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Un poem 

 

Vasile DAN 
 
 
Mureșul la Chețani 

 
acă privești aici apa rîului nămolos 
de pe malul lui drept cu mîinile în bărbie 

nu vei ști niciodată măcar încotro curge. 
El doarme mai mult 
ca un aligator perfid la pîndă. 
Curenții lui în adînc 
fac calea întoarsă spre izvoare 
dar n-ai cum să știi de aici de pe uscat. 
În el vei intra gol pușcă pînă la urmă.  
 
Vei ieși în amonte 
precum dintr-un uter? 
 

D 



Poezia 

 

Ion CRISTOFOR 
 
 
Cântec aproape obscen 
 

oar seara îți întâlneam pe atunci 
sufletul mic și fierbinte 

între pulpe 
femeie cu părul roșcat ca de vulpe 
 
Tocmai când regele nostru înnebunise 
nordul devenise deodată sud 
estul schelălăia ca o maimuță sosită din vest 
 
Dar bunul Marx bătrânul nostru vecin 
devenise tot mai surd și mai surd 
cenușa morților era pâinea noastră din țest 
veacul devenise peste noapte absurd 
 
Grabnic ne-am tăiat atunci degetele cu care scriam 
prepuțul ni l-am tăiat, limbile și urechea 
pe când poștașul împărțea ordonanțe prin case 
doamna dormea îmbrățișată cu strechea 
 
Tocmai atunci am dat ultimii bănuți cămătarului 
plătind grabnic cu sudoare și sânge 
orice silabă rostită, orice cântare obscenă 
javre, lichele, hiene pășeau nestingherite în scenă 
 
Soarele umil își punea capul sub ghilotină 
capetele noastre apuneau în jug 
facă-se, Doamne, voia-ți divină. 
 
 
Oriunde te duci 
 
Oriunde te duci 
dincolo de străzile posomorâte  
există o pulberărie părăsită 

D 
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o casă locuită de pisici și de suspine 
 
Oriunde te-ai refugia există pereți cu afișe 
un om întunecat ce ne deschide inimile cu tirbușonul  
o închisoare în care s-a proclamat 
o amnistie generală pentru toți naivii  
ce-au îndrăznit să rostească adevărul. 
 
Oriunde te duci minciuna plutește pe deasupra apei  
ca petele de grăsime ori ca leșurile înecaților 
cu ușurința cu care Isus umbla cândva pe valurile înfuriate. 
 
Oriunde te duci e cazul să-ți scoți din cap 
pioasa iluzie că adevărurile tale te vor face liber 
că bufnițele stau de strajă lângă statuia înțelepciunii. 
 
Oriunde te duci se iscă o larmă generală 
o conspirație a prostiei o tăcere analfabetă  
ce-ți înghite de-a valma cuvintele. 
 
Oriunde te-ai duce 
doar sânii ei sunt adevărate monumente ale naturii  
demne de gloria odelor tale. 
 
 
Te visez 
 
Arborii pasc pe câmp în apus 
luminile se retrag între morți 
ca o maree 
 
Oasele lor întreabă de noi pe la porți 
 
Mi s-a făcut dor de tine femeie 
cu palmele mirosind a lut proaspăt 
cu tâmplele tale mirosind a cer 
 
Te visez cum visează un taur 
pajiștea verde în mijloc de iarnă 
când Domnul începe din dese sitele lui 
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făină din ceruri să cearnă 
 
Acum când fetele mor bătrâne 
nemăritate 
ca o țestoasă centenară din Galapagos 
răsturnată pe spate 
 
Când sângele strămoșilor s-a urcat în ultimele crengi 
în ultimele frunze 
în ultimul arac 
 
Doamne îngerii tăi stau ascunși ca păsările-n frunzare 
doar tac și tac și tac. 
 
 
Crede şi nu cerceta 
 
Crede şi nu cerceta 
din câteva firimituri se poate face un codru de pâine 
ne asigură parohul zâmbitor 
 
Din câteva picături 
pârâul se transformă în fluviu 
ne asigură domnii bancheri 
 
Adevăr adevărat vă spun vouă 
apa se preschimbă în vin 
ne asigură domnul cârciumar 
 
Adevăr adevărat vă spun vouă 
purtătorul de cuvânt al guvernului 
e un om lipsit de cuvânt 
 
Dar toate astea 
sunt doar o paranteză lipsită de importanţă 
 
Afară scheaună crivăţul 
e timpul să-ţi iei ultimele pastile 
vei digera mai bine adevărul. 
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Casa bătrânului ceasornicar 
 
Sub fina orologerie a cerului nocturn 
constelații tăcute 
pâlpâie abia printre ciorchinii de struguri neculeși  
atârnați pe o sârmă ruginită 
în curtea pustie. 
 
Doar clopoțeii valurilor mării 
Mai urcă treptele spre 
Casa bătrânului ceasornicar.  
 
 
Duminică 
 
Pe o rază ce izbește-n fereastră 
Se ridică păianjenul în lună. 
 
Greierii din grădină au tăcut brusc 
La trecerea Sputnikului.  
 
Într-un târziu, 
fagul bătrân din curtea Academiei 
anunță miezul nopții. 
 
Poem postum 
 
Retras în muzeul municipal  
al figurilor de ceară 
ai aflat că veacul s-a sfârșit 
tocmai într-o zi de duminică. 
 
Netulburat privești 
cum se ridică luna  
dintre scripeții de lemn ai anotimpului 
și umbrele violete 
ale unui poem postum.  



Colocviul Romanului Românesc Contemporan, 2021 

 

 
 
 
 
 

DOSARUL 
 

Colocviului Romanului Românesc 
Contemporan, Alba Iulia, 2021 

 
 
 

olocviul Romanului Românesc Contemporan, ediția 
a XIV-a, care a avut loc la Alba Iulia în data de 8 

octombrie anul trecut, în Sala Senatului Universității „1 
Decembrie 1918”, s-a desfășurat pe parcursul a două sesi-
uni în aceeași zi, cu un public restrâns, dacă avem în vede-
re edițiile anterioare, situație determinată de condițiile 
generate de pandemia actuală. Tema colocviului de anul 
acesta a fost: „Proza de azi: o schimbare de paradig-
mă?”. Deschiderea oficială a acestei manifestări de impor-
tanță națională a fost făcută de către președintele Consi-
liului Județean, Ion Dumitrel, care a pus în evidență im-
portanța pe care o acordă principala instituție a județului 
Alba vieții literare locale și naționale. În continuare, Ga-
briel Chifu, vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor din Ro-
mânia a subliniat buna conlucrare, de-a lungul anilor, 
dintre instituția pe care o reprezintă și Consiliul Județean 
Alba, în domeniul promovării literaturii de calitate. Pe de 
altă parte, Cornel Nistea, președintele Filialei Alba-
Hunedoara a accentuat în cuvântul său de deschidere fap-
tul că, timp de o zi suntem onorați să-i avem printre noi și 
să-i audiem, la Alba Iulia, „pe câțiva dintre cei mai impor-
tanți romancieri, istorici și critici literari români contem-
porani”. „Am fi bucuroși, a subliniat în continuare vorbito-
rul, ca tema abordată să suscite interesul cât mai multor 
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oameni, și în special interesul tinerei generații, pe care o 
așteptăm cu toții” în viața noastră literară. 

Ediția recentă a adus la Alba Iulia nume de referință 
din literatura contemporană, prozatori, critici și istorici 
literari. Este vorba de: Gabriel Chifu, Daniel Cristea-
Enache, Horia Gârbea, Andrea Hedeș, Adrian Lesenciuc, 
Cristian Pătrășconiu, Ovidiu Pecican, Vasile Spiridon, 
Răzvan Voncu, Hanna Bota și Florin Toma, care au dat 
sens și miez întrebării puse în cadrul acestei ediții a coloc-
viului.  

Dăm publicității, mai jos, doar câteva fragmente din 
aceste dezbateri de excepție, pentru că în mare parte dis-
cursurile participanților au fost publicate de revista „Ro-
mânia literară”, în nr. 48-49 de anul trecut; pe unele, in 
extenso, le publicăm și noi. Moderatorul acestor dezbateri 
de teorie literară a fost Cristian Pătrășconiu - redactor al 
revistei menționate. 

Organizatorii întâlnirii noastre, ca de fiecare dată, sunt: 
Consiliul Județean Alba, Uniunea Scriitorilor din Româ-
nia, Filiala Alba – Hunedoara a USR și Biblioteca Județea-
nă „Lucian Blaga” Alba. Și acum, ca și în alte dăți, proiec-
tul nostru, care a ajuns să fie cunoscut la nivel național, se 
bucură de sprijinul financiar al Ministerului Culturii. Par-
tener al acestui proiect a fost Universitatea „1 Decembrie 
1918” din Alba Iulia, căreia îi mulțumim și pe această cale. 
(M. S.) 
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omunicările rostite, răspunsurile la întrebări toate su-
puse sagacității de moment, și apoi dialogurile iscate la 

Colocviul Romanului Românesc Contemporan din 2021 
având ca temă: „Proza de azi: o schimbare de paradig-
mă?”, au fost provocate și prin întrebările suplimentare ale 
moderatorului Cristian Pătrășconiu. Noi păstrăm aici cu-
loarea spontaneității opiniilor, „pe viu”, cum se spune, și 
punem în context inspirația de moment a celor prezenți. 
Multe texte publicate aici sunt introduceri sau reacții rapi-
de la temele propuse în conferințe. Din lipsă de spațiu vă 
oferim, din păcate, doar fragmente din dezbaterile ce au 
avut loc, unele complete, altele în extras, pe care le repro-
ducem de pe dispozitivul de înregistrare. De asemenea, ne 
cerem scuze pentru eventualele omisiuni. 
 
(…) 
Cristian Pătrășconiu: Mergem mai departe la Vasile Spi-
ridon, critic literar, profesor foarte îndrăgit, istoric literar  
și maratonist al publicisticii culturale cu performanțe no-
tabile. Vasile Spiridon, după ce paradigmă sau paradigme 
aleargă proza românească de astăzi? 
 
Vasile Spiridon: Proza românească de astăzi aleargă după 
propria paradigmă. Este foarte greu să se schimbe o para-
digmă în istoria unei literaturi. Una dintre ele a fost aceea 
care a schimbat epoca interbelică. Să ne amintim ce spu-
nea în articolul Anno Domini, din 1927, Mircea Eliade în 
legătură cu funcția scriitorului sau vocația lui - pentru că 
nu mai avea de făcut politică - și am văzut ce a însemnat 
literatura interbelică la nivelul întregii noastre literaturi. 
O altă schimbare de paradigmă a fost aceea odată cu in-
staurarea comunismului, când cel puțin 15 ani am traver-
sat un deșert cultural, până în anii 60, când a venit acea 
generație formidabilă, numită după cum știm, generația 
șaizeci. Totul a fost, de bine de rău, scris atunci, dar noi 
trebuie să luăm numai lucrurile bune. Dar o altă schimba-
re de paradigmă a fost după 1990. Eu nu spun 1989, spun 
1990 (nu mai punem la socoteală o săptămână)… sună și 
mai bine 1990 decât 1989, parcă. Se schimbase pentru că, 

C 
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iată, într-un regim de libertate trebuie să scrii altfel. A fost 
recuperarea literaturii închisorilor, dar ne-am dat seama 
că sunt foarte puține scrieri care au rezistat, pentru că, în 
fond, contează funcția estetică mai întâi și nu doar calita-
tea depoziționară. Deci, dacă ai fost închis, ți-ai pus pe 
hârtie tot ce ai simțit sau tot ce ai îndurat, asta nu în-
seamnă și literatură, cu tot respectul pe care trebuie să-l 
avem pentru cei care au îndurat chinurile temnițelor co-
muniste. Apoi, a fost, iată, alt moment când se credea că 
se va schimba ceva în paradigma noastră, era momentul 
2004, odată cu poliromiștii s-a tot vorbit despre egografii, 
dar ce mai știm astăzi despre Claudia Golea, Cecilia Ștefă-
nescu, Ioana Bradea, Adrian Șchiop, Ionuț Chiva și toți 
ceilalți. Ei nu au înțeles că în literatură nu trebuie pur și 
simplu să te exhibi, să exhibi ceea ce faci tu în baie sau 
ceea ce faci în pat, altceva înseamnă literatura. Deci, iată, 
dacă e vorba de generații, și nu întâmplător i-am pus o 
întrebare într-un fel ironică, dar i-am dat mingea la fileu 
lui Horia Gârbea, să-l întreb dacă el crede în generații? 
Fiecare are discursul său, este foarte limpede, actul creator 
este un act individual, dar este un concept operațional. 
Trebuie să discutăm în acest sens de generații, iată, și pen-
tru faptul că o generație este legată de unele traume isto-
rice, cum a fost, iată, generația războiului și toate celelal-
te. Ei, acum dacă va fi cumva o schimbare de paradigmă 
va fi datorată noilor mijloace de socializare pentru faptul 
că atenția noastră, a scriitorilor la modul general, este 
distribuită în mai multe părți, și acum este iată și această 
generație „z” (homo zapiens), la care am ajuns. Într-
adevăr, lumea la modul general nu mai are răbdare să facă 
ceva consistent mai mult de zece minute și atunci sunt 
felurite trucuri de a trece peste aceste inconveniente pro-
vocatoare. Se vorbește de mult despre a duce o viață în stil 
minimalist. Ce înseamnă a duce o viață în stil minimalist? 
Știți foarte bine, a te debarasa din casă de toate lucrurile 
care nu-ți trebuie. A le da ori la gunoi, ori a le da celor 
care au nevoie de ele. A-ți opri doar câteva cărți foarte 
importante, când te duci la drum să-ți pui (în rucsacul 
despre care vorbea prozatorul Gabriel Chifu) lucrurile 
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strict necesare. Și dacă tot e vorba despre ce spunea pro-
zatorul Gabriel Chifu, vă amintesc acum că romancierul 
de față, vorbea despre o casă nouă, că trebuie să ai mai 
întâi o casă veche și apoi să faci una nouă… Or, ce ar tre-
bui să avem noi în casa nouă, apropo de literatură, pentru 
a nu intra într-o stare de procrastinare. Știți ce înseamnă 
asta? Este cel care amână permanent, și așa este când 
atenția îți este distribuită în mai multe părți, nu mai faci 
nimic. Și sunt unele remedii ce ar trebui să fie făcute, unul 
din ele este acela că timp de cinci minute să ne apucăm să 
facem treaba respectivă, dar numai atât, chiar dacă ea ar 
dura, știu eu, o oră. Ei, după aceea se spune că trebuie să 
intri în pielea unui model al tău, indiferent care este, dar 
dacă mă gândesc la modelul literaturii, ceea ce ne intere-
sează pe noi, scriitorii actuali, cei care sunt în această sta-
re de procrastinare ar trebui să scrie zilnic. Asta este con-
diția, chiar dacă nu-ți iese, trebuie să scrii, pentru că sun-
tem ca niște pianiști, pe de o parte. Pe de altă parte, trebu-
ie să se gândească la niște modele minimaliste… Ce în-
seamnă asta? Înseamnă că noi avem o mare tradiție a pro-
zei minimaliste, fie roman, fie proză scurtă. Minimalism 
nu înseamnă neapărat o schiță, înseamnă și roman. Dar 
dacă ne gândim la tradiția despre care spuneam, iată, este 
Caragiale. Caragiale din schițele sale, este vorba de În 
vreme de război, din Păcat, apoi este Agârbiceanu cu 
Fefeleaga… Dacă mergem mai înspre contemporaneitate 
este Ștefan Bănulescu – Mistreții erau blânzi, dar un model 
și mai bun cred că ar putea să fie găsit în proza scurtă a lui 
Marin Preda. Și vă dau două exemple: La câmp și Calul. 
Acolo, în La câmp, totul este lăsat în coadă de pește… În 
schița Calul, în care, potrivit tehnicii comportamentiste, 
țăranul îi dă în cap calului și îl omoară a stârnit groaza 
unui fin eseist, cum a fost Al-George, care a spus că numai 
un om nebun poate să-și omoare calul în asemenea condi-
ții. Dar, Al-George n-a citit bine această proză, mai ales că 
n-a citit motto-ul, care spunea „Trup sfânt și hrană sieși, 
Hagi rupea din el…”. Deci, dacă citea chestia aceea vedea 
că de fapt din alte pricini i-a dat în cap. Un alt model în 
roman ar putea să fie, iată, George Bălăiță, cu Lumea în 
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două zile, cum începe cu starea aceea de vis și ar putea să 
fie și multe altele... Deci, concluzia ar fi pe această direcție 
că o proză scurtă se scrie poate mai greu decât un roman 
sau trebuie să fii mai atent decât atunci când scrii un ro-
man. De ce? Pentru că acolo totul este pe spațiu scurt, în 
timp scurt. Una este să ai gara la cincizeci sau cinci sute 
de metri și să mai ai un minut la dispoziție să prinzi tre-
nul, și alta este să o ai la trei kilometri și să ai, nu știu, 
vreo 7-8 minute. Mai multe șanse ai să ajungi la gară dacă 
acea gară este mai la distanță, pentru că poți recupera pe 
parcurs. Și atunci, apropo de tehnica minimalistă, care ar 
trebui să fie strategia, aș putea spune, iată „multum in 
parvo”, și aici este ceea ce spunea și Hemingway referitor 
la acel aisberg, că vedem numai vârful. Ceea ce ar fi indi-
cat, ar fi să se scrie în regimul parataxei, nu al hipotaxei, 
unde nu se spune „ușa era deschisă și prin urmare a putut 
să plece”, ci „ușa era deschisă, a plecat”. Deci, este vorba 
de nivelul frazei, nu de nivelul general. Trebuie să vedem 
semnificația de dincolo de cuvinte, ca atare pentru că este 
fraza eliptică. Nu poate fi o schimbare deocamdată de 
paradigmă, poate să fie o schimbare sintagmatică, deci 
opusul paradigmei, care este sintagma. În sintagmă poți să 
înlocuiești ceva, în paradigmă trebuie să pui altceva în 
locul a ceva, deci cam ăsta e la modul general de analiză. 
Riscurile sunt mari, dacă nu ținem cont de legile ficțiunii, 
pentru că nu este suficient să trăiești ceva, apropo de do-
cumentare, ce spuneam, ci să ai și talent. Degeaba ar fi 
fost pe front Camil Petrescu și ar fi făcut șaptesprezece 
asalturi de artilerie, dacă nu era mare prozator sau Nicu 
Steinhardt, care a scris Jurnalul fericirii și care n-ar fi ră-
mas așa cum a rămas dacă n-avea talent de memorialist. 
Deci, cred că nu este vorba de o schimbare de paradigmă, 
ci de o îmbunătățire a structurilor sintagmatice ale unei 
opere și prin aceasta putem ieși din starea de 
procrastinare, în care unii dintre contemporanii noștri au 
picat și nu găsesc mai departe motivații pentru a scrie așa 
cum trebuie. Mulțumesc! 
 
Cristian Pătrășconiu: Mulțumim, Vasile Spiridon, pen-
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tru aceste nuanțe absolut obligatorii minimale pe care le-a 
pus în joc, mulțumim foarte mult! Am să-i dau imediat 
cuvântul lui Adrian Lesenciuc, poet, critic literar, prozator 
prolific și un foarte bun constructor. Accentuez această 
specializare cu admirație inclusă, pentru că o cultură are 
nevoie de oameni-arhitecți, de oameni care pot să susțină 
instituții și Adrian este unul dintre ei. De dimineață, în 
intervenția sa, Adrian Lesenciuc cred că a picurat câteva 
aluzii despre cel care a inventat, de fapt, și a impus mai cu 
seamă formula aceasta celebră – e una din marile formule 
în filosofia științei din ultimul secol – schimbarea de para-
digmă, și anume e vorba de Thomas Kuhn, cel care a forjat 
conceptul acesta. E un concept central în structura revolu-
țiilor științifice și citind cartea aceasta, care este aproape 
iconică pentru reflecția cumsecade din ultima jumătate de 
secol. Apoi, putem repede înțelege că nu orice schimbare, 
și cu atât mai puțin orice deraiere - în proza de la noi, 
există o mulțime de deraieri – implică o schimbare de pa-
radigmă. Nu orice teribilism provoacă o revoluție. În 
această materie a paradigmei, a discursului despre para-
digmă unde suntem, Adrian Lesenciuc în evaluarea ta? 
 
Adrian Lesenciuc: Bună seara! Aș vrea să mă așez în pri-
mul rând eu în propria-mi paradigmă. Prin urmare înainte 
de a citi, pentru că așa se cade în felul în care s-au desfă-
șurat lucrurile, și mai ales pentru că textul meu este un 
răspuns la textul lui Horia Gârbea, aș dori să spun că din 
punct de vedere societal schimbarea de paradigmă s-a 
produs. Raportându-ne la literatura universală, constatăm 
că se schimbă paradigma, paradigma aceasta este în 
schimbare. Și întotdeauna tot ce a fost într-un fel schim-
bare în literatura universală, a produs o reverberație ime-
diată sau mai târzie în literatura noastră. Unele dintre 
aceste reverberații au fost preluate și au devenit elemente 
de referință în propria noastră literatură. Influența școlii 
franceze s-a produs în anii 60 si 70, ulterior literatura 
americană în anii 80 și așa mai departe. Nicolae Manoles-
cu, raportându-se la aceste intervenții din exterior, a în-
cercat să construiască și să aducă în primplan tipologia 
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romanului românesc, nu luând în considerare faptul că 
aceste tipare ale romanului nu s-ar potrivi literaturii uni-
versale, ele se potrivesc, se poate face o analiză, se poate 
extinde studiul lui. Dar, Nicolae Manolescu vedea această 
tipologie din Arca lui Noe dintr-o perspectivă anume – a 
schimbării - și chiar căuta, chiar provoca criticii și istoricii 
literari să vină cu un al patrulea tip de roman. În partea 
finală din ediția definitivă, apărută în 2018, insista chiar 
asupra modului în care Radu G. Țeposu construiește o 
tipologie a romanului arătând de fapt că această tipologie 
nu e nimic altceva decât aceeași „Mărie” cu altă pălărie, în 
raport cu propria lui proiecție. De aceea, eu încerc să mă 
situez dincolo de Corint, iar lucrarea mea așa se intitulea-
ză, Dincolo de Corint, romanul compozit. Înainte de Arca 
lui Noe, Nicolae Manolescu propune, citez, „un tablou 
tipologic și istoric al romanului românesc”, care, citez din 
nou, „n-a inventat presat de mentalitatea socială nici o 
formă literară absolut propice”. Privind schimbarea poten-
țială de paradigmă în romanul românesc se pune proble-
ma valabilității aserțiunii criticului și istoricului literar, cu 
atât mai mult cu cât ediția definitivă a apărut în urmă cu 
trei ani. Să fi inventat ceva romanul românesc în ultimii 
trei ani? Îi dau dreptate lui Horia Gârbea din acest punct 
de vedere. Sau schimbarea de paradigmă, pe cale a se în-
tâmpla în literatura universală, să fi produs unda seismică 
necesară unor dislocări în proiecția romanescă? Și mai 
degrabă din această perspectivă lucrurile se pot pune alt-
fel. Inovația lui Manolescu în câmpul teoriei literare pre-
supune o structurare în acord cu trei tipuri de roman pe 
care le denumește după cele trei ordine canonice ale arhi-
tecturii clasice, după Vitruvius, doric, ionic și corintic, în 
condițiile în care mai erau ordine ale arhitecturii clasice, 
eolic de pildă, dar ordinul eolic, dacă e să facem o asociere 
cu literatura noastră, ține mai degrabă de ceea ce scrie 
Ovidiu Pecican, dacă e să trecem prin intermediul ordinu-
lui corintic. Deci, doric, ionic și corintic, tipologii roma-
nești operaționalizate în baza unei metodologii științifice 
consistente. În temeinicul studiu teoretic al lui Nicolae 
Manolescu, romanul românesc poate fi încadrat în tiparul 
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arhitectural al doricului realist exterior în care, citez, „apa-
re numai ceea ce și întrucât există”, în ionicul interior, în 
care, citez, „există ceea ce și numai întrucât apare” și în 
corinticul ca melanj stilistic al interferenței raporturilor 
dintre artă și lume, depășind tipologiile clasice privitoare 
la autorul omniprezent și omniscient, redând la persoana 
a treia sau a celui asumat care se exprimă la persoana în-
tâi. Corinticul propune jocul autorului mediind raporturi-
le artei cu lumea și se caracterizează prin fragilitatea co-
loanelor și prin bogatele decorațiuni ale capitelurilor care 
în arhitectura romanescă presupune posibilitatea 
intersubiectivizării, o întâlnire a perspectivelor subiective 
și obiective subminându-se reciproc, a ironiei, a parodiei 
corozive, a proiecțiilor alegorice, mitice sau livrești. De-
spre ceea ce ar putea exista după ordinul corintic, caracte-
rizând romanele modernității târzii și ale postmodernității 
s-a întrebat evident și Nicolae Manolescu, fără să găsească 
în romanul românesc tendințe distincte sau măcar inten-
ție. Asta nu înseamnă că nu a găsit sau că nu bănuiește 
intenția unor anumite alte așezări în romanul din literatu-
ra universală. Odată părăsind istmul Corintului postmo-
dern împins de fluxul conștiinței constatăm că în ciuda 
existenței ordinelor canonice ale arhitecturii antice istoria 
a adăugat acestora încă două: ordinul toscan sau etrusc - , 
Ordo Tuscanus, influențat de doric, într-o proiecție sim-
plificată a coloanelor și antablamentului, respectiv ordinul 
compozit, mixt, dezvoltat din ionic și corintic, diferind 
considerabil prin perspectiva capitelului în raport cu ulti-
mul dintre ordinele clasice. Rămânând la limitele analogi-
ei manolesciene, celor două ordine canonice de arhitectu-
ră neincluse de Vitruvius în proiecția sa canonică le pot 
corespunde structuri romanești care să comporte similari-
tăți proiective: un roman toscan ca simplificare a celui 
doric, caracterizând policierul contemporan sau alte 
subgenuri considerate minore, respectiv un roman com-
pozit. Despre acest consistent și amplu tip de roman, pe 
care l-am și identificat în literatura universală, am deschis 
discuția în mai multe rânduri, dar propunerea considerării 
ca tipar romanesc distinct de celelalte am lansat-o abia în 
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numărul 3/2019 al revistei literare „Libris”, într-un studiu 
pe care l-am dezvoltat ulterior în recent publicatul volum 
Critica de direcție. Analiză vectorială. Argumentul des-
prins din chiar amplul studiu al lui Nicolae Manolescu 
privește juxtapunerea vârstelor fiecărui tip de roman, așa-
dar nu o succesiune, motiv pentru care am ridicat pro-
blema existenței ordinului compozit în romanul românesc 
ca dezvoltare paralelă cu corinticul. Există în baza crite-
riului stabilit în Arca lui Noe un al patrulea tip de roman? 
Există posibilitatea ca la fel ca în arhitectură, domeniu 
care a furnizat metaforele utilizate în tipologia lui Mano-
lescu, să vedem o dezvoltare a ordinului corintic în com-
pozit? Sau ciclul se reia, doricul revitalizându-l? Într-o 
lume a pierderii reperelor, dată fiind repoziționarea pe 
coordonata noii paradigme, neomogenul corinticului pare 
a se structura, iar ironia a eșuat în tușe grave, acolo unde 
jocul este luat prea în serios. Haina ironiei corinticului 
pare a fi fost mai ușor dezbrăcată spre a lăsa loc unor for-
me grave de repoziționare a economicului înaintea politi-
cului. Personajele acestea desprinse din corintic și 
asumându-și aerul eroic al doricului sunt reperele unei 
lumi care-și recuperează subiectiv prin postadevăr cultura 
pierdută. Ce poate fi mai simplu decât de a trece de la 
naratorul supraindividual al corinticului la naratorul su-
praindividual al doricului? Sunt romane în care noua vâr-
stă a iluziilor pe un fond al pierderii sau uitării culturilor 
și reperelor axiologice, doricul se reinventează, e un doric 
articulat pe o realizare omogenizată, care pare fake în ra-
port cu romanul doric din altă gamă cronologică, dar exis-
tă șansa apariției unui ordin nou, compozit să-i spunem, 
pentru a păstra metafora arhitectonică. Există posibilitatea 
multiplicării instanțelor narative în care coloanele cu 
acante comune corinticului și compozitului să varieze în 
raport cu perspectiva. Poate fi în egală măsură naratorul și 
personaj, și instanță supraindividuală? O bucată de vreme 
am lăsat sub aceste semne de întrebare posibilitatea apari-
ției unei noi tipologii romanești în raport cu proiecția ma-
nolesciană până când am descoperit în literatura universa-
lă un roman care să se plieze pe trăsăturile romanului 
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compozit. Și asta cumva răspunde provocării pe care a 
lansat-o Răzvan Voncu, adică a inserției memorialisticii în 
roman. Am și scris din această perspectivă în „România 
literară” un text intitulat „Romanul compozit prin exce-
lență” în care am analizat lucrarea Mariei Stepanova, În 
amintirea memoriei, roman în care identificăm volutele 
ionicului combinate cu neomodernismul sau postmoder-
nismul corintic caracterizat prin livresc, alegorie, exotism 
și ironie. Alveola conceptului de roman compozit a înce-
put să se umple cu conținut semnificat în condițiile în 
care apartenența la cele două ordine clasice – Ordo 
Corinthius și Ordo Ionicus – este asumată auctorial, în 
egală măsură construită subiectiv prin ancore ale memori-
ei și prin canalizarea fluxului conștiinței, dar și subminată 
intersubiectiv prin repoziționări, prin cultivarea neîncre-
derii, prin ironie și autoironie, prin conștientizarea operei 
ca parte într-un complex al creației într-o operă largă, 
comună, eventual unică. Acest tipar compozit în care co-
rinticul este subordonat ionicului este doar unul dintre 
tiparele posibile. Căutând conținutul semnificat pentru 
termenul roman compozit am pornit de la această per-
spectivă a ionicului subordonând corinticul. Odată 
aplecându-mă asupra conceptului care în arhitectură pre-
supune inclusiv înțelegerea compozitului, ca parte a ordi-
nului corintic am conștientizat că există numeroase alte 
romane contemporane care presupun o excedere a corin-
ticului prin asumare ionică. Alessandro Baricco, autorul 
cunoscutei lucrări Novecento propune în Mireasa tânără o 
reorganizare axiologică și revenirea la repere tari și la rolul 
autorului în text. În alegoria corintică a societății occiden-
tale se inserează o voce care bulversează, decupată din 
repertoriul romanului ionic, vocea naratorului care își 
pierde omnisciența și textul, și care mută accentul de pe 
instanța auctorială pe asumarea ionică. Similar, Amos Oz, 
cunoscutul prozator izraelian, care amestecă genurile, în 
mod voit produce o mixtură și în tipologia romanului și 
implicit oferă aceeași posibilitate a interpretării în limitele 
ordinului compozit prin intermediul romanului Aceeași 
mare, un poem oedipian pe dos, în care se produce și de-
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santul autorului în pagini, angajat ionic, dar subminându-
se corintic. Aparent corintice, ca posibil amestec de ionic 
și doric, romanele anterior menționate nu urmăresc su-
primarea verosimilului, dar nici nu îl caută. Mai degrabă 
un amestec de verosimil intersubiectiv și de subminare a 
verosimilului se produce în pagini, o continuă interogare 
în raport cu pendularea între norma intersubiectivă a so-
cietății reflectate și demolarea ei prin parodie, prin diferite 
modalități de slăbire în spiritul unei postmodernități care 
își epuizează resursele. Revenind la această perspectivă eu 
cred că postmodernitatea a fost doar calea dintre cele do-
uă paradigme, doar un simplu culoar de trecere între cele 
două paradigme de aceea raportarea la ego este în stadiu 
final. În romanul compozit, registrul ironic și cel serios 
coexistă, ludicul se suprapune normei, iar fantasticul, ab-
surdul, oniricul sunt traversate de fluxul conștiinței după 
legile hidrodinamicii ionice. În mod normal, autorul nu-și 
propune să scrie un roman de un anume tip sau nu se ra-
portează la tipologia aceasta pentru a-și scrie romanul. 
Gândiți-vă că, de pildă, Mateiu Caragiale nu și-a propus să 
scrie un roman corintic. Lucrurile sunt extrem de simple, 
dar important este că aceste lucruri pe care le regăsim ca 
tendință în literatura universală se regăsesc cumva și în 
literatura română, și vă propun să reanalizați, de pildă, 
corinticul lui Gabriel Chifu de după Ploaia de trei sute de 
zile, să analizați, de pildă, Cabinetul albastru al Simonei 
Preda, proaspăt apărut, să reanalizați, de pildă, romanul În 
umbra ei, al prozatoarei Simona Antonescu… Probabil că 
aceste lucruri schimbă cumva perspectiva în raport cu 
această așezare în tipologia manolesciană. Cumva, odată 
cu înțelegerea limitelor unei postmodernități autoreferen-
țiale și autodevoratoare, romanul corintic trebuia să-și 
găsească refugii. Reîntoarcerea la doric este puțin probabi-
lă, într-o perioadă în care doricul, prin varianta simplifica-
tă a ordinului toscan, continuă să producă. Reinventarea 
ionicului putea fi o soluție, dar ionicul interbelic nu are 
aceeași greutate a asumării într-o lume încă așezată pe 
coordonatele fragmentării postmoderne. Constat că există 
numeroase lucrări în proza scrisă de doamne care sunt 
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interpretate prin prisma a ceea ce înseamnă romanul psi-
hologic feminin din perioada interbelică, ceea ce este o 
eroare. Un amestec preponderent între corintic și ionic 
este de așteptat să se dezvolte într-o societate în care 
debolismul a lăsat locul articulării, închegării, rigidizării. 
Volutele ionice sau coborând în paralel în planul literatu-
rii și arhitecturii înspre mituri și înspre ordinul eolic, de 
care aminteam din perioada consolidării polisurilor și a 
literaturii vechii Elade, sunt cele care redefinesc romanul 
actual. Cu alte cuvinte, modernismul ionicului se consoli-
dează pe capitelul postmodernist al corinticului, în expre-
sia complexă a romanului compozit, care se raportează 
constant la mituri, dezarticulând proiecția postmodernă, 
prin urmare corintică. Părăsind istmul Corintului, arhitec-
tura romanescă pare să semene tot mai mult cu cea a Ar-
cului lui Titus, element de referință în ceea ce privește 
ordinul compozit din Cetatea eternă. Ordinele canonice 
vitruviene au lăsat locul unor ordine devenite la rândul 
lor, mai târziu, tot canonice. Omul post-vitruvian se ra-
portează tot mai adesea la ordinul compozit, la cel toscan, 
dar și la variațiunile islamice ale arhitecturii grecești clasi-
ce, la decorațiunile rococo ale capitelurilor compozite, la 
formele diferite de zvâcnire pe verticală a coloanelor și 
pilaștrilor. În literatură, omul post-vitruvian identifică 
posibilități multiple de punere în echilibru a autorului cu 
textul propriu și lumea după ce postmodernitatea a înce-
tat să-și fie suficientă, descoperă că romanul compozit e o 
certitudine și că din fragmentarul postmodern, emina-
mente corintic, se poate arunca pe verticală prin proiecția 
compozită. Vă mulțumesc foarte mult! 

 
Cristian Pătrășconiu: Mulțumim, Adrian Lesenciuc pen-
tru acest exercițiu de rigoare și pentru acest festin de ar-
gumente. Rămâne să reflectăm în continuare în ce măsu-
ră, cum spuneai, există reverberații semnificative în litera-
tura română, ale modelului romanului compozit deja pre-
zent și superlativ prezent în limba română, dar cu cărți ale 
unor autori străini contemporani.  

Cel care încheie suita aceasta întru totul admirabilă de 
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prezentări este Răzvan Voncu, care nu e numai un istoric 
literar redutabil, nu e numai un foarte bun critic literar, 
nu e doar un eseist de mare rafinament și nu e numai o 
șarmantă prezență publică, și nici nu e numai o personali-
tate de tip enciclopedic. Răzvan Voncu, și nu de ieri de 
azi, cântă și la chitară. O întrebare în trei trepte, Răzvan, o 
întrebare cu a mic, b mic, c mic: care sunt corzile sensibile 
ale literaturii române de astăzi? Acesta e a mic, b mic: în 
proza de astăzi este suficient să ai o chitară pentru a pre-
tinde că știi să cânți? Și c mic: În materia prozei de astăzi 
crezi în revoluție sau în evoluție? 
 
Răzvan Voncu: Da, sunt trei întrebări provocatoare. 
Coarda cea mai sensibilă este coarda „sol” pentru că orici-
ne cântă la chitară știe că este coarda cel mai greu de 
acordat și care se dezacordează cel mai repede. Ca să știi 
să cânți n-ai nevoie de nici un instrument, ai nevoie de 
talent, de ureche muzicală, de har, de vocație și nu în ul-
timul rând de un foarte bun profesor. Fără profesor nu vei 
învăța, de fapt, să cânți decât dacă ești un geniu din cele 
care se nasc odată la niște zeci de ani. Și a treia întrebare, 
întrucât sunt prin însăși firea mea de machidon un con-
servator, nu cred în revoluții. Nu cunosc, cu foarte puține 
excepții, nici o revoluție care să fi fost în favoarea valori-
lor, a culturii și așa mai departe în pofida faptului că unele 
revoluții, cum a fost revoluția franceză sau cum a fost re-
voluția noastră, au fost factori realmente benefici și nece-
sari în societate la un moment dat. Dar eu îmi propusesem 
– ești un mare moderator care știe să tulbure și să așeze 
apele în același timp – îmi propusesem să încep în alt fel și 
anume mulțumind și eu la rândul meu gazdelor pentru că 
au făcut eforturi deosebite, nu numai materiale, pentru a 
organiza această dezbatere, care mi s-a părut remarcabilă, 
care mi s-a părut demnă de a fi înregistrată pe suporturi 
digitale, care rămân.  

Să fac totuși o semnalare pentru a demonstra falsita-
tea unui argument: la această dezbatere, majoritatea par-
ticipanților sunt oameni mai tineri. Am adus noi, cei de la 
Uniunea Scriitorilor, oameni din generații ceva mai tinere, 
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adică avem și seniori ai literaturii, scriitori pe deplin con-
sacrați, ca Gabriel Chifu, ca Florin Toma, dar avem și oa-
meni tineri: le văd pe Andrea Hedeș, pe Hanna Bota, îl văd 
pe Adrian Lesenciuc, ceea ce nu a produs nicidecum o 
scădere a nivelului dezbaterii. Problema deci nu este vâr-
sta, vârsta nu este un criteriu în literatură, valoarea este 
criteriul. Asta ca să punem punct o dată pentru totdeauna 
discuțiilor despre cât de îmbătrânită ar fi sau n-ar fi Uniu-
nea Scriitorilor și despre cât de îmbătrânite ar fi sau n-ar fi 
manifestările noastre. Noi ne străduim să le organizăm, 
având în vedere nu un criteriu biologic, care, repet, nu are 
nici o relevanță în literatură - cel mai tânăr poet român de 
azi este Arghezi - deci valoarea.  

Acum, vorbind la sfârșit, am avantajul că am ascultat 
toată dezbaterea și am ascultat-o cu atenție, cu interes, e 
una din dezbaterile care nu m-au plictisit, dimpotrivă. Aș 
putea să-mi construiesc, să-mi refac discursul pregătit 
numai navigând așa, ca pe creasta valului, pe crestele dis-
cursurilor colegilor care au vorbit înaintea mea. N-am s-o 
fac, ceea ce nu înseamnă că n-am să fac referire la ele, 
pentru că ar fi nepoliticos să fac complet abstracție de ele, 
ca și când aș fi singurul vorbitor din discuție. Voi încerca, 
pe trunchiul micii prezentări pe care am structurat-o an-
terior, să fac unele referiri la ceea ce s-a discutat, pentru 
că ele sunt chiar necesare. Nu ne-am vorbit între noi, sun-
tem și noi oameni diferiți, care vin din zone diferite ale 
țării, din filiale diferite, din domenii de activitate diferite, 
dar ne unește ceva în literatură, ne unesc câțiva factori, 
câteva criterii. 

În primul rând, aș induce o mică schimbare de nuanță 
în titlu, pornind de la titlul dezbaterii noastre. Eu n-aș 
vorbi repede, imediat și decis despre o schimbare de para-
digmă, dar aș vorbi repede, imediat și decis despre o 
schimbare de paradigme. Are dreptate Andrea Hedeș; 
știm de la Maiorescu încoace. Maiorescu a folosit un ter-
men foarte precis atunci când a definit condiția literaturii. 
Literatura nu este independentă de societate, de epoca ei, 
e doar autonomă. Independența ei este limitată la statutul 
de autonomie prin limbaj. Literatura are numai specificul 
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folosirii limbajului, limbajul însă aparține societății. De 
aceea, dacă este să vorbim despre o schimbare de para-
digmă, prima schimbare de paradigmă pe care trebuie să o 
evocăm este schimbarea de paradigmă politică. Noi am 
trecut în ultimii treizeci de ani nu prin una, ci prin două 
schimbări de paradigmă politică. Înainte de 1989 proza se 
baza pe o lectură captivă și compensatorie. Oamenii ci-
teau proză pentru că nu prea aveau ce să citească altceva, 
și citeau proză pentru a căuta în ea ceea ce discursul pu-
blic de toate felurile, discursul politic, discursul social, 
discursul istoric, discursul filosofic nu spuneau, din moti-
ve ideologice. Nu știu dacă era bine sau dacă era rău, dar 
în momentul în care paradigma politică s-a schimbat, de 
la totalitarism la democrație, în momentul în care a reve-
nit libertatea de exprimare, în momentul în care toate 
aceste discursuri care până atunci fuseseră reprimate au 
revenit în spațiul public, publicul literaturii s-a diminuat 
fatalmente. De asemenea, s-a diminuat felul în care el se 
raportează la literatură pentru că a dispărut necesitatea 
lecturii compensatorii. Nu mai era nevoie să-l citești pe 
Marin Preda ca să afli câte ceva despre războiul din răsărit 
și despre tentativa României de a recupera Basarabia în 
1941. Nu mai era nevoie să-i citești pe romancierii romanu-
lui politic, ca să afli printre rânduri ce s-a întâmplat la 
colectivizare și în ce au constat crimele stalinismului, deși 
aceste romane au spus cam totul, cam știam în ce constă 
tabloul general. Documentul istoric, documentul social, 
politic a revenit puternic în actualitate și interesul acesta 
care era strict compensatoriu pentru proză s-a diminuat 
inevitabil, deci o schimbare de paradigmă politică. Înainte 
de 1989 prozatorul scria conștient, fiindcă și el, și cititorul 
se aflau în aceeași bulă, în același spațiu de protecție. Unul 
încerca să se exprime, ca și cum dictatura n-ar fi existat, 
altul încerca să citească ceva în care să nu fie vorba despre 
„mărețele realizări”.  

După 1989, chestia asta s-a schimbat, n-a dispărut ime-
diat, pentru că după 89, cum știți, a urmat un deceniu 
foarte lung, convulsionat, a ținut cam până la aderarea 
României la Uniunea Europeană, până la intrarea noastră 
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în Europa, în care strădaniile unei părți a vechiului regim 
de a păstra o formă de…, puteți să-i spuneți neocomunism, 
e cam radical… Ei au alimentat o idee de existență a unei 
Românii mai bune, i s-a spus România elitelor sau Româ-
nia elitistă, în care literatura continua să joace acest rol de 
succedaneu al unei Românii mai bune. Chestia asta s-a 
terminat acum, deci asistăm la o schimbare de paradigmă 
politică evidentă, care a afectat poziționarea cititorului și 
a scriitorului față de proză.  

A doua schimbare este schimbarea socială și economi-
că, aș spune eu. Noi, oamenii de litere, avem obiceiul să 
uităm de economie, dar Horia Gârbea nu a făcut-o, a po-
menit ceva foarte important și mă voi referi la asta. S-a 
înregistrat în planul sociologiei literaturii un fenomen 
care este măsurabil, și anume prăbușirea lecturii. Oamenii 
citesc mai puțin, și nu numai din cauză că s-a prăbușit 
dictatura și a revenit în joc o parte a culturii, care până 
atunci fusese ideologizată – istoriografia, filosofia, științele 
sociale. Să nu facem eroarea de a judeca post hoc ergo 
propter hoc, n-a fost numai prăbușirea sistemului social-
politic, ci și ceea ce spunea Hanna Bota, apariția noilor 
tehnologii. Însumate, aceste elemente au produs o dimi-
nuare a lecturii, care e vizibilă nu numai la noi, e vizibilă 
și în Occident. La noi are rezultate diferite. Am fost în 
urmă cu două săptămâni în Spania la o întâlnire foarte 
importantă cu omologii noștri din Asociația Colegială a 
Scriitorilor din Spania, cu care am semnat un protocol de 
colaborare extrem de serios și am putut constata că și ei 
resimt efectele acestei diminuări a lecturii, numai că la noi 
prăbușirea paradigmei comuniste, împreună cu apariția 
noilor tehnologii s-au văzut potențate de un fenomen pe 
care-l putem numi simplu, asertiv, ca să nu intrăm în de-
talii, deculturalizarea societății și prăbușirea învățământu-
lui. Asta în Occident nu s-a întâmplat în proporțiile în 
care s-a întâmplat la noi, acolo tradiția, o societate bine 
așezată, un cult al valorilor au păstrat un interes crescut 
pentru literatură, se citește vădit mai mult și mai bine 
decât la noi. Ei resimt această scădere a lecturii prin dispa-
riția marilor scriitori, a scriitorilor acelora, pe care îi ve-



 Colocviul Romanului Românesc Contemporan 

Discobolul/ 2022 
 

29 
 

dem stând lângă Shakespeare. La noi este o prăbușire a 
lecturii în general, literatura se află în momentul în care 
trebuie să ne întrebăm dacă mai are masă critică pentru a 
produce valori sau o mai face numai în virtutea inerției. 
Iar proza este prima afectată. Genurile nu au reacționat în 
mod egal la aceste schimbări de paradigme, poezia a fost 
mai puțin afectată. Cea mai afectată a fost critica, după 
critică este proza. De ce? Deoarece proza are – nu știu 
dacă în mod real sau fals – o legătură referențială mai pu-
ternică decât poezia, mai vizibilă în tot cazul. Un roman 
istoric este vădit istoric, în timp ce o poezie scrisă într-un 
limbaj mai vechi poate să treacă drept un joc postmodern, 
cum trec poeziile lui Foarță. Schimbarea aceasta socio-
economică a produs diminuarea lecturii. Al doilea efect: 
dispariția cenzurii. Este un efect evident benefic, dar la 
noi s-a însoțit de un efect pervers, odată cu cenzura a dis-
părut și autocenzura. Autocenzura nu ține de regimul 
politic, nu ține de statutul liber sau nu al scriitorului, ține 
de conștiința sa profesională. Libertatea de exprimare în-
seamnă să exprimi ce-ți trece prin minte, dar nu cum îți 
trece prin minte. Și, aici, mă refer la ceea ce s-a spus pe 
bună dreptate despre lărgirea marginilor romanului. Ro-
manul este o formă într-adevăr proteică foarte largă care a 
cunoscut în ultimele decenii noi și noi varietăți, dar nu 
trebuie să cădem în primejdia de a spune, cum o fac unii 
scriitori din generațiile mai tinere, că totul este roman, 
totul este proză. Dacă totul este roman, nimic nu este 
roman. Formele literare nu sunt niște invenții ale unor 
savanți plicticoși, ele sunt o consecință inevitabilă și in-
conștientă a evoluției de milenii a literaturii. De aceea, 
există literatură și non-literatură. Nu orice text scris și 
așezat în pagină sub forma unei povestiri este povestire, 
dacă nu are nu toate, dar măcar câteva dintre semnele 
structurale ale genului respectiv.  

A treia consecință despre care vreau să vorbesc, a 
schimbării de paradigmă socio-economică, e aceea aminti-
tă de Horia Gârbea: a devenit acum foarte ușor să publici 
texte. Oricine poate publica astăzi, oricine poate publica 
la edituri, oricine poate publica în sistem virtual. Asta 



Colocviul Romanului Românesc Contemporan 

Discobolul/ 2022 
 

30 

este, pe de-o parte, ceva pozitiv, în sensul că nu trebuie să 
existe foarte multe filtre din acestea artificiale, între emi-
tentul textului și cititorul său, dar, pe de alta, presupune și 
ceva negativ, chiar mortal pentru literatură. Asistăm astăzi 
la așa ceva, nu numai în țara noastră, și anume dispariția… 
vreau să folosesc un cuvânt care nu e ofensiv, deci nu 
vreau să spun „control” și nici măcar „tutelă”… dispariția 
unei instanțe critice preliminare, a unei instanțe care în 
același timp e un aliat al scriitorului, îl ajută să scrie mai 
bine, îl ajută să-și găsească mai bine tonul, calea, cum 
vreți să-i spuneți, dar în același timp face parte și din pri-
ma treaptă a unui sistem de validare a literaturii. Noi nu 
mai avem astăzi practic redactori. Vasile Spiridon se în-
treba ce s-a ales de romanele respective și de scriitorii care 
în urmă cu 10-15 ani făceau furori. Nu s-a ales nimic, dar 
asta nu e neapărat de pus pe seama caducității genului lor, 
cât pe seama incompetenței editorului lor, care a lăsat să 
treacă și a și promovat ca niște evenimente texte lipsite, 
de fapt, de valoare literară, care nu aveau valoare literară 
din punctul de pornire. Erau niște simple expresii egotice, 
care nu au ajuns nici atunci, în urmă cu 15 ani, am spus 
același lucru, nu au ajuns la o formă artistică.  

În sfârșit, ajungem la schimbarea de paradigmă literară. 
Aici, mă despart de câțiva dintre prietenii mei de la aceas-
tă masă, nu cred că e cazul să reinventăm roata. De fapt, 
ceea ce nu contează în literatură sunt generațiile biologi-
ce, ceea ce contează sunt generațiile de creație, și e foarte 
simplu de definit o generație de creație. Iar dacă o genera-
ție de creație nu poate fi definită prin însumarea persona-
lităților ei, adesea foarte diverse, cu modalități literare 
foarte diverse, negarea generației de creație nu se poate 
face prin observarea diferențelor dintre aceste modalități. 
În realitate, între Bănulescu și Breban există foarte multe 
diferențe, dar există și câteva asemănări fundamentale, 
care țin de felul în care înțeleg scrisul și cititul, scrisul și 
interpretarea literaturii. Și în speță, pentru că vorbim de 
proză, și unul și altul, sunt prozatori care țin de vârsta 
evenimentului, a prozei evenimențiale, unul, Breban, di-
rect, celalalt, Bănulescu, indirect. Pentru că dacă vorbim 
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de generația 60 în proză e clar că avem de-a face cu o ma-
re generație a prozei evenimențiale, directă sau indirectă. 
Romanul politic, cum i s-a spus, nu foarte fericit, romanul 
reprezentat de Buzura, de Breban, de D.R. Popescu a fost 
romanul marelui eveniment al anilor 50, care într-o formă 
pe cât posibil aluzivă, parabolică, uneori și directă a spus 
câte ceva despre catastrofa transformării României din 
perioada stalinistă. Alți prozatori ca Bănulescu, Fănuş 
Neagu s-au raportat altfel la acest deceniu, evitându-l cât 
se poate de mult, refugiindu-se în zona ţăranilor suciţi, care 
fiind suciţi, fiind nebuni nu intrau în nici o clasă, în nici o 
tipologie, nici în cea comunistă, nici în cealaltă. Deci, o 
generație de creație, pe scurt, este – forţez formula lui Stan-
ley Fish – o mare comunitate interpretativă care împărtă-
șește același mod de a înțelege literatura.  

Și aici venim la subiectul nostru, sunt câteva probleme 
pe care trebuie să le abordăm deschis. Dacă schimbarea de 
paradigmă, de generație, de creație, dintre realismul socia-
list și generația 60 a fost evidentă și completă, în sensul că 
generația 60 a curăţat cu totul realismul socialist, urmă-
toarea schimbare de paradigmă, dintre șaizeciști și optze-
ciști a fost prima schimbare incompletă de paradigmă din 
literatura noastră. Optzeciștii au schimbat felul de a se 
scrie și de a se interpreta literatura, dar numai pentru une-
le categorii de public, în special pentru publicul speciali-
zat, chiar hiperspecializat. Mulți autori optzeciști au scris 
numai pentru critici și sunt cunoscuți numai de critici. 
Avem poeți și prozatori buni ai generației, care sunt com-
plet necunoscuți publicului cititor, nu publicului necititor, 
publicului cititor, care n-au fost cunoscuți nici în anii 80. 
De aceea generația aceasta 80 ne este cunoscută azi fie în 
amintiri pioase, de tablouri de grup, care nu-și mai găsesc 
echivalentul în viața literară de azi, în sensul că mari va-
lori de atunci au dispărut. În sensul că ceea ce trecea drept 
vârful generației, și anume proza, e vădit mai slabă decât 
poezia și că, de asemenea, marile valori au fost înlocuite 
de alți scriitori din generație, care au ocupat un loc mar-
ginal în epoca de atunci, pentru că n-au participat într-un 
fel sau altul la instituțiile de validare a generației, recte 
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Cenaclul de luni, Cenaclul Junimea și Cercul de critică 
literară de la Facultatea de litere. Cineva vorbea astăzi de 
Mircea Nedelciu, îmi pare rău, Mircea Nedelciu e ilizibil 
azi. Eu am încercat să fac experiența relecturii lui pentru 
că a trebuit să lucrez la seminar și a fost un supliciu. A fost 
un supliciu în primul rând pentru că este o formulă de 
proză extrem de simplă, e o şmecherie pe care dacă ai 
prins-o odată (și am prins-o în anii 80), după aceea e sufi-
cient să deschizi Zmeura de câmpie, ca să știi cum se ter-
mină totul, până la capăt, e ilizibil, de fapt. Bun, avem de-
a face acum cu o schimbare de paradigmă literară? Da și 
nu! Nu a apărut un nou cod literar, deci un nou mod de a 
înțelege scrisul și cititul, ne folosim de aceleași repere. Îl 
invocăm tot pe Roland Barthes, pe bună dreptate, invo-
căm tot pe structuralişti, pe bună dreptate, îl invocăm tot 
pe Nicolae Manolescu cu Arca lui Noe, pe bună dreptate. 
Nu a apărut o nouă formulă de literatură, dar s-a produs o 
schimbare similară celei din domeniul tehnologiei infor-
mațiilor. Până la începutul anilor 2000, în tehnologia in-
formațiilor se lucra pe operații succesive. De când au apă-
rut superordinatoarele se lucrează pe operații simultane. 
Ceea ce era succesiv în literatură acum este simultan, 
avem în literatură la ora actuală cel puțin trei generații de 
creație, îi avem pe șaizeciști, care sunt vii, prin Ana Blan-
diana, își revendică un statut internațional ce aspiră chiar 
la premiul Nobel, îi avem pe optzeciști, nu întotdeauna cei 
despre care s-a vorbit în anii 80. De pildă, este evident 
astăzi că Gabriel Chifu, care în anii 80 era la „Ramuri”, la 
Craiova și era snobat de grupările bucureștene, e un mare 
scriitor, un mare poet și prozator, e evident că Liviu Ioan 
Stoiciu, care nici el nu participa la Cenaclul de luni este un 
poet foarte important și mai sunt alte câteva nume, care 
au ieșit la iveală din marginile generației, în timp ce mari-
le valori, pe care se miza atunci, de tipul lui Ioan Groşan, 
au eșuat. Groşan rămâne un mare talent, care n-a scris tot 
ceea ce putea scrie. Are un volum excelent de povestiri, 
are un fel de roman foarte hazos, dar care nu e terminat și 
două volume simpatice de citit și de uitat în tren, cu po-
vestiri despre scriitori, gen în care Fănuş Neagu și Mircea 
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Micu îl bat la scor. Și avem apoi scriitorii care s-au afirmat 
după 1990, care fac parte ei înșiși din mai multe generații. 
Mă gândesc la prozatori, care ca vârstă fac parte din gene-
rația 80, Radu Aldulescu, de pildă. Nu e un mare prozator, 
e un prozator limitat, dar e un nume care, cel puțin prin 
romanul de debut a adus o pată de culoare. Apoi, sunt cei 
din promoția 90 din care face parte Horia Gârbea și din 
care încetul cu încetul n-a mai rămas decât Horia Gârbea, 
pentru ca Daniel Bănulescu, care promitea foarte multe de 
vreo zece ani, își reeditează cărțile vechi, Cătălin Ţîrlea a 
dispărut în diplomație, Dan Silviu Boerescu nici nu mai 
știu ce mai face, n-am mai auzit de el… Dragoste în Bucă-
tărie…, nu e foarte talentat… Și așa mai departe. Și în sfâr-
șit avem prozatori întinşi biologic pe cincisprezece ani, 
care nu se revendică de la vreo grupare sau de la vreo ge-
nerație. Aceste direcții coexistă într-un context, în care 
codul literar nu s-a schimbat, dar nu mai este foarte evi-
dent, un context în care critica literară și-a pierdut com-
plet autoritatea. Nu e cazul să discutăm aici de ce, e cazul 
doar să constatăm că ceea ce spunea Gabriel Chifu este 
adevărat. Da, critica literară are o mare importanță în lite-
ratură, dar la noi ea nu mai este capabilă să indice vreo 
direcție, nici în sensul unei direcții de creație, al coagulării 
unei generații, cum s-a întâmplat cu Lovinescu, cum s-a 
întâmplat cu critica șaizecistă: Nicolae Manolescu, Eugen 
Simion, Valeriu Cristea, Lucian Raicu, Gabriel Dimisianu, 
care au creat această mare generație. Nici în sensul unei 
critici de direcție normativă, care să separe valorile. Am 
auzit, astăzi, în intervenții o mulțime de nume de autori 
de roman și de romane, pe care eu, din postura de croni-
car literar, nu i-aș fi pus deloc în aceeași oală. Da, e adevă-
rat că tipologic ei reprezintă ceva, valoric însă romanul 
respectiv era prost, n-am să dau nume pentru că nu de 
asta suntem aici, e suficient să-mi citiți cărțile ca să vedeți 
care îmi sunt opțiunile. Critica nu mai reprezintă un în-
dreptar nici pentru cititori, nici pentru editori, ceea ce nu 
e în regulă. Peste tot în lume editorul trage cu ochiul la 
verdictul criticii literare, pentru că editorul mizează pe 
ceva, pe niște bani și o reputație care înseamnă tot bani. E 
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aceasta o schimbare de paradigmă strict literară? Revin și 
spun că nu am un răspuns, da sau nu, constat doar că tră-
im într-un moment haotic în care există valori literare, dar 
ele nu sunt întotdeauna transpuse corect în valori sociale, 
iar asta este în detrimentul literaturii și se adaugă la ceea 
ce am spus la început, și anume la faptul că literatura și-a 
pierdut complet poziția socială. Literatura, spuneam într-
un interviu, nu mai face parte dintre instrumentele cu 
care omul din România de azi judecă lumea. Nu știu dacă 
e un fapt obiectiv sau subiectiv sau un amestec de fapte, 
dar știu că e profund dăunător, nu numai pentru că nică-
ieri în lumea civilizată nu se întâmplă asta, ci și pentru că 
România este o țară creată de scriitorii ei, este o țară care 
a apărut în literatură înainte de a apărea pe hartă. Litera-
tura a fost un instrument foarte important al progresului 
social, al spiritului critic, al păstrării minţii limpezi a nați-
unii. Și închei spunând că această vagă, incertă schimbare 
de paradigmă nu caracterizează de fapt literatura, cât ca-
racterizează societatea în care trăim. Societatea româ-
nească de azi este confuză, nu-și cunoaște valorile, nu le 
cultivă, trăiește într-o bălteală de criterii, iar prozei îi este 
foarte, foarte greu să-și recâștige locul pe care l-a pierdut, 
pentru că, așa cum spuneam, ea este foarte legată, îi place 
sau nu, de referențialitate. Proza nu se poate despărți nici 
măcar în variantele ei extreme, proza fantastică, fantasy-ul 
și celelalte, de un anume tip de referenţialitate reală sau 
închipuită, dar dacă e închipuită ea trebuie să aibă o coe-
rență, și coerența și-o ia tot din realitate. O societate bez-
metică reflectată într-un mod bezmetic într-o proză care 
are simultan mari valori și mari imposturi, scriitori onești 
și veleitari, care concurează pe o piață literară deschisă, 
dar care nu este guvernată de nici un arbitru, întrucât 
critica literară și-a pierdut această funcție. Mulțumesc 

 
Cristian Pătrăşconiu: Mulțumim, Răzvan Voncu, și pen-
tru că ai dus foarte departe marginile unui patrimoniu de 
idei realmente remarcabil, cum a fost cazul recoltei, să 
spun, de astăzi! Mulțumim pentru un discurs ca un papion 
la suita celor zece comunicări de azi. Mai avem în bugeta-



 Colocviul Romanului Românesc Contemporan 

Discobolul/ 2022 
 

35 
 

ra noastră de timp aproximativ jumătate de oră pe care 
sunt convins că o să o umplem într-un fel foarte înalt. 
Discuțiile libere. Începe Daniel Cristea-Enache, se pregă-
tește Gabriel Chifu. 

 
Daniel Cristea-Enache: În primul rând să-i felicit pe cei 
care au ținut comunicări în această după amiază, a fost un 
adevărat regal de idei și de expresivitate literară și critică, 
iar comunicarea liberă a lui Răzvan a fost absolut excepți-
onală. Felicitări, Răzvan! Am fost de acord cu absolut tot 
ce ai spus, mi-am și notat aici. Voi adăuga numai câteva 
considerații despre tema pe care ai subliniat-o, pierderea 
importanței criticii literare în lumea de azi. Aș vrea dacă 
se poate, pentru Hanna Bota o rugăminte, o întrebare, 
dacă poate să vină cu o mică completare asupra diferențe-
lor dintre generația z și generația y, am și un interes fami-
lial la mijloc, vreau să știu cum gândesc copiii noștri care 
sunt din generația z și în ce măsură sunt ei diferiți de cei 
din generația y, puțin anterioară, și în ce fel comunică ei 
cu cei din generația decreţeilor, generație căreia îi aparți-
nem eu și soția mea. Vreau să văd un punct de vedere al 
unui specialist, nu al actanţilor generației. Aș spune doar 
atât despre pierderea importanței criticii în lumea de azi, 
aș spune că este ceva normal, ceva despre care nu trebuie 
să ne speriem, de care nu trebuie să ne fie frică. Este o 
revenire la normalitatea din epoca interbelică, o epocă de 
libertate, fără cenzură, fără control etatist, în care, de pil-
dă, revista lui Lovinescu, „Zburătorul”, se vindea în trei 
sute de exemplare, nu mai mult, în care Lovinescu însuși, 
când mergea la medic, era foarte trist și consemna în 
agendă că nu l-a recunoscut medicul, nu știa medicul cine 
este Lovinescu, ce a scris, ce a făcut. În timp ce în epoca 
regimului trecut, în acea configurație și în acea conforma-
ție a unui partid unic, care controlează tot statul și prin 
stat controlează toată societatea, importanța criticului ca 
și a scriitorului era una foarte mare, dar era legată de aces-
te condiții specifice ale unui regim totalitar. Și nu vorbim 
numai de criticii din generația 60, care erau foarte impor-
tanți în sistemul literar și în afara lui, putem vorbi și de 



Colocviul Romanului Românesc Contemporan 

Discobolul/ 2022 
 

36 

criticii din epoca realismului socialist. Când spuneai Paul 
Georgescu, când spuneai Ovid Crohmălniceanu… erau 
niște nume cu mare greutate în sistem și în afara lumii 
literare. Cred că ceea ce trebuie să ne dorim noi, criticii, 
azi este să fim cunoscuți și respectați, citiți eventual în 
interiorul lumii literare, nu în afara lumii literare, să fim 
mulțumiți dacă cei din lumea literară ne cunosc, ne recu-
nosc, ne citesc și ne critică. Cred că aceasta este singura 
notorietate la care putem ajunge, o notorietate profesio-
nală și nu una în afara sistemului critic și istoriograf. Mul-
țumesc! 
 
Cristian Pătrăşconiu: Mulțumesc, Daniel! Domnule Chi-
fu! Și apoi Hanna Bota să răspundă, dacă e cazul! 
 
Hanna Bota: Am să-ți spun doar două-trei cuvinte. Pen-
tru că oricum ești un specialist în a căuta informație pe 
internet, acolo este și vei găsi cum sunt copiii tăi zeta. Și 
eu am fost interesată pentru că copilul meu y este un copil 
care sparge sisteme, dar care nu pune la loc nimic, și care 
contestă tot ce fac, dar nu știe foarte clar ce trebuie pus la 
loc, pentru că este în sistemul care încă e în tranziție. El 
însuși nu știe în ce direcție merg lucrurile, dar sigur, nu 
trebuie să fie așa cum sunt, nu sunt bune... Uitați-vă la 
partidul acesta politic nou, nu dau nume, sparge totul, nu 
e bine nimic, dar nu pune nimic în loc, pentru că nu știu, 
nu este în formatul lor, în ADN-ul lor. Zeta este o genera-
ție mult mai așezată, pentru că zeta a crescut direct în 
tehnologie, deci nu în tranziție, ei au crescut din perioada 
de pampers cu iphone-ul în mână și ei știu să mânuiască 
informația altfel, și automat li s-au format altfel căile neu-
ronale, căile lor neuronale sunt într-o mare capacitate de a 
fi atenți la multe lucruri, deci sunt multitasking toți și nu 
au răbdare cu tine, deci clar, nu au răbdare pentru că tu 
spui lucrurile bătrânește, așa, de-a lungul unei jumătăți de 
ceas. Or ei prind din aer, au un lucru foarte bun, nu jude-
că cum judecă cei din generația y, numai că ăștia mici sunt 
prea mici, nu deosebesc lucrurile și consideră că eșecul nu 
este eșec, cum îl considerăm noi, ci este doar o cale prin 
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care n-ai ajuns la rezultat. Și nu se autovictimizează cum 
facem noi, dacă nouă nu ne-a ieșit o treabă, ne poate omo-
rî pe viață, dar pentru ei nu, este doar o cale ce trebuie 
închisă, trebuie căutată altă cale. Oricum, ei sunt încă în 
formare și nu știm să spunem multe despre ei, dacă sunt 
efecte pozitive și negative…  
 
Cristian Pătrăşconiu: Domnule Chifu! 
 
Gabriel Chifu: M-a interesat cu adevărat tot ce s-a spus 
în după-amiaza asta, opiniile exprimate îți dau de gândit. 
De pildă, intervenția lui Ovidiu Pecican, care a fost o ple-
doarie pro domo, demonstrează că el și-a constituit un 
fundament teoretic solid, așa mi s-a părut mie, ideea sa 
despre cum ar trebui să arate romanul românesc de astăzi 
este de remarcat. Problema care apare și căreia nu-i găsim 
totdeauna rezolvarea este cum se face efectiv trecerea de 
la teoria prozastică la realizare, la proza însăși. Ovidiu 
Pecican, vorbind despre primul volum din trilogia sa, a 
făcut referiri și la receptarea critică a cărții, iar aceasta este 
o chestiune care ne privește pe toți cei care scriem proză. 
Avem niște idei teoretice, care pot fi cu adevărat temeini-
ce, dar întrebarea e ce facem cu ele, cum le „topim” în 
proza noastră astfel încât să asigure armătura puternică a 
scrierilor noastre și să le mărească acestora expresivitatea. 
Cât despre Hanna Bota, ea a schițat, de fapt, portretul 
robot al unor generații de ultimă oră, care par a fi compu-
se din oameni cumva sărăciți lăuntric, căci, așa cum rezul-
tă din descrierile sociologilor, se dovedesc a fi grăbiți, su-
perficiali, lipsiți de perseverență, cu o capacitate de con-
centrare redusă. Dacă e așa, atunci pentru noi, scriitorii 
din lumea veche, nu este deloc o perspectivă încurajatoare 
privind posibilii cititori de mâine! Apoi, accentele pe care 
le-a pus Vasile Spiridon deschid noi culoare în discuția 
noastră. Astfel, el introducea ideea unei schimbări de pa-
radigmă, care s-a petrecut în perioada proletcultistă, când, 
subit, literatura momentului a rupt violent punțile cu ma-
rea literatură interbelică și a ascultat de alte criterii, ideo-
logice, nu estetice. Evident, aceea a fost o falsă schimbare 
de paradigmă, apărută forțat, din rațiuni politice; prolet-
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cultismul n-a dus în literatură la o evoluție organică, natu-
rală, n-a lăsat urme viabile în literatură, ci doar a produs 
un act de contorsionare a creației, și e de meditat și astăzi 
asupra acestei chestiuni: consecințele dureroase pe care le 
are imixtiunea politicului în actul artistic. În 1990, cred că 
e o observație corectă, s-a schimbat paradigma, vrând-
nevrând, pe multiple planuri, sociale, politice, de mentali-
tate și nu doar atât. Despre toate a vorbit Răzvan Voncu 
foarte bine. Schimbându-se complet cadrul politic și soci-
al, literatura s-a văzut „în aer” și a trebuit să se reinvente-
ze. Oricum, a trecut prin tot soiul de confuzii și metamor-
foze, dintre cele mai ciudate. Apoi, pe mine, unul, m-a 
interesat foarte tare și punctul de vedere al lui Adrian Le-
senciuc. El prelungește cele trei categorii ale prozei con-
struite de Nicolae Manolescu în Arca lui Noe, propunând 
încă una, romanul compozit. Cred că dezbaterea noastră 
trebuie să rețină acest termen, care poate să ne ajute când 
încercăm să găsim răspunsul la întrebarea: există o schim-
bare de paradigmă în proză? Romanul compozit ar fi ex-
presia unei însumări, a unei simultaneități a tipurilor dife-
rite de roman. Ceea ce este aproape de formulările pe care 
le propun eu, roman poliedric și text deplin – și acestea tot 
cu înțelesul de coexistență conciliată a unor forme de ex-
presivitate diverse, în încercarea cu care suntem datori de 
a înnoi scriitura și, poate, viziunea, cuprinse în roman. Ce 
aș vrea să mai observ? Când vorbim despre schimbare de 
paradigmă, nu cred că trebuie să ne închipuim fenomenul 
ca pe o transformare dintr-odată: am fost până astăzi, la 
ora 19, într-un fel și după această oră sunt cu totul altfel. 
Nu. Convingerea mea este că transformarea nu are loc 
brusc, exploziv și nu este neapărat perceptibilă imediat; 
mereu și mereu se modifică substanța pe care o așezăm în 
scrierile noastre epice. Transformarea se produce treptat, 
este, negreșit, neîntreruptă, în sensul unei înnoiri și îmbo-
gățiri continue. Strălucit într-adevăr și-a susținut ideile 
Răzvan Voncu. El a lărgit granițele discuției, a ieșit din 
„bula” noastră literară actuală, mutând atenția asupra pro-
zatorului de dinainte de 1989, cel care scria sub dictatură 
și se făcea că nu o vede, comportându-se ca un om liber. 
Ne-a amintit și de cititorul de literatură din acea vreme, 
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care căuta să găsească „printre rândurile” scrierilor literare 
un spațiu mai respirabil și mai uman. Daniel Cristea-
Enache, însă, vede partea bună a lucrurilor, dincolo de 
restrângerile și dificultățile momentului, tot mai nume-
roase. El se simte în largul său în lumea de azi, super-
tehnologizată și virtuală, o lume care se schimbă accelerat 
în domenii esențiale și care, uneori, lasă impresia că n-ar 
mai avea nevoie de literatură. Daniel Cristea-Enache își 
păstrează încrederea în valoarea actului critic și e impor-
tant că mai avem astfel de critici de vocație, competenți și 
dăruiți literaturi române. Pentru mine, criticii literari sunt 
cititorii-călăuză, ei reprezintă cea mai credibilă instanță 
de validare a unei încercări literare. Prin lectura lor critică 
pătrunzătoare se certifică meritele literare. Problema este 
în ce măsură își poate îndeplini misiunea critica literară, 
în lumea de astăzi, când, din păcate, chiar și vocile cele 
mai prestigioase se aud diminuat, fără să se mai țină decât 
prea puțin seama de ele, în acest talmeș-balmeș de mesaje 
stridente, confuze, aberante, agresive. Trăim, într-un timp 
al răsturnărilor de tot felul, în care sunt atâtea mișcări 
subversive sau de subminare a ordinii estetice și care a 
făcut ca nici autoritățile de evidentă valoare să nu scape 
neatinse. A fost pomenit aici numele lui Nicolae Manoles-
cu, considerat cel mai mare critic și istoric literar al peri-
oadei postbelice. În disprețul staturii sale critice impună-
toare, știți prea bine la câte atacuri absurde a fost supus. 
În condițiile astea, funcția criticii este greu de realizat. 
 
Cristian Pătrășconiu: Mulțumim! Vasile Spiridon are o 
întrebare sau o nuanță de pus în joc. 
 
Vasile Spiridon: Înainte de a pune întrebarea vreau să 
spun că așa este, Gabriel Chifu are dreptate, nu a fost pro-
priu-zis o schimbare de paradigmă în perioada stalinistă, 
ci o oprimare, o distorsionare a ei. M-am gândit la schim-
bare în momentul în care nici Călinescu, nici Camil Pe-
trescu, nici Sadoveanu, nici ceilalți nu au mai putut să mai 
scrie cum au vrut ei, dar cert este că a fost o oprimare a 
paradigmei, și în cincisprezece ani am ajuns la momentul 
de dincolo de perioada pașoptistă, am involuat cu 100 de 
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ani. O întrebare sau nu neapărat o întrebare, ar fi să ne 
spună impresia lui, Adrian Lesenciuc, care l-a adus în dis-
cuție pe Radu G. Țeposu. Nicolae Manolescu a apărut pe 
piață cu volumul al treilea din Arca lui Noe, în 1983, în 
mai, iar cartea lui Țeposu despre Viața și opiniile persona-
jelor în luna decembrie. Oare nu cumva a vrut să stârneas-
că o pură polemică cu, desigur, prestigiosul critic, care era 
mai mare cu cincisprezece ani decât el, deci nu cumva a 
ținut într-un fel să-și lege numele și de Arca lui Noe, pe de 
o parte? Pe de altă parte, aici cred că ar fi întrebarea: ce 
este complementar? Adică, dacă ești de acord cu această 
complementaritate a demersurilor lor, pentru că Nicolae 
Manolescu vedea evoluția romanului din perspectiva au-
torului, iar Țeposu din perspectiva personajului. El are tot 
o împărțire tripartită, roman tranzitiv, roman reflexiv și 
metaroman, în care personajul, în prima parte, este narat 
și trăiește cu iluzia propriei vieți, iar în a doua parte el 
începe să aibă conștiința de sine, dar are încă iluzia vieții, 
iar în partea a treia, când este vorba despre metaroman, 
personajul este și scriitor, conștientizând existența ficțiu-
nii ca atare. Deci, cum ai vedea acest demers complemen-
tar, benefic, ești de partea cuiva sau nu? 

 
Adrian Lesenciuc: Eu cred că în cazul celor doi, Nicolae 
Manolescu și Radu G. Țeposu este vorba despre un proces 
care a presupus o anumită perioadă de incubare, care a 
durat o bucată de vreme și practic s-a ajuns oarecum la 
aceeași perspectivă în pancronie, distanța de timp este 
suficient de mică încât să înțelegem că este vorba despre 
perspective în oglindă, dar în pancronie. Prin urmare, cele 
două perspective nu se anulează, se presupun reciproc, iar 
acest lucru îl demonstrează magistral Nicolae Manolescu 
în Arca lui Noe. Sunt complementare fără niciun fel de 
problemă, dar pentru că ați ridicat problema, eu mă gân-
desc la următoarea chestiune: cum ar suna, de fapt, o ana-
liză de acest tip, sau o tipologie a romanului din perspec-
tiva lectorului, atâta vreme cât un roman – apropo de în-
trebarea Dianei Câmpan de azi dimineață – un roman 
poate fi citit și la suprafața textului și poate fi pătruns în 
profunzime. Poți plonja, poți intra în imersiunea textului 
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atâta timp cât cunoștințele culturale, cultura științifică și 
nu numai îți pot permite să pătrunzi acolo. Prin urmare, 
din perspectiva lectorului, cam cum ar arăta o asemenea 
tipologie a romanului? Mulțumesc! 
 
Cristian Pătrășconiu: Poate fi o temă în sine de semina-
rizat, de colocvializat. Dacă mai e vreo întrebare sau vreo 
luare de poziție? 
 
Ovidiu Pecican: În fața imperativului imersiei, totul pă-
lește. Voiam doar să spun că m-a emoționat foarte tare 
amploarea și adâncimea viziunii și perspectivei lui Răzvan 
(Voncu n.n.), cu care nu sunt de acord. De când am sosit 
la „Steaua” împreună cu Andrea (Hedeș n.n.), am avut o 
experiență tulburătoare, am zis să facem câteva profiluri 
de scriitori… să ne dea inedite, să se scrie despre ei. Acum 
îmi vin în minte o sumedenie, avem o bogăție pe care in-
terbelicii nu cred că au avut-o, nu aveau atâția autori im-
portanți. Mie, cel puțin, mi se pare că suntem într-un soi 
de rezervație explozivă de talente în ultimii treizeci de ani, 
suntem în fața unor generații care totuși și-au terminat 
facultățile, pe vremuri Breban le-a început de două ori. 
 
Cristian Pătrășconiu: Iată că discuția abia acum începe 
practic. Putem continua și într-un cadru informal. Mul-
țumim foarte mult Ovidiu Pecican! Avem certitudinea că 
am avut o discuție excelentă, o discuție, cum spune o 
doamnă foarte frumos, care locuiește în Alba Iulia, o dis-
cuție tihnită, o discuție despre calmul valorilor, despre 
calmul argumentelor. Mulțumiri sincere și adânci domnu-
lui Nistea, Consiliului Județean Alba, Uniunii Scriitorilor, 
Filiala Alba-Hunedoara, Bibliotecii Județene „Lucian Bla-
ga” Alba, gazdelor la modul fizic de astăzi, Universității 1 
Decembrie 1918 din Alba Iulia. Cred că împreună am navi-
gat foarte bine o temă extraordinar de generoasă, dificilă. 
Am fost onorat, sunt bucuros că am fost împreună astăzi. 
Mulțumiri! 
 



Jurnal 

 

Gheorghe GRIGURCU 
 
 

„Să ne protejăm de real” 
 
ulcele, un triumf gustativ al clipei de față. Egoismul 
său (blajin) precum al tuturor factorilor exclusiv ai 

prezentului.  
xxx 

Una din demoniile acestei lumi: lucrurile pe care când-
va le-ai dorit cu ardoare și care vin prea târziu, devenind 
inutile. Ispita lor nefuncțională, sfidătoare.  

xxx 
Să ne protejăm de real, contrapunându-i punctele sale 

slabe Neantului. 
xxx 

„Nu detest generalizarea noțiunii de modern și faptul 
de a da acestui nume un mod de existență, în loc să fac 
din el un sinonim pur pentru contemporan. Există în isto-
rie momente și locuri în care ne-am putea plasa, noi cei 
moderni, fără să tulburăm prea mult armonia acelor tim-
puri și fără a părea în ochii celor de atunci niște obiecte 
infinit de curioase, de vizibile, ființe șocante, disonante, 
inasimilabile. (…) Este limpede că Roma lui Traian și Ale-
xandria Ptolemeilor ne-ar absorbi mai ușor decât multe 
alte localități mai puțin îndepărtate în timp dar mai speci-
alizate într-un singur tip de moravuri și întrutotul consa-
crate unei singure rase, unei singure culturi și unui singur 
sistem de viață” (Valéry).  

xxx 
Hotărârile cele mai ferme le iei deseori când ele sunt 

precedate de o indecizie pe care vrei s-o elimini. Vitalita-
tea lor stimulată de un contrast.  

xxx 
A.E.: „Cei trei-patru poeți ai noștri actuali, devoți ai 

discursului evanghelic, ilustrând cu fidelitate ceea ce An-
drei Scrima numea ortopraxie. Nu-i nevoie să-i mai nu-
mesc, nu-i așa?”. 

 

D 
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xxx 
Senectute. Îndură ceea ce ți-a fost dat, îndură ceea ce 

nu ți-a fost dat, ceea ce nu mai există pentru tine, apăsător 
în egală măsură. Seninătatea vârstei ultime? O frumoasă 
legendă… 

 
xxx 

„Sorescu nici nu se ocupă de minister, tot depășit, stă la 
«casa memorială» pe care și-a construit-o la el la țară, în 
Oltenia. Ministerul îl conduce însă cu mână de fier Un-
gheanu și coloneii lui. Când vine, Sorescu se ocupă doar 
de propriile lui interese, călătorii ș.a., visând (trăgând 
sfori) pentru utopicul Nobel! G. povestește scena încercă-
rii lui Florea Firan de a obține o audiență; cei doi fuseseră 
la Craiova, illo tempore, buni amici, ca juveți și membri ai 
aceluiași «club». Acum că s-a ajuns ministru, Firan vrea 
să-l caute, îi trimite prin secretară cartea lui de vizită și 
răspunsul vine neîntârziat: «Domnul ministru își bea cea-
iul, nu vă poate primi!»” (Mircea Zaciu).  

xxx 
Scriptor. Subiecte care-ți dau simțământul că sunt ine-

puizabile, în analogie – compasiune, generozitate? – cu cel 
pe care ți-l inspiră pur și simplu viața.  

xxx 
Iubirea ca și, din păcate, agasanta obsesie nu primesc 

dispoziții. Devenim fără discernământ servi ai lor.  
xxx 

,,Sufletul feminin e mult mai unitar decât cel al bărba-
tului, cu alte cuvinte, în sufletul feminin unele elemente 
sunt mai puțin separate între ele decât în sufletul mascu-
lin. Astfel, e mult mai puțin frecventă decât la bărbați di-
socierea dintre plăcerea sexuală și afect sau entuziasm. La 
femeie, plăcerea sexuală nu se trezește în lipsa acestuia la 
fel de lesne ca la noi. Trebuie să existe un anumit motiv 
foarte special pentru ca senzualitatea feminină să devină 
independentă și să acționeze pe cont propriu și în con-
formitate cu legea sa particulară” (Ortega y Gasset).  

xxx 
Azi, în zori, pe azurul matinal impecabil al bolții ce-
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rești, o lună de o paloare ardentă, neverosimilă. O virgini-
tate senzuală a unei alte lumi. 

xxx 
Visul: un cutremur al Neantului.  

xxx 
„Există un lucru infinit mai odios decât ipocrizia și 

anume cinismul” (Paul Claudel).  
xxx 

Caz de lingușitor perdant. Să admitem, poet remarca-
bil, dar care n-a găsit micile tertipuri, nuanțele, chichițele 
potrivite năravului cu pricina la momentul potrivit. Nu o 
dată excesiv, bălos, agasând când trebuia să păstreze o 
măsură, alteori exhibându-și cu pedanterie meritele când 
ar fi fost nimerit să-și semnaleze doar existența. Ghinion.  

xxx 
„Simțeam o melancolie de nedescris. Știu că în acea 

vreme mă gândeam adesea la spusele lui Millet: «Din tot-
deauna am crezut că sinuciderea este acțiunea unui om 
necinstit». Golul și durerea de nedescris din interiorul 
meu mă făceau să mă gândesc. Pot să înțeleg cum se sufo-
că lumea. Am găsit putere în fraza citată și m-am gândit 
că ar fi mult mai bine să mă îmbărbătez și să îmi găsesc 
salvarea în muncă” (Van Gogh). 

xxx 
Îți poți aprecia mai corect o poezie proprie după ce ai 

uitat-o. Când o revezi cu o anume surpriză după un timp 
oarecare. Întrucât lecturile mai recente nu sunt prea ade-
sea decât acte de politețe față de tine însuți. 

xxx 
Așa-numita inspirație nu e ceea ce aștepți, ci ceea ce 

vine imprevizibil.  
xxx 

„Dacă albatroșii s-ar putea prezenta la un psiholog de 
cuplu, mai mult ca sigur că ar da vina pe schimbările cli-
matice pentru problemele apărute în relația lor. Încălzirea 
apelor determină păsările să zboare pentru a găsi hrană 
mai departe decât de obicei, ceea ce le face mai stresate și, 
prin urmare, predispuse la conflicte conjugale. Albatroșii, 
recunoscuți pentru monogamie și relații de lungă durată, 
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se confruntă acum cu o creștere semnificativă a ratei di-
vorțurilor, de la doar 1-3 % la 8 %. Cercetătorii care au 
studiat decenii în șir aceste păsări au constatat că ritualu-
rile din viața lor sunt similare cu cele umane, incluzând 
seducerea prin dans și revederile pline de bucurie cu par-
tenerul ales” (Dilema veche, 2021).  

xxx 
Senectute. Și dacă ne îndepărtăm profilactic de viitor și 

ne apropiem riscant de ceea ce am fost? 
xxx 

Senectute. Aceeași viață care uită, aceeași viață care își 
aduce aminte. Anxietățile încearcă o mediere. 

xxx 
„M-au atras întotdeauna părerile neconformiste, ex-

tremele ocolișuri ale gândurilor, divergențele. Fiecare spi-
rit nu mă interesează decât prin ceea ce-l face să se deose-
bească de celelalte” (Gide).  

xxx 
X scrie cu sângele său, Y scrie cu sângele aproapelui. 

xxx 
„Ca multe explicații etimologice, și cea a cuvântului 

«drog» este nesatisfăcătoare. Cuvântul are o origine ob-
scură. Ca la «alcool», există derivări din hispano-arabă, cât 
și din latina medievală. Proveniența din olandezul «drog», 
uscat, este mai plauzibilă. Drogurile erau substanțe aduse 
din multe țări, puse în comerț prin intermediul drogherii-
lor și al magazinelor de plante medicinale și utilizate apoi 
de medici, bucătari, negustori de parfumuri și băcani. Cu-
vântul a avut dintotdeauna o rezonanță misterioasă, mai 
ales de procedeu magic și de proveniență orientală” (Ernst 
Jünger).  

xxx 
Un autor de seamă, fie că nu l-am cunoscut în carne și 

oase, fie că l-am cunoscut, devine pentru unii dintre noi 
un personaj literar. Ficțiunea și-l apropriază cu gentilețe. 

xxx 
X, tip cu ceva pururi meschin în firea-i circumspectă, 

avar, de-o țâfnă nu totdeauna disimulată, cu puseuri de 
răutate și evident vanitos cât încape. Sub mai fiecare afir-
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mație pe care o face îți dai seama că se ascunde ceva deza-
greabil, ca și cum din mișcările unui jucător de cărți ar 
reieși intenția sa de a trișa. Suficiența nu-l împiedică a-și 
juca cu stângăcie rolul pe care și l-a propus cu stângăcie. 
Imaginea de sine fotogenică pe care dorește a o impune n-
are astfel nici o șansă. Mă străduiesc însă a menține rapor-
turi prevenitoare cu cel în cauză, așa cum s-ar întâmpla cu 
un vecin de bloc, nu tocmai agreabil, spre a ocoli momen-
tele tensionate. Proza accidentată a vieții, uneori inevita-
bilă…  

xxx 
„Funcțiile revoluțiilor sunt de-a distruge iluziile pe care 

le provoacă” (Nicolás Gomez Dávila). 
xxx 

Greșelile vechi pe care s-a întâmplat să le săvârșești le 
pot consola într-o anume măsură pe cele recente de ace-
lași tip. O „tradiție” absolutorie a greșelilor.  

 
xxx 

Explicație. Mi s-a spus că am ieșit din pântecul matern, 
contrar normei, cu capul înapoi, de parcă aș fi dorit să mai 
zăbovesc acolo. De unde prea posibil cea mai insuportabi-
lă senzație pe care o pot avea acum, chiar atunci când trag 
mai greu o cămașă, cea de sufocare.  

xxx 
„Constituie o antinomie să vrei să salvezi pasiunile, de-

oarece dincolo de ele se află ceea ce este mai important: 
sufletul nostru, care le trăiește și îndură. Înlăuntrul sufle-
tului nostru ele sunt ceva straniu, pentru că tocmai din 
cauza lor acesta nu ne aparține. Pasiunile se contrazic 
între ele, și chiar una singură poate intra în contradicție 
cu sine însăși și cu sufletul în care a crescut. Iar sufletul 
bântuit de pasiuni, chiar și de una singură, devine astfel 
sfâșiat de propriul său dușman, este lipsit de unitate; este, 
în fiecare clipă, «altul», într-o teribilă și contradictorie 
monotonie” (Maria Zambrano).    

X 
Diferențierea de poziție socială care apare în timp între 

doi amici. E ca și cum ar sta de vorbă amândoi la țărmul 
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mării, după care unul dintre ei ar intra în apă și ar da 
semne că s-ar îneca. Celălalt, imobil, l-ar măsura cu indi-
ferență.  

xxx 
Diformități morale asemenea celor fizice, acum din ce 

în ce mai la vedere. 
xxx 

„Orice idee creatoare este «prilejuită» de experiență, 
dar aceeași experiență zădărnicește energia inerentă ideii 
de-a se desfășura în toată amploarea ei. Din această prici-
nă nici o idee creatoare n-a fost gândită vreodată până în 
ultimele ei consecințe” (Blaga). 

xxx 
Unghiul de vedere la fel de relevant precum o idee sau 

o imagine, deoarece e conținut în ele.  
xxx 

Scriptorul, dacă are har, e obligat a-și descoperi solitu-
dinea. Relaționările sale sociale, dar și cele cu sine însuși, 
se desfășoară implacabil pe fundalul acesteia. 

xxx 
„Leonardo da Vinci se obișnuise încă de când era copil 

să scrie cu mâna stângă și în sens invers pentru a-și as-
cunde notițele de curiozitatea celor din preajmă. Mai târ-
ziu, cei cu care coresponda cunoșteau acest cod și-i citeau 
scrisorile într-o oglindă. În cazul unor documente care 
trebuiau să rămână secrete, el aplica o dublă codare, in-
tercalând anumite semne între literele cuvintelor. Știind 
că mulți îl imitau, Leonardo disimula în operele sale sem-
nătura «Leonardus Vinci Academia», caligrafiată conform 
procedeului de mai sus, dar în sens invers. Numai grație 
acestei stenograme, un expert din Florența a putut recu-
noaște autenticitatea unei opere a maestrului italian, care 
fusese mult timp controversată” (Formula As, 2021).  

xxx 
Un creator se cuvine să-și sustragă până la un punct 

sănătatea și boala conexiunilor mundane, să le abordeze 
în așa fel încât ele să devină un soi de obiecte votive dărui-
te divinității textului. 

xxx 
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Privindu-te în oglinda nepetrecutului îți dai seama, cu 
toleranță sau cu sarcasm, după moment, că ea îți reflectă 
chipul cu mai multă fidelitate decât oglinda reală. 

xxx 
„Lacey Shillinglaw a salvat un bondar de la moarte și l-a 

adoptat ca animal de casă. Chiar doarme cu el. Merge cu 
bondarul și la cumpărături. Acesta o urmează pe Lacey 
peste tot, așezându-se pe fața sau pe corpul ei. L-a găsit cu 
o aripă ruptă, pe o stradă, în timp ce își plimba câinele, și, 
după ce i-a reparat-o, a vrut să-l elibereze, dar bondarul, 
pe care l-a numit Betty, nu a mai vrut s-o părăsească. Ține 
toate geamurile deschise, dar nu pleacă. Lacey hrănește 
bondarul cu apă cu zahăr și gem de căpșuni” (Click, 2021). 

xxx 
Scris târându-se pe filele caietului cu răbdarea sempi-

ternă a unei omizi. 
xxx 

A.E.: „O neîmplinire provocator înzorzonată aidoma 
unei dansatoare la un carnaval argentinian”.  

xxx 
Particule de Neant întregind existența. 

xxx 
„George Clooney a refuzat 35 de milioane de dolari care 

i se ofereau doar pentru o zi de filmări la o reclamă pentru 
o companie aeriană. El a considerat că s-ar putea com-
promite, dat fiind că acea companie aparținea unei țări 
care, «deși aliată, uneori ridică probleme». În România, 
asemenea scrupule sunt, probabil, absolut de neînțeles. 
Sunt convins că mulți ar spune că George Clooney are, 
oricum, prea mulți bani. În fine, să nu uităm că la noi erau 
mulți actori care-i cântau ode lui Ceaușescu, pe gratis” 
(Dilema veche, 2021).  

xxx 
Dumnezeu: un răspuns se pare refractar la orice între-

bare. Ne interogăm doar între noi pe tema divină, spre a 
ne cunoaște mai bine. 

xxx 
„În Rivarol, traducător al lui Dante, ceea ce uităm une-

ori, există această frază despre marele ignorat care a fost 
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fără îndoială cel mai mare poet european: «Versul lui stă 
în picioare numai și numai prin forța substantivului și-a 
verbului, fără ajutorul unui singur epitet»” (Julien Green). 

xxx 
X, autor aflat în culmea succesului, acordă o neaștepta-

tă atenție persoanei lui Y, autor modest, pentru a avea 
voluptatea disimulată a distanței care îi separă. 

xxx 
Dacă faci parte, precum subsemnatul, din clasa persoa-

nelor care n-au cunoscut ceea ce numim îndeobște matu-
ritate, senectutea se cumpănește cu vârstele incipiente. Cu 
datele oferite de simțămintele acestora, ajungi la stări ce 
se destind, se contractă, se destind din nou precum un 
acordeon. O întâlnire a lumilor în volute grăitoare deopo-
trivă pentru ceea ce a rămas și pentru ceea ce n-a mai ră-
mas din ele, străduindu-se a compensa golul trecutului, 
gol ce te așteaptă în prag, cel mai terifiant. 
 



 
 

Ion POP 
 
 

Împăratul Traian și conștiința romanității 
românilor 

 
ub acest titlu, reputatul etnolog Ion Taloș publică un 
impunător studiu, tipărit în anul trecut, în excelente 

condiții grafice la Editura Școala Ardeleană, îmbogățind o 
operă în care cercetările antropologice se asociază încă o 
dată armonios cu investigațiile de istorie culturală, mito-
logie și magie populară, folclor literar. Până la apariția 
acestei cărți, a dedicat studii de referință precum cel de-
spre balada Meșterul Manole (1973), a redactat două dicți-
onare despre „gândirea magico-religioasă la români” 
(2001), cu o versiune franceză în 2002, a urmărit în creații 
folclorice-reper câteva teme definitorii pentru viziunea 
tradițională asupra lumii.  

De la „bădica Traian” din Plugușorul cunoscut din ma-
nuale de toată lumea românească, la „un nume de Traian” 
al lui Andrei Mureșanu, figura acestui „strămoș al nostru”, 
numit astfel, alături de a lui Decebal, în cărțile de istorie 
școlară, a rămas, fără îndoială, foarte vie în memoria co-
lectivă, însă o cercetare amplă și aprofundată asupra aces-
tei prezențe este pentru prima oară întreprinsă acum. Este 
faptul asupra căruia atrage atenția și cuvântul introductiv 
semnat de istoricul Ioan-Aurel Pop, care evidențiază „pa-
ralela nemaifăcută între cultura orală românească și scrii-
tura despre conștiința romanității românilor”, aceasta pe 
parcursul a aproape șase secole.  

Teza de la care se pornește este că conștiința romanită-
ții noastre a fost de foarte multă vreme înrădăcinată și 
întreținută de tradiția colectivă și nu este doar un câștig 
târziu, dobândit pe filieră cultă, pe baza scrierilor unor 
cărturari interesați de aria lingvistică romanică ori de călă-
tori care au sesizat, trecând în ultimele veacuri prin Țările 
Române, marile înrudiri ale limbii locuitorilor cu aria ce-
lorlalte limbi de descendență latină. Ea contrazice explicit 
opinia altui istoric, Lucian Boia, mare amator de „demiti-
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zări” ale istoriei naționale, după care zisa conștiință a lati-
nității a apărut relativ recent la noi, ca și exclusiv prin 
intermediul scrierilor savante. Alți specialiști din dome-
niu, pe deplin creditabili, de la Șerban Papacostea la itali-
anul Cesare Alzati, au argumentat, de altfel, mai devreme, 
cu documente solide în sprijin, cine are dreptate. 

Profesorul Ion Taloș îmbogățește masiv documentația 
pe această temă, încadrând-o în context european. Con-
stată că Traian este, în mod surprinzător, ca și absent din 
legendele istorice occidentale, comparativ cu un Alexan-
dru cel Mare sau Carol cel Mare, dar că a lăsat urme dura-
bile în cultura populară românească și, în mai mică măsu-
ră la bulgari și alte națiuni din Balcani. Înainte de a le stu-
dia în detaliu, autorul trasează câteva linii mai generale de 
situare a temei, abordează trasee mai reduse ori mai am-
ple ale ecourilor în tradițiile antice, în câteva încercări 
literare, atrage în dezbatere chestiunea coexistenței și 
competiției în cultura română a „romanismului” și „da-
cismului”.  

Partea centrală și cea mai amplă a cărții stă sub titlul 
Satul și conștiința romanității românilor și demonstrează 
pas cu pas faptul că „satul avea trează conștiința latinității 
noastre cu mult înainte ca ea să fie dovedită științific”. 
Referințele la prezența acestei conștiințe în tradiția popu-
lară apare, cum notează cercetătorul, încă din secolul al X-
lea, și toate cele care se înmulțesc de-a lungul timpului 
conduc spre ideea pe care un B.P. Hasdeu a formulat-o 
expresiv în secolul romantic în propoziția cu parfum de 
epocă, după care „la români, memoria lui Troian nu se 
învață la școală, ci a fost totdeauna viuă în tradițiunea 
poporului”. Că nu este doar o reflexie a acelui spirit ro-
mantic urmează a fi dovedit - și Ion Taloș o face cu belșug 
de argumente - în paginile următoare. Importante în acest 
sens, sunt desigur, anchetele întreprinse de folcloriști în 
medii rurale românești, Hasdeu și N. Densusianu la Ioan 
Mușlea, din care reiese clar că lumea satului conserva 
memoria acestei tradiții, întreținută, cum se amintește în 
mod firesc, de latiniștii Școlii Ardelene, de biserica mai 
ales greco-catolică, de școală în general, cu deplasări spre 
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legendar și baladesc. Dar și mai însemnate sunt, de fapt, 
urmele în toponimie, care atestă durabilitatea prezenței 
împăratului cuceritor al Daciei în spațiul românesc. Se 
poate vorbi, astfel, de „traianizarea pământului dacic”, 
căci - notează cercetătorul - „Memoria colectivă a păstrat 
amintiri referitoare la Podul lui Traian peste Dunăre, la 
Pratul unde a fost serbată victoria asupra lui Decebal, la 
Poarta Romanilor, la Masa lui Traian, la cetățile, drumurile 
și valurile lui Traian, precum și la alte locuri mai puțin 
importante”. Bogată în informații este „istoria” podului 
construit de Apolodor din Damasc peste Dunăre, cu nu-
meroase referințe la cercetările istorice și arheologice, dar 
și la „informații provenite din oralitate”, unele dintre ele 
preluate din chestionarele amintite, cu similare devieri 
spre legendar și cu deplasări de localizare intervenite în 
imaginația populară. În materie de lingvistică, interesantă 
e și disputa din jurul cuvântului prat, a cărui prezență în 
vocabularul românesc tradițional a fost negată de mulți 
lingviști, fiind pusă pe seama unor „latiniști zeloși” (după 
expresia lui Iorgu Iordan), opinii contrazise documentat 
de o autoritate ca Eugeniu Coseriu, care trimite la lucrări 
ale unor autori germani din secolul al XVII-lea și la denu-
mirile populare ale unor plante care conțin acest termen 
latin vechi... Ion Taloș adaugă numeroase alte mărturii 
care certifică existența termenului la românii transilvă-
neni, - și ele sunt ale unor străini, așadar neinteresați de 
vreo propagandă zelos-latinistă... Tot așa, toponimicele 
Poarta lui Traian, Masa lui Traian; iar despre „drumurile 
lui Traian pe sol”, informația istoric-științifică se conjugă 
din nou cu mulțimea datelor privind locurile în care por-
țiuni, resturi ale unor astfel de drumuri sunt încă identifi-
cabile. Dar „drumul lui Traian” urcă și pe cer, în concuren-
ță cu Calea Laptelui ori Drumul Robilor... Despre „valul lui 
Traian” ca toponimic este vorba pe mai multe pagini, care 
certifică rezistența în memoria colectivă a numelui mare-
lui împărat. Spațiul ocupat de aceste referințe e foarte 
mare, documentarea autorului e mereu foarte bogată.  

Folcloristul Ion Taloș urmărește aceste trasee și în câ-
teva creații populare, dintre care legenda Domnului de 
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Rouă, cu o circulație mai larg balcanică, se suprapune cu 
evocările lui Traian. Se ajunge, ca și inevitabil, și la așa-
numitul „mit fundamental” al lui Traian și Dochia, propus 
de Asachi în cunoscuta sa baladă, și pe care G. Călinescu îl 
avansase pripit și prea generos în această categorie, aflat 
într-o evidentă criză de asemenea repere modelatoare, 
alături de Miorița, Meșterul Manole și povestea Zburătoru-
lui. Or, textul compus de Asachi, foarte modest sub raport 
poetic, nu are, cum s-a dovedit, nici antecedente semnifi-
cative de natură să-l instaleze pe un asemenea soclu sim-
bolic.  

Alături de mitul mioritic al morții, de cel al creației, 
ilustrat exemplar de balada Meșterului Manole și de Zbu-
rătorul considerat de G. Călinescu drept mitul erotic ro-
mânesc, Ion Taloș apreciază pe drept cuvânt că așa numi-
tul mit al etnogenezei poporului nostru nu are cum să fie 
firava compunere poetică asachiană. Criteriile după care 
primele creații amintite, acceptate de cercetător ca repre-
zentative sub acest unghi, sunt, - și ele conving pe deplin - 
„răspândirea pe tot spațiul limbii române, numărul mare 
al persoanelor care le cunosc, atracția exercitată asupra 
cercetătorilor și a creatorilor (literari, muzicali sau din 
domeniul artelor plastice)”. Or, acestor criterii le-ar cores-
punde, după cum dovedesc investigațiile sale în multiple 
direcții, ceea ce numește mitul traianic. Reluând succint 
argumentația extinsă în glosele precedente, profesorul 
Taloș poate conchide, așadar că „mitul traianic explică 
originea noastră pe baza unui mare număr de documente 
ale tradiției orale; el e cunoscut în toate regiunile locuite 
de români; Traian este eroul fondator, pe care românii îl 
consideră strămoșul lor, „împăratul” lor, vorbesc cu încân-
tare despre el și îl văd în peisajul cotidian (prin drumurile, 
valurile, cetățile, podurile lui Traian etc.), îl văd inclusiv în 
peisajul celest; faptul că Traian e prezentat ca luptător 
împotriva păgânilor demonstrează că, în esență, mitul 
traianic a însoțit pe români de-a lungul celor aproape do-
uă milenii, adaptându-se la evoluția societății umane, 
încreștinându-se.” 

Foarte utile sunt pentru întărirea argumentelor propu-
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se de autor pe parcursul investigațiilor sale, și Anexe-le în 
care sunt reproduse, traduse sau rezumate texte semnifi-
cative din lucrările germane consultate (secolele XVIII-
XIX), ordonate cronologic, urmate de numeroase extrase 
din răspunsurile la anchetele arheologice, folclorice, lin-
gvistice, întreprinse de Al. Odobescu, B. P. Hasdeu, Nico-
lae Densusianu, Ion Mușlea. Sunt pagini complementare 
care-l introduc pe cititor în intimitatea tradiției orale pe 
care predecesorii în materie de cercetare istorică și etno-
logică s-au străduit s-o readucă la lumină.  

Cu această nouă carte a sa, Ion Taloș mai aduce o con-
tribuție însemnată în domeniul în care s-a ilustrat cu stră-
lucire și până acum, al unor cercetări cu deschideri ample 
către domenii înrudite, în care istoria, etnologia, tradițiile 
orale sunt convocate pentru a da un relief înnoit unei te-
matici de mare relevanță pentru cultura română. Corec-
tează, cum s-a putut vedea, opinii și interpretări discutabi-
le și, mai ales, propune cu o strictă argumentație și o mare 
bogăție documentară, un reper emblematic pentru mito-
logia națională românească, într-o vreme ca a noastră, 
tentată de prea multe relativizări și „demitizări” pripite. 
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Nicolae OPREA 
 
 
Biografii maramureșene – între ficțiune  
și documentar 
 

intre scriitorii promoției nouăzeciste, care se manifes-
tă exploziv în dinamica literaturii contemporane ime-

diat după 1989, cel mai prolific este, de departe, maramu-
reșeanul Marian Ilea, născut la Ieud în 1959. Dacă aș re-
produce lista lui bibliografică, aproape că n-ar mai fi loc 
de comentarii într-o fișă de dicționar normativă. A debu-
tat în 1990 cu volumul de povestiri și nuvele Desiștea 
(completat cu Desiștea, II în 1996) în care conturează un 
spațiu epic inedit, corespunzând simbolic cu provincia 
nordică natală. Simultan cu seria nesfârșită de proză scur-
tă, publică în cele trei decenii post-comuniste mai multe 
romane sau micro-romane, dintre care rețin: Vacek 
(2002), Medio-Monte (2003), Amintiri din casa scării 
(2014), Cronicile de la Herina (2015) și Acei minunați ani 
(2020). Spirit neliniștit și inventiv, prozatorul își caută și 
alte modalității de exprimare artistică, în dramaturgie 
(Ceasul Lui Bronnikov, Arca lui Giorgio) și în filme docu-
mentare de scurt-metraj, denumite mai adecvat (și origi-
nal) de autor „mediu-metraj documentar” sau „mediu-
metraj de docuficțiune”. Începând cu Povestiri din Medio-
Monte (2000), centrul geografic al provinciei imaginare cu 
referințe reale este fixat în Medio-Monte, care era denu-
mirea romană a orașului Baia Sprie, cum spune autorul 
care trăiește de mulți ani în această veche localitate nordi-
că de tradiție minerească.  

 În recenta culegere de povestiri și nuvele, Eoliana și 
ceasul solar (Ed. Casa de pariuri literare, București, 2021) 
Marian Ilea redenumește centrul spațiului epic Mittelstadt 
(după modelul preluat pare că parodic: Mittel-Europa) ce 
corespunde geografic cu Baia de Sus ori Baia Sprie. Este un 
teritoriu cvasi-virgin în perimetrul literaturii române, cu 
populație multi-etnică, specifică zonei românești din 
nord, anexată Imperiului Habsburgic în secolul al XVIII-

D 
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lea. „În Mittelstadt trăiau de-a valma: Nemți, maghiari, 
ucrainieni, slovaci, polonezi și români. «Așé iera de când 
lumea»” – menționează personajul unei povestiri. Din 
perspectiva prozatorului, istoria mare constituie doar 
ecranul pe care se proiectează microistoria oamenilor care 
populează acest spațiu insolit. El reconstituie biografia 
unor ființe comune ca într-un Bildungsroman abreviat, 
comprimând relatarea faptelor banale ale existenței, tot-
deauna marcate cronologic, uneori chiar cu ora exactă. În 
proza scurtă, Marian Ilea creează impresia că și-a asumat 
rolul unui cronicar din vechime, înlocuind eroii istorici cu 
personaje ce își trăiesc viața în anonimat. Cele mai dense 
narațiuni ale volumului în acest sens sunt nuvelele 
Huberta, Din Bardejov-Kupele la Mittelstadt, Eoliana și 
ceasul solar, „Obiectivu’ turistic” din orașul Mittelstadt, 
Vremuri îmbârligate, Pomada episcopală și Eșarfa roșie a 
domnișoarei Ersinia Dan. Istoria din ultima proză citată, 
cu infiltrații de fantastic și parțial dramatizată, se încheie 
aproape de prezent: „Pentru o zi de sâmbătă, 13 iunie al 
anului 2020, era mare lucru și atât. În Sighet, până și Spi-
talul Municipal avea focare de COVID-19.” În Pomada epi-
scopală data limită a prezentului istoric este prelungită 
până în 9 martie 2021. Iar în povestirea cu subiectul focali-
zat pe molima ucigătoare din zilele noastre, Călătoria lui 
Anton Joseph la Nurnberg pe vremea COVIDULUI-19, tim-
pul fixat narativ este 12 martie 2021 (anul de apariție a căr-
ții). 

Nuvela introductivă Huberta, mai amplă decât celelal-
te, ilustrează deplin modalitatea originală a prozatorului 
de înrămare a crâmpeielor de viață ce definesc omul și 
locul într-un excurs biografic punctat cronologic. Traiec-
toria central-europeană a personajului principal Paul Bekk 
(cel secundar fiind soția nomadă, „țiganca tânără” din 
titlul nuvelei), fost ambasador al Ungariei la Berna, Berlin, 
Varșovia și Praga, este urmărită până la întoarcerea în 
Mittelstadt. Pensionarul diplomat trăiește acasă până în 
2020, când, după ce împlinise 97 de ani, moare într-un 
sanatoriu, declarat bolnav de Covid, deși fusese testat 
„Negativ”. În stilul său caracteristic, prozatorul suprapune 
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peste relatarea unui narator obiectiv amintirile lui Bekk 
despre bunicul său Imre: „Apoi bunicul Emerich Bekk s-a 
făcut inginer agronom, apoi a obținut un titlu academic 
de doctor, apoi a învățat să vorbească românește, apoi a 
devenit foarte zgârcit și foarte bătrân (…) Apoi a venit 
anul 1945, când rolul de stăpân al familiei Bekk în Chiuz-
baia și Valea Chiuzbăii s-a încheiat. „Noroc că bunicul 
Emeric, la care-i ziceam Imre, n-a mai apucat anul ăla”, 
zice Paul Bekk. Este reprodus și un fragment documentar 
despre istoria ciumelor care au bântuit orașul din 1710 
încoace, sub titlul Notițele din Triodion ale preotului Lupu-
Farkaș din Mittelstadt. 

Procedeul narativ este folosit în spiritul autenticității 
de Marian Ilea și în nuvelele sau povestirile următoare. 
Acțiunea din Din Bardejov-Kupele la Mittelstadt se deschi-
de cu fixarea în timp a protagoniștilor în registru voit re-
portericesc: „Laris Kupaș, treizeci și trei de ani, căsătorită 
cu Vladimir Kupaș. De la douăzeci și cinci de ani Larisa 
are cancer la ficat./ Vladimir Kupaș, patruzeci și șapte de 
ani, a luat-o de nevastă pe Larisa când era încă fată de 
liceu. Cuplul are trei copii: de zece, de treisprezece și de 
paisprezece ani.” Biografia sărmanului Kupaș, rămas în 
voia sorții după închiderea minei, este completată cu în-
semnările din Jurnalul unui bioenergetician și Povestea lui 
Vladimir Kupaș relatată de el însuși și reprodusă ca atare. 
Personajul își încheie confesiunea genealogică dinaintea 
morții cu evocarea timpului istoric: „Când închid ochii, îl 
văd pe bunicul Kupaș plimbându-se prin Bardejov-Kupele, 
stațiunea imperială unde se scăldau ciolanele împăratului 
Franz Iosif și oscioarele împărătesei Maria Tereza.” Mai 
complexă este nuvela care dă titlul volumului, Eoliana și 
ceasul solar, unde este conturat profilul unui personaj 
ingenios. Farmacistul Haranth Eugen școlit în Leipzig 
cunoștea bine simptomele bolilor și a deschis în orașul 
natal o farmacie botezată pentru a atrage clienții La 
Haranth pentru vindecarea beteșugurilor din Mittelstadt, a 
cărei denumire a fost redusă în regimul comunist la gene-
ricul inexpresiv „farmacie”. Din Jurnalul lui Haranth Eu-
gen, încorporat în textul nuvelei, aflăm că farmacistul cu 
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„pasiunea eolienelor” a reușit să  construiască la 64 de ani 
o turbină eoliană la concurență cu ceasul solar al parohiei 
romano-catolice. Iar din Jurnalul farmacistului Tiberiu 
Haranth aflăm că fiul său, care continuă tradiția familiei 
după 1990, a reușit să redea denumirea originară farmaciei 
din Mittelstadt și să refacă sursa de energie, eoliana.  

Autenticitatea prozei lui Marian Ilea derivă din conju-
garea ficțiunii – cu suport în realitatea din jurul său – cu 
filonul documentar. Nu întâmplător, prozatorul s-a inițiat 
cu pasiune în tehnica artelor vizuale, realizând filme pe 
care le definește de docuficțiune. Firul narativ al multor 
povestiri este consolidat prin încorporarea unor extrase cu 
specific social-istoric: note oficiale sau private, jurnale 
propriu zise și corespondență. Dealtfel, cartea se încheie 
cu o proză pur epistolară Scrisorile lui Bedrilă, consem-
nând în subtitlu timpul și spațiul povestirii: puse la Oficiul 
Poștal sin Ajaccio, insula Corsica, de către Bedri (a lu’ 
Bedrilă) din Desiștea, la ora 16:00, în 10 aprilie 2021 (volu-
mul fiind publicat în același an). În același spirit verist, 
într-o serie de texte narative este conservat limbajul popu-
lar-arhaic al zonei explorate, naratorul convențional fiind 
înlocuit cu protagonistul povestitor. Precum în 
Momiloaia, Vremuri îmbârligate și, mai cu seamă, în 
„Obiectivu’ turistic” din orașul Mittelstadt, proză întemeia-
tă pe confesiunea unui simplu fierar: „Cu străbunu’ nost’, 
al Marksteinerilor din Mittelstadt, o-nceput, așe că de 
mnic copil mărgând din comună-n comună, o ajuns până-
n Seini, apoi mai departe la Debrețin, și mai departe hăpt 
în Budapesta. Că atunci ierau ungurii pă aicea la putere. 
Acolo s-o oprit străbunu’ de-o stat zăce ai și o-nvățat me-
seria asta de fierar din care-o trăit iel, fecioru-său, nepotu-
său și strănepotu’, adică io…”. Cu Eoliana și ceasul solar, 
Marian Ilea și-a consolidat profilul de prozator noncon-
formist și ingenios în practica narativă, explorând spațiul 
pitoresc din Nordul Transilvaniei, dinspre Munții Mara-
mureșului. Formula epică personală apare contaminată 
fertil de procedee ale artelor vizuale, în genul ciné-vérité. 
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Iulian BOLDEA 
 
 
Mircea Zaciu și fascinația autobiografiei 

 
iscursul critic al lui Mircea Zaciu se remarcă prin per-
ceperea subtilă a detaliului relevant, disponibilitate și 

rigoare, dar și un amestec de acribie și calofilie, ce conferă 
scriiturii forță de seducție. Atras de Călinescu, criticul 
ardelean își asumă, pe urmele lui Ion Breazu și D. Popo-
vici, o fibră etică îmbibată de rigoare și devoțiune față de 
document, într-o definitorie mixtură de disciplină herme-
neutică și de spirit asociativ, pigmentată de expresivitatea 
„ideii morale” ce conferă scrisului o aură de demnitate 
intelectuală. Polemic de multe ori, demersul critic relevă 
exigențe ale esteticului și eticului, dar și o comprehensiu-
ne nuanțată a fenomenului literar în toate nuanțele și 
segmentele sale. Pentru Mircea Zaciu, recuperarea tradiți-
ei conține o relevanță simbolică, restaurând, prin ipoteze, 
analize și explicații profilul unui scriitor sau înțelesurile 
unei opere literare, într-un demers cu alură epică, cum 
observă Mircea Martin. Pe de altă parte, criticul repudiază 
idei stereotipe, primite de-a gata, sau ipoteze eronate, 
instinctul său polemic mobilizându-se împotriva „tiraniei 
clișeelor dogmatice”. Studiul scriitorilor de ieri și de azi 
mărturisește voință a echilibrului, vocație a detaliilor rele-
vante, mai puțin vizibile, ignorate de lentilele uneori opa-
ce ale receptării. În comentariul consacrat lui George Ba-
covia, criticul explorează dinamica prozei, corelată cu 
metamorfozele lirismului, prin prisma unei sensibilități 
ulcerate de înfiorările negative ale căderii sau de angoase 
metafizice brutale, astfel încât „structura definitivă” a po-
eziei lui Bacovia pare să redea forma unui „«jurnal indi-
rect» în care liricul și reflexivul fuzionează fericit într-o 
febrilă și amară meditație asupra disperării”. În analiza 
sentimentului thanatic în operele lui Marin Preda se re-
marcă ideea de „commentatio”, „reluată, niciodată istovi-
tă, unde spiritul său caută să încercuiască, să scruteze și să 
provoace, mereu, gândul morții” (Commentatio mortis), 

D 
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Mircea Zaciu surprinzând, de asemenea, „echivocitatea” 
lui Arghezi, sau, la Camil Petrescu, „aparențele clasice ale 
atitudinilor sale critice”. 

Specificul criticii lui Mircea Zaciu e dat, astfel, de un 
amestec de rigoare austeră și de reverie melancolică 
anamnetică, scriitura distingându-se prin timbrul rafinat 
și savant, raționalist și esențializat, exercițiul exegetic fi-
ind o formă de trăire estetică aflată la confluența dintre 
ordine și aventură. Literaritatea excursului hermeneutic 
cunoaște metamorfoze diverse, de la inflexiunile afective 
ale analizelor, la inserția documentului biografic, la volup-
tatea portretului moral, sau la notațiile autobiografice, 
mixtură de reflexivitate și miraj liric. Dincolo de austerita-
te și de rigoarea frazării critice, paginile critice ale lui Za-
ciu relevă dimensiunile unui ceremonial al confesiunii, 
alcătuit din reverie pe marginea cărților și melancolie în 
fața trecerii. Bucuria lecturii se întâlnește adesea cu fasci-
nația cotidianului, printr-o mobilitate extremă a percepți-
ei, în care se întâlnesc notații directe, descrieri, reflexivita-
te, gravitate, referință livrescă, retractilitate nostalgică și 
expansiune afectivă, precum în reliefarea unei retorici a 
peisajului românesc („Picturalitatea peisajului românesc. 
De aici vine nevoia noastră de lumină și culoare, recunos-
cută de Iorga și de Camil Petrescu, două spirite așa de 
opuse altfel”). Atras de literatura de călătorie, criticul 
apreciază valoarea ei biografică și documentară, conside-
rând-o fișă de temperament sau document sufletesc, prin 
care eul transpune în grilă sufletească o realitate fluctuan-
tă.  

Voința de literaturizare este afirmată în modul cel mai 
limpede în Jurnal, evocare în culori agonice a vieții din 
ultima parte a comunismului românesc și din primii ani 
postdecembriști. Diaristul surprinde atmosfera de teroare, 
absurd, anonimizare a conștiințelor și idealurilor, într-o 
scriitură apropiată de stilistica urgenței și a reportajului, 
prin dinamica expresiei, concizia imaginilor și sobrietatea 
notațiilor, precise, sugestive și eliptice. Autorul fixează, cu 
precizie și fervoare, gesturi, fizionomii, situații caracteris-
tice, resimțind și nevoia unui spațiu compensatoriu, a 
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unui refugiu în fața precarității traiului cotidian. Spațiul 
cărților este refugiul ideal, atmosfera casei redând o ade-
vărată voluptate a recluziunii protectoare („Acasă. Mici 
iritări. Ninsoare abundentă, apoi val de aer cald care to-
pește în câteva ore totul. Cum veneam cu avionul, pe mă-
sură ce plafonul se reducea, am văzut toată câmpia ninsă, 
îmi părea că aterizăm într-un peisaj polar, ceva în genul 
ice station… După masă, somn reconfortant. Sentimentul 
că sunt din nou acasă, dar și spaima că pierd în curând 
acest spațiu mic securizant. Nicăieri, constat, nu mă simt 
mai bine, doar aici, în camera mea, în fața geamului des-
chis spre același peisaj în trei planuri, pe care voiam să-l 
pun pe Vergulescu să mi-l picteze (ori deseneze)”. 

Jurnalul este, pentru autor, și o formă de conservare a 
identității sinelui, o modalitate de apărare a integrității 
morale a ființei, de refuz al compromisurilor și concesiilor 
în fața dogmelor ideologiei comuniste. Mircea Zaciu ilus-
trează, astfel, destinul cărturarului marginalizat, izolat și 
singuratic, paginile diaristice relevându-se sub forma unui 
document sufletesc, a unui exercițiu anamnetic și 
kathartic. Sunt notate aici angoase, incertitudini, neliniști, 
neputințe și indecizii, cum este cea a plecării în exil sau a 
rămânerii acasă, în notații tensionate, sceptice, lucide: 
„Două săptămâni apoi, de povești, relaxare și tensiune în 
același timp: rămân ori mă întorc? Balans nervos între cele 
două alternative, necaz, anxietate, durere și afecțiune, 
îndoială și tot mai slabe certitudini. Învins. Întoarcerea 
învinsului. Nici una dintre lumi nu e a mea. Nici una din 
soluții nu mă convinge. Singura, probabil, e și cea pentru 
care nu am destul curaj. Încât, răvășit și epuizat, m-am 
întors. Firește, din clipa trecerii frontierei, am și regretat. 
Poate aș fi regretat și situația inversă. Nu știu. Ce rost are 
să mă tot frământ? Mă las în voia sorții”. 

Notele caracteristice ale paginilor autobiografice sunt 
sinceritatea, stilul ferm și anticalofil, „umoarea variabilă” 
(Nicolae Manolescu), atitudinea inclementă în reprezen-
tarea atmosferei grotești sau tragice, cu actori lipsiți de 
consistență ai cotidianului dezaxat, captiv. Paginile jurna-
lului fixează spectacolul degradării morale, transformări și 
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demisii etice, prin care indivizii devin marionete, victime 
și călăi ai unui regim alienant, absurd, traumatic. În ambi-
anța mocirloasă a epocii, cu suspiciuni, delațiuni, anomie, 
Mircea Zaciu surprinde convulsiile eului, neliniști, îndoieli 
și obsesii, în care sentimentul eșecului pare să fie omni-
prezent: „Acum vremea s-a îndreptat, aerul e primăvăra-
tec, lumina desăvârșită, care ar trebui să mă îndemne la 
scris, să întreprind ceva. Incapabil de atare efort, însă. O 
dureroasă conștiință a inutilității. Nimeni în preajma mea, 
nimeni care să aibă nevoie de mine, să mă încurajeze, să-
mi întindă o mână afectuoasă. În fine, I. a sunat, pretextul 
unei boli, oarecare apatie, aer distant, nu mai am ce spe-
ra”. Sau, într-un alt fragment ce filtrează în retortele scrii-
turii febrile un acut „sentiment al părăsirii”: „Puțin echili-
bru, după marasmul ultimelor zile. Vreme ploioasă, căldu-
ră umedă, de seră. Nici o veste de la ai mei. Parcă m-au 
uitat de tot. Curios sentiment al părăsirii, cu care trebuie 
să mă obișnuiesc. La drept vorbind, exagerez, mă complac 
în asemenea «răsfăț neurotic» (…). Speranța, mai mult ca 
oricând, îmi pare perversă. Nu mă pot încrede în ea, în 
speculațiile ce se fac, în micile sau marile iluzii. Dimpotri-
vă, sentimentul unei recluziuni tot mai feroce”. Martor și 
participant la o farsă tragică și absurdă, diaristul își asumă, 
în exercițiul egografiei, scriitura acidă, calofilă, ce desem-
nează o prestanță etică și estetică, pe fundalul istoriei de-
clinante. Alura livrescă, notația tensionată, acuitatea deta-
liului biografic sunt elemente prin care se întrepătrund 
fragmente de timp și de istorie încorporate în repertoriul 
unui destin cultural de excepție, așezat în cumpăna unui 
timp neprielnic. 

Ultimele două volume ale jurnalului, publicate recent 
(Mircea Zaciu, Jurnal, vol. 5-6, Editura Limes, Cluj-
Napoca, 2020) cuprind anii 1990-1994 și relevă, dincolo de 
puseele inerente de subiectivitate, utilitate documentară, 
interes pentru epocă și oameni, dar și plăcere a scriiturii. 
În aceste pagini autobiografice, dialogul cu sine și cu lu-
mea este structurat în funcție de sensibilitatea autorului, 
în funcție de umbra unui trecut frustrant, ultragiant și 
resentimentar, al cărui sunet este, chiar dacă estompat, 
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apăsător, așa cum apăsătoare sunt accesele de mizantropie 
ale diaristului, uneori resentimentar, alteori sumbru, de 
cele mai multe ori victimă a propriilor bănuieli, cu accese 
și accente de virulență nu întotdeauna justificate. Cu ine-
vitabile incertitudini, imprecizii și erori de percepție, dia-
ristul cade uneori pradă unor aproximări sau (au-
to)mistificări, consemnând însă, în paginile jurnalului, o 
cronică vie, dinamică, a primilor ani post-decembriști. Se 
revelează, astfel, filele unei „biografii de intelectual con-
fruntat adesea dramatic cu sine și cu stările de lucruri tul-
buri și frământate ale epocii” (Ion Pop). Tabloul societății 
românești este surprins în continuă mișcare, dar și prin 
prisma unor tribulații culturale ce contribuie la sporirea 
sentimentului de amărăciune prezent în multe pagini, 
cum este următoarea: „Istoria invitației mele la Budapesta, 
pentru o reuniune al cărei scop și obiect nu-l cunosc decât 
foarte aproximativ. Azi, din nou, telefoane insistente de la 
Kántor, Kányadi, Kittiy Popa, apoi Micu Popa, care au 
vorbit cu d-na Berza, director în Ministerul Culturii. Evi-
dent, același minister n-a fost la fel de prompt când cu 
delegația scriitoricească la Paris, în ianuarie… Acum insis-
tă, au nevoie de prezența mea ș. a. Le spun că nu pricep de 
ce mereu sunt invitat prin intermediari și nu am primit, 
nici azi, o invitație oficială, de la organizatori, redactată, 
scrisă, en due forme cum se zice. Îi arăt d-nei Berza – care, 
finalmente, mă sună prin secretară, de la București, modul 
cum am fost invitat, mereu prin interpuși. În februarie, 
Kántor, care formula principial o invitație în numele Am-
basadei ungare din București. Acord de principiu, și eu. 
Cer detalii, mi se promit. Întâlnirea era fixată pentru 5-6 
martie. În ajun, un telefon de la un funcționar al ambasa-
dei, Csikos, pare-se, care mă întreabă dacă mi-ar conveni 
data de 19-20 martie, amânare. Îmi convine, declar, dar cer 
amănunte asupra caracterului, scopului, obiectului discu-
țiilor. Mi se promit în timp util, dar nu vin. Vineri, 9 mar-
tie, telefon de la un scriitor ungur din Cluj, care-mi cere 
unele date pentru pașaport. A doua zi, spune, vine aici 
ministrul adj. de la cultură, d-l Horváth, care are nevoie de 
confirmarea mea și de datele mele pentru pașaportul de 
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serviciu. Îi spun că sunt bolnav, la pat, gripat, nu cred că 
voi merge, dar insist să mi se dea detalii asupra reuniunii, 
de către ministrul H., fie printr-un telefon de-al lui, a doua 
zi, fie printr-un mesager. Mi se promite, dar nu primesc 
nici sâmbătă 10, nici duminică 11 martie nici un telefon, 
nici o vizită, nici un fel de informații. În fine, de azi ava-
lanșă de insistențe. Mefient, tot mai mefient, refuz să 
plec.”  

Un alt fragment din jurnal se referă la o posibilă reînvi-
ere și consolidare a spiritului echinoxismului: „Vorbit din 
nou cu J. (Jean Pop) și M. (Marian Papahagi) despre eroa-
rea de a nu fi reanimat Echinoxul, care ar fi contracarat 
Dialogul social al lui Liiceanu și Co, elitist și exclusivist, 
care alunecă, tot mai mult, într-un soi de nouă intoleranță 
intelectuală. M. susține că «nu e târziu», vor mai vedea 
etc. Dar eu cred că e târziu și apoi fiecare s-a angajat, 
acum, pe cont propriu, în diverse direcții, unele divergen-
te, de unde puteau fi (și puteam fi) coalizați, solidari, uniți 
și puternici.” Mircea Zaciu nu ezită să sancționeze veleita-
rismul și oportunismul din cultura românească, în diver-
sele sale metamorfoze. Revistele epocii sunt, multe dintre 
ele, în derivă, chiar „România literară” pierzându-și „ca-
racterul de regulator al valorilor literare, de «bursă» a va-
lorilor momentului”. Pentru Mircea Zaciu confesiunea are, 
astfel, o doză însemnată de sensibilitate atroce la agresiu-
ne, ea este corozivă și nonconformistă, crudă și insolită, 
încadrându-se într-o retorică a căderii, resentimentului și 
negativității. Jurnalul lui Mircea Zaciu, cu scriitura sa ten-
sionată, autentică, depozițională, cu tensiunea dintre su-
blim și atroce, este unul dintre cele mai valoroase, ca sub-
stanță și stil, din întreaga literatură română. 

 
Bibliografie selectivă 

 
Eugen Simion, Scriitori români de azi, III, București, 1984; 
Lucian Raicu, Fragmente de timp, București, 1984; Ștefan 
Borbely, Xenograme, Oradea, 1997; Vatra, nr. 8/1998 (nu-
măr omagial); Nicolae Manolescu, Literatura română 
postbelică, III, Brașov, 2001; Ion Pop, Viață și texte, Cluj, 



Cărți, cronici, autori 

Discobolul/ 2022 
 

65 
 

2001; Irina Petraș, Panorama criticii literare românești, 
Cluj, 2001; Întoarcerea învinsului. Întîlniri cu Mircea Zaciu. 
Volum editat de Aurel Sasu și Mircea Petean, Cluj, 2001; 
Nicolae Oprea, Opera și autorul, Pitești, 2001; Iulian Bol-
dea, Scriitori români contemporani, Tîrgu Mureș, 2002; Ion 
Bogdan Lefter, Anii 60-90. Critica literară, Pitești, 2002; 
Irina Petraș, Cărțile deceniului 10, Cluj, 2003; Virgil Podoa-
bă, Mircea Zaciu. Ultimul latin, Cluj, 2005; Iulian Boldea, 
Vârstele criticii, Pitești, 2005; Aurel Sasu, Dicționarul bio-
grafic al literaturii române, Pitești, 2006; Al. Cistelecan, 
Aide-memoire, Brașov, 2007; Nicolae Manolescu, Istoria 
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Ovidiu PECICAN  
 
 
Cele șapte cetăți transilvane 
ale conștiinței românești 

 
ntr-un loc anume, I.D. Sîrbu amintește, în treacăt, unul 
dintre gândurile filosofului de la Lancrăm, vorbind de-

spre „... ceea ce Blaga numea «cele șapte cetăți valahe de 
apărare a Transilvaniei istorice»...”1. Prozatorul Cercului 
Literar de la Sibiu precizează că „... Blaga înțelegea prin 
aceste Siebenbürgen acele opere filozofice, literare, istori-
ce, filologice, științifice etc. prin care noi, șerbii dintotdea-
una, am sfințit, muncind și murind, acest pământ...”2. Nu 
este clar dacă scriitorul a aflat înțelesul acestei trimiteri de 
la dascălul său într-ale filosofiei sau l-a dedus el însuși. 
Dar îl comunică așa cum a ajuns până la noi. 

Care puteau fi însă cele șapte opere nemuritoare ale 
Transilvaniei? Nu se mai poate ști acum la care se va fi 
gândit Blaga. Dacă ar fi să aleg eu, atunci aș zice cam așa: 
epopeea eroi-comică a lui Ioan Budai-Deleanu, cronica lui 
Gheorghe Șincai, romanele lui Liviu Rebreanu, poezia și 
traducerile lui G. Coșbuc, sistemul filosofic al lui Blaga 
însuși, mozaicul filosofard al lui Cioran. Al șaptelea stâlp? 
Mă mai gândesc care putea fi acea a șaptea coloană dorică. 

                                                           
1
 Într-o scrisoare trimisă din Viena în 3 martie 1936 lui Vasile 
Băncilă de Lucian Blaga, autorul trilogiilor filosofice spune: „… 
poate că soarta totuși o să-mi îngăduie cei douăzeci de ani de 
cari mai am nevoie pentru desăvârșirea clădirii începute (subl. 
O.P.)!” Filosoful își vede sistemul ca pe o clădire, ceea ce poate fi 
înțeles și ca substantiv (edificiu), dar și ca infinitiv lung (a clădi, 
a edifica, a înălța). S-ar putea deci ca prin „cetăți” Blaga să 
înțeleagă mai mult decât opera unui singur creator, poate chiar 
o întreagă linie de edificare. Vezi Vasile Băncilă, Portrete și 
semnificații, București, RITL. Supliment 87, Colecția Capricorn, 
1987, ed. de Ileana Băncilă, p. 296.  
2
 I. D. Sîrbu, fragment din epistola trimisă lui David Prodan din 

Craiova, la 1 iulie 1989, apud David Prodan, Memorii, București, 
Ed. Enciclopedică, 199, p. 102.  

Î 
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Poate însăși opera istoriografică a lui David Prodan...  
Mai apoi, Sîrbu spunea că „... pentru mine Ardealul este 

un concept moral prin care se definește condiția existenți-
ală a apartenenței noastre la cultura latină și creștină a 
Europei”3. În acest fel el trecea în registru etic realitatea 
transilvană care, altminteri, ar merita, probabil, să fie pri-
vită și ca realitate arhetipală ori chiar filosofică. Pentru că, 
dacă poate fi adevărat că Transilvania generează și întreți-
ne un tip atitudinal, o morală, un ethos, o a(l)titudine 
spirituală, atunci din toate acestea (și din altele) poate 
crește un concept metafizic și chiar un mod ontic. Nici nu 
e important dacă sunt temeiuri „obiective” pentru așa ce-
va, câtă vreme vorbim aici de reprezentări subiective ce 
pot deveni, împletindu-se, intersubiective. Mai substanțial 
mi se pare să încercăm să însăilăm ceva de o anume con-
sistență din toate acestea, nu sforțându-ne să le inventăm, 
ci recunoscându-le în noi și recunoscându-ne în ele.  

Frumusețea gândului blagian este însă, pentru mine, o 
evidență. Plecând de la denumirea de cancelarie medieva-
lă a Transilvaniei, Septem Castra, „cele șapte cetăți”, adusă 
în tedescă sub forma Siebenbürgen, datorată contribuției 
acelor hospites septentrionali și central-europeni, coloni-
zați de regii arpadieni pentru a înălța răsăritul țării pe care 
o stăpâneau prin construcție de burguri, filosoful s-a gân-
dit că nici natio valachica nu putea rămâne fără o contri-
buție la geografia umană a locului. Doar atât, că pe aceasta 
o identifica, în spiritul afinității germanei cu filosofia, în 
ordinea spiritului. Și asta în pofida faptului că la ospățul 
culturii înalte românii au sosit, după toate aparențele, mai 
la urmă printre populațiile Transilvaniei.  

A decide care sunt coloanele templului spiritualității 
românești din Transilvania și care sunt atlașii ce li se sub-
stituie nu este lucru ușor. Lesne se poate spune Goga, în 
loc de Coșbuc, și Slavici în loc de Rebreanu. Dar și mai 
lesne este să îi alături pe primii celorlalți, fără a elimina pe 
cineva, chiar dacă numărul șapte rămâne pur simbolic, 

                                                           
3
 Ibidem.  



Cărți, cronici, autori 

Discobolul/ 2022 
 

68 

nicidecum contabil4.  
Este foarte posibil ca Blaga să fi proiectat în simbolic 

dimensiunea celor „șapte cetăți”, așa cum vorbim despre 
cele șapte minuni ale lumii sau cum un autor britanic in-
terbelic glosa, într-un cu totul alt context, despre „șapte 
stâlpi ai înțelepciunii” (colonelul T. E. Lawrence). Poate că 
respectivele fortificații spirituale sunt niște virtuți morale, 
niște repere estetice și culturale, și nu ar trebui necesar-
mente personalizate, cum făcea, entuziasmat, I.D. Sîrbu, 
numindu-l printre aleși pe David Prodan. Oricum ar fi 
însă, gândul lui Blaga rămâne un reper ce nu poate fi tre-
cut cu vederea. Păstrarea lui prin consemnarea târzie a 

                                                           
4 Ion D. Sîrbu, Scrisori către bunul Dumnezeu, Cluj-Napoca, 
Biblioteca Apostrof, 1998, ed. de Ion Vartic, p. 71: „... de câte ori 
am nevoie să evoc niște stihii benefice, eu pun câte o lumânare 
la biserică și îi evoc pe rând: Blaga, Ghibu, Stanca Radu, Ovidiu 
Cotruș, Sergiu Al-George, Dominic Stanca... Ei sunt acea școală 
ardeleană interioară care, ca morală și scop, îmi verifică munca 
și sensul de acum al vieții mele”. Fragment din scrisoarea către 
Nicolae Boeriu, scrisă în Craiova, sâmbătă 24 noiembrie 1984. 
Ibidem, p. 124: „... adevărul despre această ultimă generație de 
dascăli ardeleni, din care Liviu Rusu e aproape ultimul (David 
Prodan parcă mai trăiește). Ardealul a fost câștigat de cei 
800.000 de soldați din primul război mondial, de cei peste 
300.000 în al doilea război – dar a fost consolidat și clădit de 
dascălii dintre cele două războaie: aceștia au legat Transilvania 
de România – aceștia, prin opera, nivelul și libertatea lor 
spirituală, au legat România de Europa valorilor, de Europa 
democrației și a libertății de creație.// Doamne, puntea asta 
către Europa mi se pare a fi cel mai valoros lucru realizat de 
generația de dascăli din care eu îi văd în frunte pe Blaga și 
Rusu...”. Fragment din scrisoarea către Liana și Cristina Rusu, 
din Craiova, 20 decembrie 1985, orele 11-14. Ibidem, p. 120: „Îl 
simt [pe Liviu Rusu – n. O. P.] adăugându-se spiritual galeriei 
nobile de Spirite cu care a fost egal și contemporan: Blaga, 
Ghibu, Breazu, D.D. Roșca, N. Mărgineanu, Goangă, Popovici, 
Bezdechi, Mușlea, Sudețeanu, Marica, Lupaș și mulți alții... 
Dintre prietenii mei, din Cercul Literar, Radu Stanca, Dominic 
Stanca, Ovidiu Cotruș, Ion Maxium și divina Eta Boeriu...” 
Fragment din scrisoarea către Tinca Rusu, trimisă din Craiova, 19 
decembrie 1985.  
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fostului lui prieten mai tânăr, corifeul Cercului Literar de 
la Sibiu, este o întâmplare norocoasă a istoriei noastre 
culturale. Din astfel de fărâme, reflectate razant, oblic ori 
de-a dreptul părelnic, se pot reconstitui mari construcții 
ideatice sau se pot întemeia unele noi...  

Cetăți de apărare a Transilvaniei istorice? Și anume de 
cine, oare? Cu probabilitate, aș răspunde eu, de noi înșine, 
chiar dacă gândul îndreptat de filosoful mai vârstnic către 
mai tânărul lui student, odinioară, în refugiu, pe străzile 
Sibiului, va fi avut și conotații de strictă actualitate, trimi-
țând la hăcuirea din mai multe părți a României, și la sân-
gerarea masivă a Transilvaniei pe jumătatea ei nord-
vestică. Acele împrejurări odată lăsate în urmă, rămâne 
îndemnul la paza spirituală, la vigilență creatoare, la trezi-
re a sevelor și a forțelor ce plămădesc valoarea în Transil-
vania.  

După I.D. Sîrbu oare numai eu aud acest lucru? Nu 
cumva răsună el și în amfiteatrul prozei lui Agârbiceanu? 
Sau în paginile filosofice și de traducere hegeliană ale lui 
D.D. Roșca? Câți și unde îl aud, când și de ce oare? Ciuda-
te fluxuri ce penetrează și piatra, și pământul de pe mor-
minte, și nenăscutul...  
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Cornel NISTEA  
 
 
Un bun volum de critică literară 

 
n bun volum de critică literară publică Simona-Grazia 
Dima, intitulat Pâinea și vinul vieții, apărut la Editura 

Tracus Arte, București, 2021, într-o interesantă opțiune 
pentru un anumit tip de poezie/literatură, cu precizarea 
utilă a autoarei din Cuvânt înainte cum că „textele reunite 
aici nu s-au născut dintr-o intenție programatică, ci au 
apărut spontan, unul câte unul conform unor afinități. Nu 
au rezultat deci dintr-o programare legată de clasamente, 
fie personale, fie elaborate de alții, ale unor poeți contem-
porani, vizând în schimb, doar descoperirea și evidenție-
rea poeticului și a unor trăiri subtile. Titlul însuși o indică, 
poate îndrăzneț, atunci când consideră poezia o împărtă-
șanie – prin puterea ei de a absorbi energia și destinul 
artistului, uneori în totalitate, spre a le dărui apoi celor-
lalți în chip de sacrament și cumul de cunoaștere”. Iată, 
din capul locului autoarea, ea însăși creatoare de literatu-
ră, în mod expres de poezie, face trimiteri teoretice la sur-
sele, locul și valențele spirituale ale creației, pe care mai 
apoi le va descoperi în cărțile de poezie ale confraților 
tocmai citite, ba nu puține și studiate esteticește.  

După o notă bibliografică, necesară pentru cunoașterea 
personalității autoarei, Simona-Grazia Dima procedează 
sistematic grupându-și cronicile, mai mereu cu accente 
eseistice, în cinci secțiuni, în funcție de o anumită specifi-
citate, o grupare desigur subiectivă, dar interesant de ur-
mărit. Astfel: 1… Poezia, sublimare și inițiere; 2… topire a 
istoriei în reverie; 3… distilant al existenței; 4… ritm ascen-
sional, devoțiune; 5… empatie, revoltă, emoție a reaminti-
rii. Desigur principiul după care își alege poeții despre 
care scrie în eseurile sale este esteticul, iar elaborarea 
acestora totdeauna este rezultatul recitirii și analizei aten-
te până ca cele mai multe dintre ele să apară în revistele 
literare și mai apoi în volum, cu din nou precizarea că a 
avut grijă, sau așa a făcut întâmplarea, să scrie despre po-

U 
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eți din toate zonele țării, ca să-și înceapă publicarea în 
carte cu bucureșteanul Horia Gârbea, oprindu-se la trei 
dintre volumele sale de versuri: Pantera de sus, pe clave-
cin, Trecutul e o sărbătoare și Pisica din Kavala, toate adu-
nate sub simbolistica „Lupta cu himericul”, într-o subtili-
tate estetică nu totdeauna sesizabilă ca să constate: „Gra-
ție posibilității acestui camuflaj, poezia lui Horia Gârbea 
își permite sinceritatea, experimentul nezăgăzuit, liberta-
tea deplină”, iar pentru a-și întări afirmațiile citează din 
Nicolae Manolescu o referință deosebit de sugestivă de-
spre poezia lui Horia Gârbea: „realist în detalii și idealist 
în concepte, ancorat în cotidian și ținând spre transcen-
dent”. „Poezia lui Horia Gârbea, susține eseista, ne trimite 
adesea într-un teritoriu nelipsit de pericole și presupu-
nând asumarea decisă a unor riscuri” de unde mai mereu 
și motivul morții care provoacă adesea „stingerea ambiții-
lor” ființei, căreia să-i urmeze paradoxul: „Cum se anunță 
o victorie”.  

Următorul poet căruia Simona-Grazia Dima îi acordă o 
atenție este Kocsis Francisko, „poet cu un univers intens 
reflexiv” pentru care „cosmosul formează un spațiu miste-
rios, unde esențele își topesc granițele”, ca mai apoi să 
constate: „Poetul desfășoară aproape ca într-un ritual o 
amplă tapiserie nelipsită de neliniști și interogații”.  

Ei bine, citind poemele doamnei Andrea H. Hedeș, au-
toarea o compară cu „Un arcuș pe scara tainică”, preocu-
pată de redarea într-o formă esențială a unor profunde 
intuiții”, ca să constate că „între tainele majore, covârși-
toare se numără erosul, simultan țintă harică, sălaș al tih-
nei suprafirești”.  

Iar după ce va zăbovi asupra poeziei lui Friederich Mi-
chael din „Inelul unei plante nevăzute”, descoperindu-i 
originile în Hesiod și Hölderlin, să se oprească și să anali-
zeze „tulburătorul volum de poeme Rănirea vederii de 
Victor Munteanu, în care într-un mod ciudat, „întrebările 
își răspund prin tăcere”.  

Autoarea descoperă mai apoi „miniaturile translucide” 
din „Fulgurațiile” lui Ioan Milea, ale cărui poeme configu-
rează simbolic o cale a fragilei simetrii, perpetuu căutate, 



Cărți, cronici, autori 

Discobolul/ 2022 
 

72 

între bucuria pură și reprezentarea ei, în doar câteva ver-
suri poetul configurând o adevărată lume în toată haluci-
nanta ei complexitate.  

În partea a doua a cărții sale, Simona-Grazia Dima vede 
imaginar în poezia citită „o topire a istoriei în reveriile se 
cufundă în imaginile poetice ale unui Arcadie Suceveanu, 
Pavel Șușoacă, Lucia Negoiță, Eugen Brumaru sau Dan 
Dănăilă, poeți care par să vorbească metaforic de după o 
perdea stranie, motivul central fiind melancolia.  

În partea a treia a volumului, sub genericul „distilat al 
existenței”, Simona-Grazia Dima aduce în fața cititorului 
câte ceva din creațiile unor poeți de referință, începând cu 
Radu Ulmeanu, „un poet interesant, recuperat în ultima 
vreme la adevărata sa valoare”. „Idealist, el are resurse de-
a înfrunta răul și este gata să-și reia interogațiile de la ca-
păt”. În poemele sale descoperă că poetul e „mistuit de un 
jind, rămas azi și întotdeauna, eul liric, ce posedă, în plan 
cultural, o statură neromantică, manifestă aspirația spre o 
gândire pură”. Alături, îl descoperim pe Grigore Chiper, în 
a cărui poezie Simona-Grazia Dima constată „pregnanța 
expresivă a vieții”, ca în poezia lui Petru Ilișiu să vadă „vi-
sul marii fuziuni” a unor lumi divergente, adesea într-un 
„spațiu social, caricatural și hidos”. Ceva mai încolo, scrii-
torul Florea Burtan este definit prin metafora de el aleasă: 
„Pașii respiră drumuri fără drum”.  

O atenție aparte acordă eseista poeziei Elisabeta 
Bogățan „autoare cu un bogat profil scriitoricesc și o gân-
dire poetică articulată pe linia unui modernism sapențial”, 
preocupată de „călătoria spre centrul ființei”, ceea ce „pre-
supune o tatonare a lumii și a sinelui sub proteguirea spi-
ritului, origine a creațiunii”.  

În continuare un eseu despre poezia lui Marian Dopcea 
în care „pregnantă, cred, este dezinvoltura lui de a-și găsi 
perfect compatibil sieși”.  

Capitolul patru al cărții are ca deviză „poezia ca rit as-
censional, devoțiune”, sugestie a esențelor existențiale ale 
creației, așa cum va defini poezia poetul Markó Béla – 
„pâinea și vinul vieții”, precizând că pentru Markó Béla 
sondarea existenței începe din exterior, prin observarea 
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detaliilor infinitezimale ce compun realitatea crudă”. În 
acest orizont spiritual se află poemele Aurei Christi, eseis-
ta descoperind aici îndemnul de a păși în timpul lecturii 
„cu grijă în acest univers, ca pe covorul unei grădini vrăji-
te, să nu tulburi creșterea roadelor”.  

Autoarea acordă în continuare generoase spații în ana-
liza poeziei Nicoletei Milea sub genericul „Epifanii la por-
țile cuvântului” ca în poezia lui Ignatie Grecu să descopere 
„răni oblojite cu lumină”. Se mai aduc elogii poeziei lui 
Aurel Titu Dumitrescu în Noaptea inimii, zorii învierii, ca 
în poezia lui Traian Vasilcău să vibreze „forța de iradiere a 
trecutului”. Citind poemele lui Constantin Pădureanu, 
eseista remarcă „ingenuitatea arhetipală” ale unui poet 
„devorat rosturilor religioase”, versuri izvodite dintr-o 
vastă experiență de viață”.   

Simona-Grazia Dima are nu numai dorința și plăcerea 
descoperirii unor poeți și prozatori din spații pe care le-
am numi exotice, precum grecul Andreas Embirikus sau 
brazilianul Aticos Valas-Boas da Mota sau să se lase fasci-
nată de „flăcări prin cartierul fermecat” din poeziile fran-
țuzoaicei Linola Bastide, a cărei poezie e tradusă mai me-
reu în română de către Eisabeta Bogățan.  

Mi se pare firească emoția pe care o împărtășește eseis-
ta lecturând poemele Antigonei Kefala originală din Brăi-
la, stabilită în Australia sau ale poetei Ayten Mutlu din 
Turcia, care poartă „stindardul încrederii și al speranței”.  

Concluzionând, constatăm că eseurile Simonei-Grazia 
Dima din excelentul său volum „Pâinea și vinul vieții” sunt 
rezultatul unei mari pasiuni pentru poezie, căreia îi adau-
gă o mare capacitate de înțelegere a mesajelor adesea crip-
tate în metafore, dar și o excelentă înclinație aplicată în 
domeniul unei viziuni estetice. 
 



Fete pierdute 

 

Al. CISTELECAN 
 
 
O mică proletcultistă 
(Florentina Scorcearof) 

 
imic n-am aflat niciunde despre Florentina Scorcearof, 
dar tocmai de aceea nu mă lasă inima să nu-i fac o 

biată pomenire. Cu toate că, la drept vorbind, n-ar merita, 
cel puțin după cum arată Cartea bucuriei1 cu care a debu-
tat și care-mi pare a fi rămas singura ei urmă. (Asta de nu 
s-o fi măritat și va fi scris sub alt nume; dar, cum ziceam, 
ignoranța mea în materie de Florentina e totală). Florenti-
na e dintre proletcultistele neluate în seamă nici măcar de 
ai ei, strivită sub prestigiul unora ca Mihai Beniuc, A.E. 
Baconsky, Maria Banuș, Nina Cassian, Veronica Porumba-
cu ș.a. eroi ai zilelor. Veronica Porumbacu e singura care 
spune o vorbă bună despre ea, într-o notiță de recoman-
dare din deschiderea volumului, unde-i constată ”firul 
plăpînd de lirism”, atît de plăpînd încît ”altădată” ”l-ar fi 
strivit talpa grea a indiferenței”. L-a strivit tot atît de bine 
și talpa ușoară a solicitudinii editoriale. L-ar fi strivit orice 
talpă, la drept vorbind, fie ea oricît de delicată.  

Dar ce să scrie și Florentina pe acele vremuri? Ce scria 
toată lumea și nu mai rău – dar nici mai bine – decît scriau 
starurile. Plăpînd, plăpînd cum o fi fost (de-o fi fost), lirismul 
ei, dar tratat numai și numai cu entuziasme și înflăcărări. Și pe 
ea o năpădesc elanul viitorist și gigantismele de simțire și ide-
al: ”Ni-s visele șirag de mărgărinte/ În care se răsfrîng multico-
lor/ Luminile ce cheamă înainte/ Și lor mă dărui, fiindcă sînt a 
lor// Ni-i visul din beton, din volți, din stele,/ Îl înălțăm pe 
umeri pîn'la cer/ Și dincolo de măestrite schele,/ Desferecînd 
tărîmul de mister” etc. (Visele noastre). Și ea e recunoscătoa-
re partidului pentru toate, începînd cu însăși propria exis-
tență (erau vremurile în care părinții nu foloseau viagra, ci 
documentele de partid): ”Eu ție-ți sînt datoare că exist,/ 

                                                 
1 Florentina Scorcearof, Cartea bucuriei. Versuri, Editura pentru 
literatură, București, 1962.  
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Sînt piatra înviată din vîltoare,/ Și dacă mi se spune co-
munist/ E-o cinste pentru care-ți sînt datoare” etc. (Parti-
dului). Normal că pentru așa ceva face, din recunoștință, 
legămînt definitiv și solemn: ”Vă voi urma, tovarăși, în 
gînduri și în faptă!” (Legămînt în fața partidului). Și cum 
n-ar fi făcut de vreme ce toate s-au transfigurat, nu numai 
în oameni, ci și în natură, care acum cooperează fericită: 
”Pînă și la noi, pe unde/ Stuful se-oglindea în unde,/ Stră-
juind cu săbiile/ Stînele și vrăbiile,/ Șoaptă nouă înfioară/ 
Balta pentru-ntîia oară/ Și foșnind ca o mătasă/ Stuful 
fibra lin își lasă/ Modelată ne-ncetat/ În căuș de combi-
nat” etc. (Șoapta nouă). Vraja acestui entuziasm a cuprins 
și stelele, îndrăgostite și ele de eroii noilor zile: ”Mai stăru-
ie o stea cînd bolta toată/ În sipet își adună negrul strai,/ 
Tînjind să-și vadă chipul încă-o dată/ În ochii unui tracto-
rist bălai” (Mai stăruie o stea...). În fine, toate dau zor să 
împlinească mai repede cele cerute de partid, încălcînd 
fără sfială vechile legi naturale, cam retrograde: ”Tot așa și 
merele se coc/ Mai devreme parcă și mai bine,/ Dînd cu 
tifla vechiului soroc,/ Că li-i drag să steie-n sîn la tine” 
(Cîntec de leagăn). Firește că la așa mobilizare, toate visele 
se împlinesc: ”Mi-e visul astăzi împlinit în fapte” (Împlini-
re). E un eroism general pe care nu-l mai sperie nimic: ”Nu 
ne mai spăimîntă cerul -/ Că-i pătrundem adevărul” etc. 
(Cîntec). Îngînă și Florentina ceea ce clamau și aclamau 
confrații ei mai glorioși. Dar măcar școala de versificație 
era bună pe vremea proletcultismului. Și Florentina a ab-
solvit-o.  
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Mircea POPA 
 
 
Literatura română sub formă de testament 
 

in îndepărtata Australie ne-a venit de curând o carte 
care nu poate fi trecută cu vederea. Este o panoramă a 

literaturii române, o antologie de scriitori și de texte care 
vor să reflecte efortul românesc de a construi poetic în 
timp de 400 de ani de cultură scrisă. Autorul acestei lu-
crări de mare anvergură este poetul român Daniel Ioniță 
(n. 1960), care conduce, la Sydney, Academia Româno-
Australiană, instituție de consacrare literară care se bucu-
ră de o mare trecere. El a conceput și traducerea textelor 
poetice în limba engleză, motiv pentru care și-a asociat 
trei specialiști în traducere, respectiv Daniel Reynaud, 
Adriana Pau și Eva Foster. E vorba de un volum masiv de 
peste o mie de pagini, căruia i-a dat titlul de Testament, 
plecând de la ideea văcăresciană de a lăsa neamului româ-
nesc dorința de „creștere și cinstire a limbii românești”, de 
la Miorița și Dosoftei, respectiv de la anul 1650 până la 
scriitorii anului 1950. Crestomația atestă efortul uriaș de 
forjare a limbii, de transformare a ei într-un „fagure de 
miere”, fapt constatat și de către cei doi critici care co-
mentează fenomenul acesta de amploare, respectiv Alex 
Ștefănescu și Martin Langford, unul autor al unei pano-
rame literare românești, iar celălalt autor al Poeziei con-
temporane australiene. Paginile acestei antologii marchea-
ză totodată și istoria devenirii și rafinării limbajului poe-
tic, a metaforei, a cuvântului românesc cu înțelesuri sim-
bolice la care apelează poeții, a înnobilării limbii române, 
într-un lung proces de slujire a crezului poetic în limba 
proprie. Îndemnul testamentar al lui Arghezi :„Nu-ți voi 
lăsa drept bunuri după moarte/ Decât un nume însemnat 
pe-o carte” este extins asupra tuturor creatorilor de ver-
suri, care, așa cum spune testamentul arghezian, își pro-
pun să participe la dezvăluirea miracolului limbii noastre. 
Acest miracol se deschide cu perla recunoscută pe plan 
mondial a fi o creație de mare valoare ideatică și stilistică, 

D 
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Miorița, și până la Mircea Dinescu, numărând în total 172 
de scriitori (unora li s-a acordat și dreptul de fi a prezenți 
cu două sau trei poezii). Acest tronson conține fondul de 
aur al literaturii române, deși în el s-au strecurat și nume-
roși scriitori proletcultiști, care nu meritau această cinste. 
Între aceștia ne zgârie urechile numele Mariei Banuș, Mi-
hu Dragomir, Nina Cassian, Alexandru Andrițoiu (din 
creația căruia a reținut caricaturala prosternare Ceaușescu 
omul - să fie aceasta model de realizare artistică?!), a unor 
modești versificatori ca Daniel Drăgan, Puși Dinulescu sau 
Melania Cuc, dar și poezia unor critici precum L. Ulici, 
Mircea Muthu sau Ov. Pecican, a căror tangență cu poezia 
e cu totul meteorică, lăsând în schimb pe dinafară poeți 
adevărați, cu o creație bogată și reprezentativă, cum ar fi 
Marcel Mureșeanu, Mircea Vaida-Voevod, Radu Ulmeanu, 
Stoiciu, Vulturescu, Ioan Moldovan și mulți alții. Filtrul 
selecției funcționează și mai distorsionat în partea a II-a a 
antologiei, unde, din numele celor 140 de poeți contempo-
rani selectați, mai mult de jumătate dintre ei ni se par a fi 
nesemnificativi, oricum nefinisați, fără să reprezinte certi-
tudini poetice. Că e posibil ca o poezie sau alta să repre-
zinte un germen de creștere, e firesc, dar o antologie se 
bizuie înainte de toate pe certitudini. Nu negăm că în 
acest domeniu opțiunea aparține în întregime antologato-
rului, și e superfluu să intervenim noi în afacerea de gust a 
cuiva, dar ne exprimăm totuși îngrijorarea privind efectul 
final al receptării acestei „ mari poeziei românești”, care 
poate genera incongruențe și susceptibilități, întrucât un 
poet prezent în această antologie poate ridica pretenții de 
judecată estetică, deoarece, mă rog, el a figurat într-o an-
tologie străină. A așeza alături de Nichita și Blandiana pe 
cine știe ce versificator de provincie e totuși o distanță și o 
stare de incompatibilitate, care se face repede reperată. 
Dar, fără îndoială e cazul să-i recunoaștem lui Daniel Ioni-
ță meritul de mediator și diagnostician, merit recunoscut și 
de prefațatorul Alex Ștefănescu, când subliniază „entuzias-
mul și sensibilitatea cu care a fost realizată”, așezându-i stră-
dania lângă Lepturariul lui Pumnul. Ea s-a născut fără îndo-
ială dintr-o nostalgie profundă a limbii în care ne-am năs-
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cut și crescut, și care ne obsedează mereu indiferent unde 
suntem (Cioran însuși găsea câte un cuvânt românesc care 
îl neliniștea ), cu aerul redescoperirii la infinit a unor po-
sibilități expresive, care merită a fi inventariate și salvate 
de la uitare, printr-un exercițiu mnemotehnic permanent. 
Reîntoarcerea la aburul misterios al abecedarului din clasa 
I-a, cu puținele versuri conținute, se va face de aici înainte 
și printr-o raportare la Testamentul lui Daniel Ioniță, care, 
deși e inginer de meserie, a dus cu el în ranița de acasă nu 
numai un bulgăre din pământul patriei, ci și comoara de 
expresii poetice care i-au bucurat anii adolescenței și ai 
tinereții, îmbogățind astfel dicționarul de expresii poetice, 
de rime sau de imagism metaforic cu un instrument de 
prim rang. Chiar profesorul australian Martin Langford 
este nevoit să constate marele progres al poeticii româ-
nești, prin „esențialismul credinței tradiționale”, „moder-
nismul variat” al perioadei interbelice și imensul laborator 
în care se topesc esențele imagismului actual. Mai mult ca 
sigur că și Testamentul de astăzi, rămas la nivelul anului 
1950, va deveni un simplu reper pentru poezia anului 2021, 
ale cărei dimensiuni de portanță încă nu le cunoaștem, 
dar care ne urmăresc insistent cu volutele lor de expresivi-
tate radicală.  
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Dorin ŞTEFĂNESCU 
 
 
Faţa şi reversul (1) 

 
n Pasărea şi umbra (1977) de Sorin Titel, revenirile la 
unele teme, situaţii şi personaje întâlnite în romanele 

anterioare nu sunt semnele unei carenţe imaginative sau 
ale tautologiei actului creator, configuraţii recurente 
abordate în stil manierist, ca de pildă mult prea evidenta 
problemă a timpului. Sunt pur şi simplu mărci definitorii 
ale unei scriituri în care ele sunt întreţesute organic, ma-
terii vitale ce hrănesc lăuntric textul, precum substanţa 
nutritivă dintr-un fruct. În ceea ce priveşte lumea timpu-
lui şi posibilitatea reactualizării sale memoriale, povestirea 
prezintă variaţiuni pe aceeaşi temă, textul devenind un 
cadru de rezonanţă polifonică în care semnificaţiile se 
întrepătrund, propunând scene şi imagini de o mare di-
versitate, în episoade aparent disparate. Ceea ce aduce 
totuşi nou romanul în discuţie, alături de profilul mai con-
turat al morţii şi de accentul mai apăsat al propensiunii 
spre fantastic, este modul în care reprezentările temporale 
se aşază într-un orizont incert, în chiar intervalul ce des-
parte timpul deja trecut şi timpul povestit, prezentul des-
tituit din imediatitate şi trecutul mediat discursiv. Este 
acesta din urmă un simplu substitut al celui dintâi, urma 
pe care o lasă trecutul, reprezentabilă doar în cuvântul 
care o rosteşte? Se manifestă timpul printr-o (im)posibilă 
revenire a unei durate care nu mai este, dar care îşi im-
primă imaginea durativă în pasta moale a memoriei? Este 
acest timp cuvântat o prezenţă reală sau doar prezentul 
fără prezenţă al unui construct imaginar? Pe scurt, ne in-
teresează cum s-ar zice acest reversus al timpului inserat 
într-o structură narativă care, la prima vedere, s-ar părea 
că îl interzice. 

Să remarcăm pentru început că toate scenele dispersate 
în roman au propriul timp, dar alcătuiesc laolaltă marele 
timp al povestirii. Firul epic leagă momente ale trecutului 
a căror apariţie nu durează, vin însă periodic în memorie 

Î 
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în chiar fluxul neîncetat al vorbirii. Iar faptul că vine vorba 
despre ele reprezintă un nou orizont în care se arată, vin şi 
ele odată cu vorba şi cu timpul. Dincolo de structura 
fragmentată a textului, subtextual continuitatea povestirii 
sudează între ele instanţele discontinue ale timpului. De 
altfel, expresia narativă a circularităţii este o figură em-
blematică prin care nu doar personajele apar şi dispar, 
pentru a reapărea pe urmă într-un alt context; ea circum-
scrie textul ca întreg, marcându-i începutul („să-ţi poves-
tesc cum s-a întâmplat”) şi sfârşitul („s-a întâmplat chiar 
aşa cum ţi-am povestit”). Întâmplarea rememorată e adusă 
ca martoră a veridicităţii povestirii, între întâmplare şi 
povestire instaurându-se un raport tautologic: a povesti 
cum s-a întâmplat este echivalent cu a se întâmpla cum s-
a povestit. Accentul modal aduce în plus procesul însuşi al 
facticităţii, contextul, atmosfera, semnificaţiile, dacă nu 
chiar şi timpul trăirii. 

Cuvântul are într-adevăr vocaţia de a privi în urmă, de 
a redeschide un orizont altfel nevăzut. Vorbim despre cele 
întâmplate în trecut ca şi cum întâmplarea însăşi ar lua 
cuvântul, ar relua timpul desfăşurării sale. „Povestea şi 
privea în gol, de parcă povestirea ar fi continuat să se des-
făşoare undeva într-un spaţiu în care doar privirea ei era 
în stare să pătrundă”. Golul în care se priveşte este un din-
colo de cuvânt, un dincolo al timpului unde cuvântul nu 
ajunge decât pe urmele unei priviri care pătrunde până la 
cele mai îndepărtate imagini. Ceea ce este înfăşurat în 
faldurile uitării se desfăşoară în privire şi în rostire, se ex-
pune unei noi vizibilităţi: „Privind-o, amintirile începură 
să urce în el, aşa cum se ridică ceaţa după o ploicică de 
primăvară, din ierburile înalte, (...), se iveau limpezi, din 
negura timpului”. Privirea este cea dintâi suscitată de 
amintire, aducând după sine povestirea, căci ceea ce se 
vede poate fi povestit, imaginea urcând din străfundurile 
timpului până în ochiul care o vede şi în cuvântul care o 
spune. Dar şi până în urechea care îi aude freamătul, aşa 
cum ea şi-a reverberat undele apărând în amintirea altora, 
cuvântată şi recuvântată până la nerecunoaşterea subiec-
tului căruia îi aparţine de drept: „aşa spunea lumea, ea nu-
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i povesteşte acuma decât ce-a auzit şi ea de la unul şi de la 
altul”. Aici, vorba vine în gura lumii, deschizând în lume o 
altă lume. 

Privirea retrospectivă nu este însă aceeaşi cu privirea 
perceptivă, a unui eveniment a cărui fenomenalitate se 
aşază în privire, oferindu-i imaginea sa concretă, vie. Pri-
ma privire extrage din fluxul duratei un eşantion re-
prezentativ, o întâmplare depusă în memorie, readusă la 
vedere, expusă luminii prezentului. Odată cu imaginea 
întâmplării, urcă la prezenţă şi timpul când aceasta a avut 
loc sau, dimpotrivă, ni se oferă doar imaginea fără timp, 
înrădăcinată într-un prezent pe care nu îl cunoaşte, care 
nu îi aparţine? Cum s-a întâmplat şi cum s-a povestit se 
dublează aici cu dimensiunea unui când care scapă cu-
noaşterii: „Nu ştiu bine când s-a întâmplat, (...), când s-au 
petrecut cele ce-ţi povestesc eu acuma; (...), nu ştiu cine 
ne-o fi spus”. Dar trebuie neapărat ştiut când s-a întâm-
plat ceva, nu e de ajuns că s-a întâmplat, iar acum poate fi 
revăzut şi povestit? Nu se cunoaşte nici timpul întâmplă-
rii, nici subiectul care o spune; să ne mulţumim aşadar cu 
predicatul spunerii înseşi, care aduce întâmplarea într-un 
acum al nostru. Nu vedem decât ce ni se spune, ce ni se 
arată în amintirea altuia care lasă multe nespuse, precum 
acea bătrână care „povestind, vede chipurile ca prin cea-
ţă”. Un incredibil pe care îl credem fără să clipim: „nici nu-
ţi venea să crezi că-i adevărat ceea ce a povestit”. Adevărul 
nu are pretenţia de a fi recunoscut; prin modul în care se 
ia cuvântul care îl rosteşte, creditată ca verosimilă este 
povestirea.  

Şi totuşi, trebuie să credem pe cuvânt această relatare a 
unor întâmplări petrecute în lumea timpului? Dar „cine să 
mai confrunte cele povestite cu cele întâmplate în realita-
te?” Intrăm în poveste ca într-o lume străină în care ne 
simţim totuşi acasă, ca într-un timp deodată intim, fără să 
ne mai intereseze dacă este o lume reală sau ireală. Struc-
tura însăşi a romanului ne îmbie la această aventură, căci, 
deşi cuprinde „nişte poveşti care au un început şi cărora le 
lipseşte sfârşitul”, sfârşitul – cum spuneam – este suspen-
dat în chiar circularitatea timpului narativ, somându-ne 
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într-un fel să umplem golurile în actul lecturii. Astfel că, 
în ciuda acestor fracturi, firul povestirii nu se rupe nicio-
dată, unul dintre personaje reluând „firul povestirii, de 
acolo de unde o lăsase”. Ceea ce prevalează este faptul că 
se vorbeşte, iar vorbirea readuce trecutul în preajma noas-
tră, îi atribuie o nouă formă de manifestare. „Important 
este c-am vorbit, (...). „El ştia foarte bine că ceea ce con-
tează, mai ales, e să vorbeşti”. Nu e însă vorba de aplicarea 
postulatului vreunei teorii a comunicării, pentru care de 
primă importanţă nu este ce comunicăm, ci numai faptul 
în sine al comunicării, actul discursiv fiind astfel redus la 
aspectul său formal, privat de conţinut. În realitate, forma 
de manifestare amintită este generată de conţinut, căci nu 
s-ar putea povesti – cu sens – dacă nu s-ar realiza o legătu-
ră de continuitate, care este tocmai modul de difuzare a 
ceea ce forma conţine.  

Perspectiva deschisă de privirea în urmă nu scoate doar 
întâmplarea dintr-un trecut revolut pentru a o aduce în 
prezent, întâmplare care, povestită, pare că se reîntâmplă 
în timpul rostirii. Mai mult de atât, ea dă cuvântul întâm-
plării înseşi, arătând-o aşa cum s-a petrecut într-un răs-
timp nu prea îndepărtat de trecut şi foarte aproape de 
prezent: „Stai să-ţi povestesc (...) şi povesti aşa, ca de obi-
cei, de parcă totul s-ar fi petrecut nu cu mult timp în ur-
mă”. A povesti presupune a sta, a te aşeza în chiar timpul 
povestirii, căci povestirea are propria-i mişcare, iar ascul-
tarea ei cere oprirea, starea pe loc. Nu o ascultare pasivă, 
ci o dispoziţie prielnică ce favorizează asumarea mişcării 
celor narate, respiraţia ce se supune unui alt ritm, intrarea 
într-un vârtej care ne ia pe sus. Sigur că între timpul real şi 
cel al relatării se interpune acel parcă al unei iluzii accep-
tate cu luciditate, a unei irealităţi pe care o conştientizăm 
ca atare. Dar nu această distanţă contează, căci dacă ea s-
ar impune conştiinţei cu puterea unui argument logic, 
povestirea s-ar nărui abia începută. Faptul că cele povesti-
te parcă se petrec într-un trecut cât mai recent constă în 
virtutea celui care povesteşte, în limbajul ales pentru a le 
conferi un plus de autenticitate, farmecul acelui miracol al 
firescului de care s-a mai spus. Irealitatea e astfel estompa-
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tă în favoarea unei infuzii de realitate de care poate nici 
măcar întâmplarea în sine nu beneficiase. 

Dacă povestirea este intim legată de întâmplare, aceas-
ta pentru că întâmplarea este un eveniment al timpului 
care precedă povestirea. Deşi, uneori, amintirea pune în 
vedere imagini ale trecutului, ca şi cum ar fi instituite de 
propria apariţie prezentă („i se pare că le şi vede înaintea 
ochilor”), nu se pot povesti întâmplări care se petrec sub 
ochii noştri, în prezentul de faţă; ceea ce se întâmplă în 
povestire trebuie să se fi întâmplat deja în realitate, într-
un trecut pe care cuvântul îl şterge în prezentul vorbirii. 
Dar este o vorbire adresată altuia care ascultă, căruia îi 
împărtăşeşte sensul, invitându-l să i se alăture, să păşească 
într-o lume necunoscută. „Nu ştiu dacă ţi-am povestit 
vreodată ţie (...) ce mi s-a întâmplat mie” sau „cum zici că 
s-a întâmplat, hai, dă-i drumul, povesteşte” sunt instanţe 
ale discursului care, fără să implice un raport dialogal 
propriu-zis, instituie actul rostirii. Fie că sunt create de 
subiectul care vorbeşte, fie de cel care ascultă, ele repre-
zintă impulsul primar, primul cuvânt chemat la vorbire. În 
plus, întâmplarea nu e necesar să fie o mărturisire perso-
nală a vorbitorului, ea poate fi şi un fel de raport de exis-
tenţă la care se participă prin enunţare ori prin ascultare. 
Oricum, povestirea îşi află aici punctul de pornire, îşi dă 
drumul, aşa cum o apă dezăgăzuită se revarsă năvalnic 
croindu-şi o albie nouă. 

Se pune aici problema acelui de n-ar fi, nu s-ar povesti, 
a ponderii ontologice care face din întâmplarea trăită un 
eveniment fiinţial. Pare a fi o falsă problemă, de vreme ce 
povestirea există, ca atare ea nu poate avea drept referent 
decât o întâmplare existentă, chiar dacă aceasta este pur 
imaginară. „Staţi liniştite şi să vă povestesc cum a fost” 
încă nu aduce vreun spor de explicitare, căci modul de a fi 
este încă aspectul formal al fiinţării, nu el asigură că avem 
de a face realmente cu fiinţa întâmplării. Pe lângă deja 
remarcata stare propice imersiunii în lumea timpului po-
vestit, cum a fost este sinonimul lui cum s-a întâmplat, 
fără să adauge nimic în privinţa fiinţei celor întâmplate. În 
schimb, „aşa a fost, cum vă spun eu acuma” instaurează 
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între a fi şi a spune un raport analogic, un comerţ de sens 
şi de fiinţă. De data aceasta, cum vă spun mută accentul 
modalităţii pe povestire, a fi rămâne liber, neparazitat de 
spunere. Chiar dacă aşa a fost este echivalentul lui aşa s-a 
întâmplat, întâmplarea a fost aşa, adică nu potrivit în pri-
mul rând modului de a o spune, ci propriei sale fiinţe. 
Dacă a fost aşa, dacă a existat în virtutea unui fapt care i-a 
dat fiinţă, nu-i rămâne povestirii decât să o spună aşa cum 
a fost, cuvântul mulându-se pe fiinţa întâmplării, se în-
tâmplă şi el acum, în timpul care – prin el – ia fiinţă.  

Înainte de cuvânt, spuneam, privirea; înainte de privire, 
amintirea. Arta povestirii urmează acest traiect invers, 
pusă în act de spiritul auctorial. „Şi parcă şi vede, el, auto-
rul, căci despre el este vorba”, întreaga lume a timpului 
care se configurează sub ochii lui, prinde să vorbească şi 
să se scrie cu vocea şi cu mâna lui. O instanţă omniscien-
tă, a autorului implicat, autoritar (auctor fiind totodată 
auctoritas), care intervine în naraţiune, i se face loc pentru 
a lua cuvântul. De pe podiumul acestui metadiscurs infil-
trat la vedere, se proclamă câteva adevăruri fundamentale 
ale creaţiei. Poate părea un abuz, o imixtiune inutilă în 
substanţa textului, care ar fi trebuit lăsat să-şi livreze de 
unul singur semnificaţiile. Nevoia de explicitare vine însă 
din dorinţa (licită?) de a reliefa cât mai limpede atât ca-
racterul autobiografic, cât şi – mai ales – distanţarea de 
acesta. Autorul „nu şi-a înstrăinat, prin uitare, niciun 
amănunt din lumea pe care singur şi-a creat-o... Orice 
repovestire însă, după ani şi ani, este pe jumătate reală, pe 
jumătate inventată de cel ce îşi reaminteşte”. Se pot dis-
tinge aici două aspecte complementare. Raportul între 
lumea biografică şi lumea ficţională se restrânge până la 
un minim de diferenţă în ordinea facticităţii, dar până la 
un maxim de distanţă în ordinea creaţiei.  

Cele două lumi nu sunt străine una de alta, legate cum 
sunt de aceeaşi conştiinţă care le-a locuit în timpuri diferi-
te, astfel că niciun detaliu dintr-una nu scapă neobservat 
în cealaltă: „Nu există vreun amănunt din care e alcătuit 
tot acest tablou vivant (...) care să-i fie străin. Nimic nu 
scapă memoriei sale”. Este jumătatea reală a ceea ce se 
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aminteşte şi se povesteşte. Cealaltă jumătate se constituie 
din însuşi actul creator care adaugă detalii de la sine, nu-
anţează şi imaginează. Ca atare, autorul „e pregătit să in-
tervină, să adauge acele amănunte ce fac sarea şi piperul orică-
rei istorisiri”. Iar ceea ce se adaugă, la nivel extradiegetic, nu 
vine dintr-o exterioritate străină, nu este altceva placat pe 
datul biografic. Este acelaşi, doar că, totodată, altul creat de 
povestirea însăşi, liberă să creeze şi ce nu s-a întâmplat. 
Astfel încât reînvierea unor scene trecute nu reprezintă o 
raportare fidelă decât pe jumătate, referinţa suferind şi ea 
o mutaţie elocventă. Nu e vorba de o trădare a memoriei, 
caz în care umplem de la noi golurile create de uitare. 
Dacă autorul „încearcă să smulgă din negura timpului 
fiinţe care au suferit şi s-au zbuciumat pe pământ, dar a 
căror suferinţă este astăzi uitată”, aceasta pentru a le rea-
şeza într-un nou timp al existenţei, oferindu-le darul su-
pravieţuirii într-o lume a neuitării, în care le este dat să 
rămână vii pentru totdeauna. 

„Ele prind viaţă pe un fel de scenă imaginară şi se stră-
duiesc să retrăiască ceea ce, de fapt, a fost dat de mult 
uitării. Suferinţa în cea mai nealterată întruchipare a ei, 
iată ce doreşte să reînvie el”. Să nu ne iluzionăm: scena 
imaginară adăposteşte sub ea scena reală, devenită însă 
acum nevăzută, dată uitării, dar din care cea dintâi îşi ex-
trage substanţa, stând la vedere doar pentru că stă pe 
acest fundament. De aceea, retrăirea menţionată este şi nu 
este aidoma trăirii inaugurale: este, pentru că ceea ce se 
spune de pe această nouă scenă nu prezintă în esenţă alt-
ceva decât ceea ce a fost trăit fără a fi povestit; nu este, 
pentru că povestirea oferă prin cuvânt posibilitatea retrăi-
rii, dar nu în modul în care viaţa şi-a scandat ritmul în 
lumea reală, ci în cel al artei care, din chiar amintirea vie-
ţii trăite, inventează o viaţă netrăită, posibilă doar în jocul 
unei phantasia care pune în lumină un trecut niciodată 
prezent. „Bucuria de a şti totul, de a fi stăpânul tuturor 
întâmplărilor şi amănuntelor din care lumea, încetul cu 
încetul, pe nesimţite, începe să prindă chip, să se nască şi 
mai ales să se pună în mişcare” – aceasta este arta poetică 
explicită ce pune în faţa ochilor dinamica unei lumi care 
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apare şi se propune ca singura lume încă posibilă, o lume 
a timpului a cărei viaţă este reconvocată într-o nouă struc-
tură de existenţă. 

Se poate opera această transformare ori transmutaţie a 
orizontului doar pentru că întâmplările trecutului nu îşi 
mai arată imaginea de altădată, fiinţele nu mai au chipuri-
le cu care s-au înfăţişat în viaţă. Or, schimbarea aceasta 
antrenează şi face posibilă, chiar justifică, o alta, modifica-
rea modului de apariţie, dislocarea arătării orientată spre 
un nou orizont de vizibilitate. Este poarta prin care îşi face 
intrarea imaginaţia creatoare ce concurează şi compen-
sează timpul decreator; tot ce este uitat, înghiţit de timp, 
se recreează în absenţa – şi chiar în pofida – timpului. 
„Aşa că putem interveni din nou fără teama descoperirii 
eventualelor inexactităţi ce-ar putea apărea”. Cine ar mai 
putea spune „că autorul minte, adăugând de la el, pe ici pe 
colo, că nu spune întotdeauna adevărul”? Imaginaţia nu 
ţine cont de adecvarea la real, nu se lasă limitată de impe-
rativul vreunei exigenţe a adevărului. E de ajuns să fie ve-
rosimilă, amestecând cele într-adevăr întâmplate cu altele 
neîntâmplate, ivite abia în pânza pe care o ţese. „Iată de ce 
autorul simte nevoia să inventeze, să adauge noi amănun-
te, fără să le mai poată distinge cu timpul pe cele adevăra-
te de cele născocite, pe cele reale de cele care nu sunt de-
cât produsul imaginaţiei sale”. Arta este mai mult decât un 
simplu document de viaţă, copia fidelă a unor date biogra-
fice, oricât de încărcate de experienţe spirituale. Ea pune 
în operă coordonatele unei alte experienţe, nu mai puţin 
spirituală, a unei creativităţi ce nu se mulţumeşte cu ceea 
ce i se dă, dând prin sine chiar şi ceea ce nu ar putea fi dat 
vreodată. 

Punând în joc această dimensiune esenţială, autorul 
„pune unele lângă altele obiectele reale şi pe cele inventa-
te, fără să le poată deosebi pe unele de celelalte şi iată că 
încăperea, asemeni unui decor de teatru, e «reconstituită» 
cu multă migală, apare în faţa privirilor noastre din negu-
ra timpului, smulsă parcă unui trecut gata s-o înghită 
asemeni unui hău fără fund”. Ceea ce pare să fie o teatrali-
zare artificială sau o simplă recompunere a unui spaţiu 
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pur decorativ, reaşezat doar „de dragul artei”, se arată a fi 
de fapt adevărata miză a artei, puterea ei de a scoate la 
iveală posibilul imposibilului. Iar faptul că obiectele reale 
nu pot fi distinse de cele imaginate reprezintă o condiţie 
necesară a libertăţii artei, natura însăşi a echivocului ce o 
defineşte. Dar nu doar ambiguitatea îi dă măsura, întru-
cât, chiar în virtutea ei, arta cuvântului smulge timpului 
întregul nespus, imagini niciodată văzute, privelişti nepri-
vite, compensând astfel fabulatoriu lipsa de imaginaţie a 
vieţii. Deşi viaţa ca atare conţine destule aspecte surprin-
zătoare, neaşteptate, subsumate acelui neprevăzut al ei, 
toate aceste elemente constitutive fac parte din angrenajul 
unui determinism riguros. Orice neprevăzut stă în vederea 
vieţii, aşa cum la cotitura unui drum, dincolo de care pen-
tru o clipă nu vedem nimic, nu se află altceva decât dru-
mul încă nevăzut, pentru ca apoi vederea să-şi continue 
propriul drum. 

În sămânţa vieţii stă înfăşurat posibilul, nu imposibilul; 
ea îl desfăşoară în timp, atât timp cât îi e dat să fie. Arta 
desfăşoară însă imposibilul, cu adevărat ne(pre)văzutul, 
smulgând din timp ceea ce el nu poate înghiţi, „asemeni 
unei hărţi a unui continent dispărut şi uitat”. O insolită 
invitation au voyage în teritorii necunoscute, ba chiar în 
lumea unor vieţi netrăite. Şi atunci, nu ar fi cu putinţă 
ceea ce părea cu neputinţă, apariţia netrecătorului în chiar 
miezul trecerii, călătoria – scrierea şi lectura deopotrivă – 
ca o trecere prin ceea ce nu trece sau, mai bine, un periplu 
care, în trecere, dă naştere unor făpturi netrecătoare? Iar 
cele petrecute astfel rămân pururi în desfăşurare, întâm-
plări cărora cuvântul le asigură nemurirea. „Aşa cum ne-
am vorbit, s-a şi întâmplat”, afirmaţie care aruncă o punte 
nevăzută între rostire şi întâmplare, dacă avem în vedere 
suprapunerea lor evenimenţială. Nu importă adevărul 
celor întâmplate, indicele de realitate pe care îl conţin 
(inutilitatea întrebării dacă întâmplările „s-au întâmplat 
ele cu adevărat”); vorbirea este de ajuns pentru a atribui 
întâmplării povestite credibilitate şi putere de convingere, 
valenţe pe care nu le mai are de la sine. 

Întâmplarea vine în gând, aşa cum vine o idee, doar că 
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ea apare odată cu amintirea ce o suscită, îşi propune ima-
ginea într-un prezent pe care nu îl cunoaşte: „îmi vine în 
minte întâmplarea asta; mă gândesc la timpul ăla”. Apari-
ţia întâmplării ca imagine nu aduce cu ea timpul în care s-
a petrecut, el a rămas în urmă, pentru totdeauna trecut. 
Ea apare într-un alt timp, desprinsă de solul în care se afla 
înrădăcinată, ceea ce nu împiedică însă gândirea să facă 
oarecum cale întoarsă, să coboare în timp până la solul în 
care întâmplarea mai persistă. Ceea ce apare în vedere nu-
şi părăseşte întru totul originea, apare numai imaginea 
întâmplării care a rămas în timpul ei, spre care gândirea se 
poate îndrepta în voie. Nu o face însă aşa cum şi-ar pune 
în faţă un obiect pe care să-l cuprindă într-o cogitaţie se-
veră; e mai degrabă un gând răzleţ atras de ceea ce surve-
nirea memorială îi pune în vedere. „A rămas aşa pe gân-
duri când şi-a adus aminte”; a te gândi la timpul trecut nu 
s-ar putea înfăptui decât în trecut, căci gândul vine dintr-
un prezent încă netrecut, dar – pentru a gândi – se în-
dreaptă către trecut, trece şi el odată cu timpul care îl pu-
ne la trecut. De aceea, „mă gândesc” nu înseamnă că într-
adevăr gândesc; gândul zboară precum timpul, iar cel ca-
re, fără să gândească timpul, se gândeşte la timp, cade în 
timp, aşa cum cade sau rămâne pe gânduri („cu gura căs-
cată”), cuprins de timp, fără a-l putea cuprinde. 

Or, a-l gândi înseamnă a-l opri, a avea în faţă întâmpla-
rea nu doar ca imagine, ca reprezentare iconică a timpu-
lui, ci şi ca semnificaţie ce se oferă înţelegerii. „Ce şi cum 
s-a întâmplat” pune gândirea în criză, fiindcă ea e obligată 
să se întoarcă asupra ei înseşi, să-şi gândească propria 
istorie. Putem vorbi de istoria gândirii cu referire la fapte 
şi evenimente care i-au marcat devenirea într-o istoricita-
te exterioară. Dar am forţa-o în zadar să se istorisească pe 
ea însăşi, să îşi revadă propriul parcurs, istoria interioară, 
care îi scapă din vedere. Şi din rostire adesea, un inexpri-
mabil sau un de-ne-spus care, deşi întrevăzut, arată mai 
mult decât s-ar putea spune: „în adâncurile ochilor acelora 
văzu petrecându-se lucruri mult mai complicate decât cele 
pe care cuvintele bărbatului le scoteau la suprafaţă”. Ca 
atare, ce şi cum s-a întâmplat nu intră în câmpul istoric 
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(historisch) în care gândirea se simte acasă; fac parte inte-
grantă din ceea ce se întâmplă (geschichtlich) nu în absen-
ţa, ci în gratuitatea de sens evenimenţială. Altfel spus, ele 
definesc esenţa întâmplării, care este tocmai existenţa ei, 
adică viaţa care îi dă fiinţa, „pentru ca cele ce trebuie să 
fie, să se întâmple”, pentru că „tot ce se întâmpla de data 
aceasta era irevocabil şi pentru totdeauna”. Acest irevoca-
bil pune pe gânduri, stupefiază gândirea, ceea ce rămâne 
pentru totdeauna, în răspărul timpului, şi ne determină să 
rămânem şi noi pe gânduri. Acesta este adevăratul „ob-
iect” al unei gândiri non-obiectivante, neintenţionale, care 
primeşte la sine întâmplarea, aşa cum ar primi din trecut 
un dar neaşteptat. 

Spuneam că imaginaţia – „o atât de extraordinară pute-
re de inventivitate” – este principala unealtă a creatorului 
de artă, cu ajutorul căreia „poate născoci cele mai uluitoa-
re lucruri”, deschizând alte orizonturi, lumi posibile nebă-
nuite. Adesea, mai mult ca în alte romane, imaginaţia de-
bordează luxuriant, mâna alunecă pe nesimţite, trecând 
peste o frontieră abia sesizabilă, trasând contururile unui 
fantastic proxim. Proxim, întrucât el nu face decât să pre-
lungească timpul amintit şi povestit, anexând tărâmuri 
virgine. Ar trebui distins aici cu atenţie între un fantastic 
patologic, mai degrabă un delir vizual sau o stare de tran-
să vizionară, explicabil raţional, şi un fantastic infuzat de 
mister, marcat de stranietate şi inexplicabil, mizând pe 
efecte ieşite din comun, uneori terifiante. Din prima cate-
gorie fac parte devierile de vedere ale lui Tili, dereglări ale 
percepţiei realităţii cauzate de o boală psihică. În ochii ei, 
fierul de călcat „are nişte dinţi mari şi negri cu care rânjeş-
te la ea”, iar „un purceluş dolofan şi roz urcă o invizibilă 
scară de mătase”. Pe când sora ei, Letiţia, trăieşte un mo-
ment halucinatoriu, crezând că vede în faţa intrării un 
tânăr care îi aduce o umbrelă ce devine tot mai mare. Cele 
două domnişoare bătrâne suferă de o dilatare funambu-
lescă a datelor existenţei, dimensiune care, în plan epic, dă 
impresia accesului într-o realitate paralelă manifestată ca 
dublură a lumii cotidiene. 

Alte scene intră în categoria fantasticului pur, dar şi 
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aici putem deosebi între mai multe forme de fenomenali-
zare. Imaginea straniului apare cu predilecţie pe un fond 
de întunecare a perspectivei mundane, de eclipsare a în-
seşi tramei narative, care, în momente de viraj către alte 
zone, parcă se rupe, iese din decorul obişnuit: „Era atât de 
întuneric (...), din pricina întunericului, chipul încă nu i-l 
putea vedea. «Trebuie să fie maica Ana, îşi spuse Mitru cu 
uimire. Altă femeie nu cred să aibă glasul ei. Numai că 
maica Ana e moartă, îşi aminti Mitru»”. Faptul că fantasti-
cul se află în proximitatea morţii nu e singular, aşa cum se 
întâmplă şi în episodul în care femeile spală cămaşa lui 
Ion, îndeplinind de fapt un ritual funebru, căci „cămaşa, 
din ce o bat cu maiul, tot mai neagră se face”. În aceste 
cadre, timpul se arată într-un reversus derulat contra na-
turii, în răspărul firii lucrurilor. Că se arată e un fel de a 
spune, căci nu îşi dezvăluie chipul, stă cu spatele: „ea stă-
tea cu spatele şi nu ştiu de ce, deodată, mi s-o părut mie 
că nu-i baba Cuca, (...), mi s-a părut că e altă femeie, una 
străină pe care eu n-o cunosc”, „şi cu capul tot în pământ 
sta, cum îţi spun, să n-o văd eu la chip”. Într-adevăr, tim-
pul revine aici din spate, răsturnând ordinea normală a 
lumii – faţa ei – , răvăşindu-i starea. Se zice aşa cum vine, 
„fără să se întoarcă”, într-un fel de anonimat al vestirii, dar 
chiar prin acest act întoarce lumea pe dos, îi răpeşte lumi-
na.  

Tot pe un fond nictifanic are loc mica „vânătoare” a 
morţii, care ba se ascunde, ba îşi schimbă proteic înfăţişa-
rea: „gura cuptorului părea deschisă larg; ea era undeva, 
acolo, se furişase în spatele cuptorului şi scotea doar din 
când în când capul şi se uita la el. (...). Subţiindu-se parcă, 
asemeni unei nevăstuici, se furişa pe uşa cuptorului, dis-
păru în interiorul acestuia”. Prezenţa ubicuă a morţii este 
o antifrază a vieţii, contrarul ironic al unei lumi aşezate în 
timp. Imaginea pe care o propune nu este cea din faţă, 
căci ea nu are faţă, ci un amestec de elemente încropite 
parcă în grabă, o femeie „cu picioare de cal”, de pildă, o 
fiinţă „ciudată şi malefică – pe jumătate om, pe jumătate 
fantomă (...) – care ar fi putut fi chiar moartea, dacă moar-
tea ar fi putut într-adevăr primi un chip omenesc”. Aceste 
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mici escapade în zonele fantasticului pot să pară irelevan-
te pentru substanţa narativă pe care o lărgesc strident, 
dacă nu chiar inutil. La o privire mai atentă însă, ele nu 
sunt excrescenţe deviante, vlăstarii sălbatici crescuţi din 
trunchiul sănătos al romanului. Sunt ingredientele ce co-
lorează realitatea, nu în ceea ce priveşte gratuitatea unui 
efect estetic, ci cu scopul de a deschide în realitatea însăşi 
un orizont nebănuit, care ne face să admitem că ea poate 
arăta şi aşa, cu totul alta decât o ştim: „Cât de fantastică 
poate fi realitatea (...), cât de puţin trebuie să o modifi-
căm!”, am spune împreună cu Honoriu Dorel, în timp ce 
îşi contemplă pictura, cocoşul uriaş cât un stat de om, 
scenă la care vom reveni. Cu alte cuvinte, inversând ter-
menii, cât de real este fantasticul, căci, în esenţă, el nu 
modifică structura lumii reale, nu o preschimbă până la 
nerecunoaştere; îi arată faţa întunecată, nevăzută, pre-faţa 
timpului care îşi iese din matcă, lăsându-se spus aşa cum 
vine, nu cum ne vine să-l spunem la prima vedere. 

(Continuare în nr. următor) 
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Ion BUZAȘI 
 
 
Lirismul unor poeme biografice1 
 

i în cărțile de proză ale lui Gheorghe Jurcă există nume-
roase pagini poematice, de un lirism apropiat poemelor 

în proză, așa că alternanța proză/poezie în scrisul său este 
firească. Volumul Zeii de pe prundul râului cuprinde poe-
me biografice, unele dintre ele putând fi raportate din 
punct de vedere tematic la pagini din proza autorului. 

Titlul volumului sugerează valorile sacre ale existenței, 
adesea ignorate în existența noastră grăbită și excesiv pre-
ocupată de bunăstare materială: „Titlul – spune un teore-
tician literar – este o creație în sine, dificilă, fiindcă trebu-
ie să comunice ceva esențial despre operă și să concureze 
cu succes titlurile coexistente (ale altor poeți), iar asta 
într-o formă laconică de mare densitate tematică” (v. Paul 
Cornea, Introducere în teoria literaturii, Editura Minerva, 
1988, p.156). Ultima poezie, care dă și titlul volumului este 
o postfață lirică. Toate elementele temporale sau spațiale 
ale acestei rememorări lirice sunt semnificative: - într-o 
toamnă poetul se reîntoarce în sat cu gândul să stea de 
vorbă într-un limbaj „ezoteric” cu cei „duși într-o altă îm-
părăție”, dar toate lucrurile din casă încep a levita, și neli-
niștit iese în curte (unde „multe șopârle îi taie calea”), 
revede livada cu pomi, pivnița cu butoaie de vin și pleacă 
pe uliță să invite la un pahar de vin pe unul din vecinii săi, 
dar vede o crăpătură adâncă în pământ; crezând că e din 
cauza secetei aleargă la fântână, dar și aceasta e secată, în 
fine aleargă la râu, la Mureș și vede pe „prundul râului” 
două trupuri goale care nu cutează să se apropie și să facă 
dragoste „poate așteaptă asfințitul/ soarelui să le smălțu-
iască/ trupurile în pietre rare/ de onix și de rubin/ și să le 
prefacă în zei”. Dincolo de imaginea edenică, de început 

                                                      
1
 Gheorghe Jurcă, Zeii de pe prundul râului, Editura Altip, Alba 
Iulia, 2021 
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de lume, reținem simbolul râului, care este o ființă demi-
urgică - ca la Eminescu „veșnic este numai râul, râul este 
Demiurg” – iar dragostea transfigurează sufletește, și con-
feră o aură divină perechii de îndrăgostiți”. 

Zeii despre care vorbesc „poemele biografice” ale lui 
Gheorghe Jurcă sunt valorile spirituale, pe care le cele-
brează fie în imaginare călătorii livrești, fie în reverii lirice: 
face trei vizite „acasă la Penelopa”pentru a celebra iubirea 
conjugală, întrebând-o ce l-a determinat pe Odiseu să 
plece de acasă: poate să pună la încercare fidelitatea soției, 
poate dorința să navigheze, dar se întoarce „cu gândul de 
a sta mai mult acasă”; natura este o prezență tutelară în 
poemele lui Jurcă, încât este asociată cu divinitatea și ne 
adresează acest  îndemn: „dacă doriți să-l vedeți/ pe 
Dumnezeu să mergeți în crângul cu cireși/ și-l veți găsi, 
acolo dormind îmbătat de aroma fragedelor cireșe din 
livada mea”. (Dumnezeu meu din livada de cireși). Cea mai 
frecventă metaforă din acest volum este cireșul, în diverse 
contexte căpătând semnificații felurite, dar toate unindu-
se în imaginea unei ideale purități: armate de cireși dați în 
floare spre marea bucurie a albinelor”(Dragoste retrăită și 
adăugită), tatăl își îndeamnă copiii „înainte de plecare să 
scoată în ogradă masa de cireș, cu romburi încrustate pe 
ea”(Discursul tatei înainte de plecare). Uneori titlul poate 
să înșele – „discursul tatei”nu are nimic retoric este o con-
fesiune ce amintește de poema argheziană De-a v-ați as-
cunselea, pentru că și aici este vorba de o alegorie a morții, 
pe care tatăl nu o amintește în rostirea ei brutală ca să nu-
i întristeze:„să mă strigați, că minteni sar ca o umbră gar-
dul/ și sunt lângă voi/ vă dau cuvântul meu de onoare că 
voi veni/ și iarăși vom fi împreună, ne vom bucura/ unii de 
alții, de viață, de bucate/ de ceea ce ne trece prin inimi, 
prin suflete/ prin firele de iarbă/ va fi o cină pe cinste!” 
Alături de natură este celebrată iubirea, ca o virtute salva-
toare de prozaismul vieții. Fostelor iubite, speriate de per-
spectiva îmbătrânirii le recomandă: „și dacă dragele mele 
nimfete/ nu vor reuși să alunge demonii/ nesomnului,ai 
coșmarurilor/ a asteniilor de toamnă sau primăvară/ 
atunci n-au decât să se îndrăgostească, asta fiind/ cel mai 
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bun remediu pentru a se/ vindeca de tribulațiile lumii”. 
„Recomandare” făcută și de Coșbuc într-un cunoscut ga-
zel: „Trăind când ți se urăște/ Lasă totul și iubește.” 

Deși un personaj, tatăl spune într-o poezie că poeții 
sunt rupți de realitate, Gheorghe Jurcă este un poet nu 
numai ancorat puternic în realitate, dar care și suferă de 
schimbările dramatice ale naturii și ale vieții spirituale. 
Recviem pentru arbori este la început cu accente de pali-
nodie, „dar o frunză îngălbenită de paltin/ mi-a atras aten-
ția să nu apăs prea tare pe tasta melancoliei, a elegiei ca/ 
să nu plângă copacii…”și schimbă registrul într-un orato-
riu „pentru soare  și ape, pentru viață și ce/ e dincolo de 
ea,/ pentru sănătatea și liniștea planetei, ca și pentru acest 
hotar de rai, bucata asta de humă/ în care am fost botezați 
toți cu soare și cu țărână/ De un Dumnezeu înțelept”. Du-
reros de actuală este Poezie, pandemie și vânt, în care se 
deplânge lipsa cărților de versuri din librării, semn sigur al 
sărăcirii spirituale:„Am omis cu bună credință să mă inte-
resez/ de dragoste, de zicerea apostolului Pavel/ fiindu-mi 
teamă să nu râdă lumea de mine/ uite și poetul acesta a 
luat-o pe arătură/ da , normal dacă nu mai e poezie toa-
te/cad în deriziune chiar în haos/ asta e , mda, totul a ple-
cat de la cireșele mele ciugulite/ de păsări, de la faptul că 
n-am găsit/ în librării nicio carte de versuri.” Căutând să 
găsească într-o călătorie imaginară, procedeu recurent la 
Gheorghe Jurcă, pe Fata albă din Creta poetul se resem-
nează convins că pentru un poet ca el aceasta este „coala 
de hârtie”, unde poate da frâu liber imaginației, căci în 
procesul de creație artistică, „poetul este ființa cea mai 
liberă din lume”. Un procedeu cu reverberație artistică 
este repetiția contrastului, uneori în formă de oximoron ca 
în poezia Giulgiuri albe de întuneric unde dobândirea cre-
dinței îi dă sentimentul că pot fi învinse toate obstacole-
le:„Nimic nu e de negăsit, de nedescoperit/ dacă omul 
acceptă rigorile, spaimele drumului/ Dacă îl are în inimă 
pe Dumnezeu.” Lumea, ne spune poetul într-o frumoasă 
înșiruire poetică, Etcetera, e alcătuită din contraste, dar 
vorba psalmistului, „toate făcute cu înțelepciune”, pentru 
a vedea frumusețea și a cunoaște adevărul, și mai ales, 
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prin cuvintele Sfintei Scripturi, de a ști, vorba lui Blaga 
unde-i capătul de cale:„drumurile pentru a ne pierde în 
lume/ stelele pentru a găsi drumul spre casă/ infernul spre 
a ne da seama/ cât de frumos e paradisul/ Biblia pentru a 
ne aduce aminte/ dacă vom mai avea minte/ unde vom 
ajunge dacă vom lua/ în deșert avertismentele ei…” 

Poate mai mult decât în alte cărți de versuri avem în 
Zeii de pe prundul râului un limbaj poetic surprinzător 
stilistic prin forma confesivă, în care stilul direct este al-
ternat cu enunțul auctorial, cu sentința; iar vocabularul 
este de o mare bogăție și diversitate și mi-ar trebui dimen-
siunile unui alt articol pentru a face câteva considerații 
asupra lexicului din acest volum: predominante sunt refe-
rințele livrești și mitologice (este o caracteristică pregnan-
tă a volumului evidentă uneori chiar în titlurile poeziilor), 
alături de neologisme și regionalisme (uneori acestea uti-
lizate excesiv chiar sub forma unor localisme: moagăr, 
cum se zice la Teiuș, tisiguri etc. mai ales pentru că unele 
fiind necunoscute cititorilor care nu sunt din zona Munți-
lor de Apus ar trebui un glosar dialectal). 

Într-o relație complementară cu unele pagini de proză, 
poemele biografice ale lui George Jurcă, demonstrează 
bogate resurse artistice ale unei confesiuni lirice, sincere, 
nostalgice sau îndurerate. 
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Dumitru Augustin DOMAN 
 
 
„Caietele” lui Ioan F. Pop 

 
oan F. Pop este un poet și mai ales un eseist, de la Ora-
dea, doctor în filosofie, muzeograf la Muzeul Memorial 
Iosif Vulcan. În afară de cărțile de poezie și studiile de 

teologie și filosofie, Ioan F. Pop scrie de ani de zile frag-
mente prin reviste, grupaje de fragmente pe care le-a 
strâns acum într-un volum: Solilocvii inutile (Editura Caiete 
Silvane, Zalău, 2019). Trebuie să facem o paranteză privitoa-
re la titlul volumului, eu însumi transmițându-i la un mo-
ment dat autorului că intitulându-și astfel rubrica dintr-o 
revistă face exces de modestie. La pag. 171 a tomului aflăm 
însă că nu despre o modestie oarecare este vorba, ci de o 
...artă poetică: „...îmi mobilizez toate forțele pentru a reuși 
câteva solilocvii inutile, pentru a ajunge la limita maximei 
zădărnicii, catharsis-ul gratuității absolute”. Fragmentul 
este genul care l-a făcut celebru la Paris pe Cioran. Un fel 
de Caiete cioraniene sunt și aceste solilocvii ale lui Ioan F. 
Pop: cugetări, aforisme, scurte eseuri filosofice, însemnări 
autobiografice etc. Ca și Cioran – cu care are multe în co-
mun – Pop nu se consideră filosof, (deși este unul, măcar 
un filosof al culturii), ci un scriitor și încă unul marginal, 
deși după valoarea cărților ar trebui să fie unul de prim-
plan. Gânditorul de la Oradea, cum îl numesc eu, și cine 
citește cartea aceasta va fi de acord că nu zic vorbă mare, 
așadar autorul visează mereu să scrie concentrat, să nu 
repete nimic, al lui sau altcuiva, visează utopic la esența 
esențelor. Crezul lui îl găsim pe ultima pagină a cărții: „Vi-
sul de a scrie o propoziție sentențială după care să nu mai 
poată urma decât neantul”. Sigur că acest lucru nu e posi-
bil, asta ar însemna implicit sfârșitul, moartea literaturii, 
dar e de remarcat că eseistul are un punct de pornire de 
luat în seamă în demersul lui, unul exagerat peste măsură, 
desigur, dar cu atât mai demn de luat în seamă.  

Ziceam de eseul scurt? Indirect, autorul chiar definește 
genul: „...în filosofie fiecare urcă ideatic până la altitudinea 
în care mai pot respira cuvintele... Orice text se ratează 

I 
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când vrea să surprindă exhaustivitatea, când vrea să spună 
totul”. Din aceste eseuri scurte, regrupate, reordonate, puse 
cap la cap de autor sau chiar de un cititor sistematic, se pot 
obține în cele din urmă studii cvasifilosofice despre timp, 
ființă, moarte, existență, spațiu, nimic etc., deci despre „ca-
tegoriile” filosofice și despre conexiunile dintre acestea. Să 
dăm un singur exemplu: „Existența (ființei) se naște chiar 
în acest joc de dare și luare (temporală) de existență. Ființa 
câștigă timp pe măsură ce are de unde pierde. Lumea nu a 
fost creată într-un anume timp, ci concomitent cu timpul. 
Timpul este măsura intrinsecă a creării lumii, componenta 
sa invizibilă. Este-le ființei, adeverința ființării se realizează 
prin mărturisirea sa temporală”. Ei bine, acest fragment de 
sine stătător poate fi începutul unui studiu amplu care se 
poate (re)constitui din alte fragmente răspândite în volum. 
Dar, nu a fost, se vede treaba, în intenția autorului. Poate că 
aici este vorba și de o chestiune de management propriu 
scriptural, făcând cartea mai accesibilă, ba chiar savuroasă 
la citit. Ne și lămurește la un moment dat: „Fragmentul – 
fundătura strălucitoare a întregului. Scrisul fragmentar, 
gnomic, permite valorificarea plurală a haosului interior, a 
incoerențelor de factură politropică, a tuturor reziduurilor 
ființei care își refuză idiosincractic orice statut. El se defi-
nește chiar prin indefinibilul antrenat în scurte respirații, 
prin sincretismul genurilor și al perspectivelor”. Fragmente-
le cele mai originale și mai savuroase sunt cele despre nimic 
și despre „de-ne-înțeles”, aceasta din urmă fiind o creație 
proprie, o marcă IFP, precum, de pildă, „mainimicul” în 
poezia concitadinului său Ioan Moldovan. 

În ceea ce privește aforismele, acestea nu sunt delimitate 
ca atare, ci fac parte din text, le descoperă cititorul ici-colo 
în burta textelor fragmentare mai scurte sau mai ample. De 
pildă: „O gândire se împlinește cu aportul altei gândiri” sau: 
„Indiferent de timp, toți cei care scriu prost scriu prea mult, 
oricât de puțin ar scrie, după cum cei care scriu bine scriu 
prea puțin, oricât de mult ar scrie” sau: „Orice prost care se 
respectă vrea să acceadă rapid în Liga Universală a Prostiei. 
Ceea ce îi dă dreptul să se bată în piept cu o bucată de 
cer”... Sau o altă profesiune de credință trimițând cumva, 
prin ricoșeu, tot la Cioran: „Ar merita reținut doar scrisul 
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care evoluează de la agonie în sus”. Sau acest excelent altfel 
de pariu al lui Pascal, autorul având – să nu ignorăm - și 
studii de teologie, totuși: „Un posibil troc transcendental cu 
divinitatea ar putea suna așa: Doamne, dacă exiști, iartă-
mă, dacă nu exiști, te iert eu”. Și exemplele ar putea conti-
nua pentru că Ioan F. Pop are vocația zisei memorabile, 
antologice. 

Trebuie remarcat și faptul că autorul acestor solilocvii 
este și un veritabil moralist, calitate tot mai rară în zilele 
noastre, pentru că iluștrii noștri contemporani din cultură 
au tot mai numeroase motive să-și bage capul în nisip sau 
să-și pună cenușă-n cap: „Când îi analizăm pe alții o facem 
cu un plus de exigență și raționalitate, când ne evaluăm pe 
noi înșine o facem cu un plus de condescendență și de afec-
tivitate. Intransigenți și rigoriști până la intoleranță cu de-
fectele altora, suntem latitudinari și toleranți până la can-
doare cu cele proprii.” Propria sa moralitate pornește de la 
copilăria – înțelegem că fericită, deși a fost orfan de la vâr-
stă fragedă – ocrotită de bunica sa analfabetă, dar cu pre-
cepte sănătoase și înțelepte de viață. Și la acest capitol, Ioan 
F. Pop este tranșant în a-și defini crezul: „Nescriind ca să 
plac cu orice preț cuiva, îmi permit luxul de a scrie ceea ce 
vreau, neîngrădit de calcule tenebroase și de prudențe tute-
lare. Îmi permit să fiu eu însumi, chiar cu riscul de a nu fi 
nimic. Căci e mai bine să nu fiu nimic pe cheltuiala mea 
decât să fiu ceva prin aranjamente ignobile ale altora. Scri-
sul este doctoratul propriei mele libertăți, specializarea 
purei gratuități. Mare lucru să poți face în viață nimicul care 
îți place, căci în scris poți opera cu tot ne-făcutul”. Nu de 
puține ori, la impactul cu realitatea de toată ziua sau cea 
cultural-literară, moralistul IFP devine veritabil pamfletar: 
„Să judeci mefient lumea a devenit o preocupare de băcan, 
o flecăreală revărsată în toate direcțiile. Gândită de troglo-
diți, judecată de țoape, condusă de mitocani – lumea ca 
jucărie la îndemâna oricui. Într-o lume de o normalitate 
ternă, letargică, se mai poate conta doar pe nebuni. Prefer 
oricând un nebun unui imbecil”. Sau, mai sintetic și încă o 
dată memorabil: „Tristă și amară constatare ideologică: în 
dictatură proștii sunt impuși, în democrație sunt aleși în 
mod liber. În rest, ei conduc necontenit lumea”. 
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În ceea ce privește stilul, aici, ca și Cioran, Ioan F. Pop 
este, cum să spun, puțin ipocrit. Își notează că nu-l intere-
sează, că-i repugnă scrisul frumos, nu neapărat în sensul de 
calofil, dar el însuși în acest volum scrie impecabil, cu fraze 
subtile, curgătoare, cu o coerență care – dacă nu ți-ar cere 
concentrare pe idee – te-ar face să citești cu plăcere chiar 
de n-ar spune nimic. Și numai faptul că scrie cu o mare 
limpezime a ideilor, cu o coerență logică de adevărat filo-
sof, cu alternanța frazelor ample cu propoziții scurte arată 
că avem de a face cu un adevărat stilist, unul preocupat 
poate chiar excesiv de acest aspect. Multe fragmente, dac-ar 
fi așezate în formă de versuri, ar deveni adevărate poeme. 
Poate doar că uneori mai face exces și de neologisme (de 
ceea ce Cioran numea, „jargonul filosofic”), chiar dacă sunt 
puse la locul lor în context. 

Recurgând la monolog în scrierea acestei cărți, 
socotindu-l și inutil, amendând ades coteriile și cârdășiile 
din literatură, fiind exagerat de intransigent cu lecturile, ai 
putea crede că Ioan F. Pop e un mizantrop. Ei bine, nu, nu e 
așa ceva, dar un singuratic în lumea ideilor este. Caz cu 
totul rarisim în zilele noastre când rețelele de socializare de 
pe internet sunt la ordinea zilei. Aici este cu adevărat singu-
lar. La Oradea trăiesc, după umila-mi opinie, doi mari ese-
iști: Ioan F. Pop și Horia Căbuți, acesta din urmă fiind – ca 
să zic așa – un eseist total, el știind și literatură și filosofie, 
dar și matematici superioare, și fizică cuantică și face uimi-
toare conexiuni între aceste toate domenii. Ei bine, autorul 
Solilocviilor... este un singuratic în monologurile lui, pe 
când Căbuți este un tip sociabil, despărțind apele meditați-
ei de cele ale relațiilor directe sau „on line” cu semenii. Mai 
trebuie menționat că acest volum nu e unul oarecare, el 
începe cu niște imaginare puncte de suspensie și se încheie 
tot cu puncte de suspensie, cuprinzând un fragment din 
nenumăratele fragmente ale autorului. Adică avem de-a 
face cu o carte fără început și fără sfârșit, deci care va con-
tinua atâta timp cât autorul va continua să gândească. Și 
aceste fragmente chiar merită să fie adunate și-n alte volu-
me pentru că, în majoritatea lor, nu sunt efemeride, ci 
atemporale, trimițând mereu de la actual la permanent, de 
la concretul de lângă noi la general. 
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Lucian SCURTU 
 
 
Friguri mascate 

 
u bănuia, dar admirabil intuia, Ion Cocora încă din 
2019, că măștile impuse propriului trăirism sau accen-

tuatelor sale repere existențiale se vor extinde la scară 
națională/planetară, și nu din motive livrești, cum sunt 
cele ale autorului cărții de față (Măștile frigului, Editura 
Palimpsest, 2019), ci din cauze pandemice, de protecție și 
autoprotecție, sporite pe întreg mapamondul. Dacă masca 
face parte (încă) din recuzita cotidiană a fiecăruia dintre 
noi (deși extrem de mulți o poartă și în vremuri ne-
pandemice, fiind ei cabotinii unui cameleonism insidios), 
pentru Cocora ea era încă de atunci un real pretext de 
protecție, de mascare, de metamorfozare a exacerbatelor 
sale viziuni și empatii, umori și melancolii. Predicțiile 
mergeau atât de departe încât titlul unui poem, aflat prin-
tre primele ale volumului, poartă numele „Pune-ți mască” 
(p.17) sau, în altul, poetul atenționează oracular-înțelept 
cititorul că „ar fi necesară o detoxifiere generală” (p.6), ce 
s-ar impune punitiv tuturor acelora care în prezent mai 
cred în colportări și paciențe gratuite.  

Se poate vorbi în acest volum de un adevărat imperiu 
(frig?) teratologic survolat, introspectiv, cu atentă com-
prehensiune și accentuată aprehensiune, în care rolul în-
tâmplării („Joc la loto îmi joc viața pe un bilet de speran-
ță”, p. 18), excede copios pe cel al necesității, nu și pe cel al 
imaginației (undeva amintește de „pântecul gravid al ima-
ginației”, p. 19), cea care debordează granițele toposului 
personal și din viscerele căreia se naște poemul. Poem 
asemuit unei fiare („Gura fiarei își arată dinții”, p.19), care 
odată eclozat își dezvăluie ferocitatea nereținută glisând 
famelic între evanescență și realitate, disonanță și sedițiu-
ne, impunând patologia tristeții și anxietății unui eu tul-
burat și heterotopic alcătuit. Scenografia este luxuriantă, 
regia barocă, actorul-poet debusolat de un timp aflat „La 
sfârșit de show” (p. 13), marcat de o „epocă de show-uri” 

N 
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(p. 21), trăitor al unei recluziuni labirintice fără ieșire, pro-
pice în schimb meditației fataliste, glosată în tușe incolo-
re, pesimiste, cu vădite trimiteri la poezia noir. Dacă pre-
zentul e un areal obosit, ținut al regretelor semiologice și 
suspinelor implacabile („Regret că nu mai sunt tânăr”, p. 
26) amprentat de un trecut ușor elegiac, viitorul este de o 
incertitudine indubitabilă, pandant al autoreferențialității 
disipate într-un sfumato ireversibil. 

Autorul dorește a fi „poetul nativ al mileniului trei” 
(p.7), și trebuie să-l credem din moment ce viciile care i-
au aureolat odinioară traiul cotidian (alcoolul, țigara, fe-
meia iubită, chiar) au devenit postume, deși nu de mult 
reprezentau un veritabil testimoniu personal opus unei 
actualități fade, lipsite de perspectivă și adumbrită până la 
sațietate. Halucinogenia este mereu în expansiune, mai cu 
seamă atunci când e desfoliată în prezența corbului (la 
autor multiplicat până la…șapte) lui Edgar A. Poe, știut 
fiind faptul că fiecare visează la propria Lenor și este deți-
nătorul distinctiv al traducerii, încă, enigmaticei vocale 
nevermore. Aflat și în stări de semitrezie indusă, actantul 
se simte adesea abandonat sau cel puțin neînțeles de in-
stanța supremă („doamne nu înțeleg de ce ești atât de 
lipsit de milă/ și-mi decapitezi deodată toți îngerii păzi-
tori”, p.12), cea care-i provoacă un oportun carusel al vizi-
unilor predictibile și angoaselor ineluctabile cauzatoare de 
traume buimace translate până la limita de jos a exasperă-
rii și cea de sus a disperării. Grimasele măștilor vizualizate 
sunt schimonosite, ipostaziate într-o gimnastică grotescă 
(inclusiv cele reproduse vizual, dar cam stridente prin 
coloritul lor epatant), tulburătoare prin conotațiile mimi-
ce, carnavalești, tot atâtea expresivități cathartice ale anti-
nomiilor existențiale, ale semanticilor relevante metamor-
fozelor umane datorate unei ontici desprinse parcă din 
tablourile lui Goya. Paradigmatică e masca din stânga, cea 
care plânge (antica Melpomene), una deloc simulată dar 
predispusă demoniei & tragediei reflectate prin chipuri 
îngrozite de ceea ce aud și văd sub directa și severa coor-
donare a unei divinități omnisciente: „este cel de al treilea 
ochi al nostru dăruit de el însuși/ ca să ne privim din când 
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în când pe noi înșine/ să nu ne îndoim că existăm” (p.25). 
Thanaticul își face simțită prezența prin noxe reziduale 
cotidiene („voi fi un mort fără groapă o groapă fără mort”, 
p. 29) 

Thanaticul provocat de spaime și flash-uri efemere este 
acceptat fie cu îngăduință înșelătoare („voi muri astăzi 
spre seară nu-mi fac griji”, p.14), fie demistificat de 
epistemele conjuncturale și transferate realității imediate, 
acolo unde artes moriendi nu mai reprezintă aproape ni-
mic, doar palide poncife ale vidului și impenitenței, alea-
torului și mefienței. Degradarea fizică, și nu numai, i se 
pare nefirească, absurdă, de aceea o dorește ascunsă de 
frisoanele fricii după o mască siluită de emoții imprevizi-
bile și nostalgii infailibile. Acceptată doar atunci când 
iluminarea devine proximă conștiinței de sine, adică inevi-
tabilului ce se întrevede, produs manifest al reveriilor 
convulsive, nu de puține ori funeste, ordonate într-o ma-
trice a imploziilor neprovocate dar mereu invocate. Sunt 
micile/mari drame asumate, bine stocate în memorie și 
defulate sentențios sau mai pe neocolite acelora dispuși a-
i asculta mărturisirile, spovedaniile, dar și de a-i urmări 
gestica măsurată a limbajului atitudinal. 

Neliniștea este suverană, fondată pe panoramarea inte-
rioarelor dorite (zadarnic) etanșe, ele neforțând nota in-
timistă a disperării, dar lava exhibă totuși năvalnic peste 
amintirile provocate de nostalgia părăginitului sat natal, 
într-o viitură imaginativă aparent așezată, dar timid exul-
tantă: „(…) despre viața lui interioară nu se știe/ nici cât 
despre aceea a rândunicilor care se întorc/ în fiecare pri-
măvară într-un sat din banat/ la cuibul de sub streașina 
unei case de nemți/ fără lătrat de câine fără cloșcă și piuit 
de pui/ cu lacăt ruginit la poartă”.(p. 25). 

Dialogul cu fantomele de ieri și de azi („mă bucur să le 
aud/ deși vorbelor ce ajung la mine/ nu le găsesc înțeles”, 
p. 27) au loc doar în miez târziu de noapte când poetul 
bâjbâie în transă prin labirintul incertitudinilor și abisul 
certitudinilor de a mai spera în „poemul care mă va scrie 
mâine” (p.29), amplificând suspansul dezolării și dezordi-
nii răvășitului univers anamorfozat bacovian prin decorul 
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plumburiu și nuanțele vădit monocorde. Doar iubita pare 
a-l mai detașa de cele lumești („Scriu un poem pentru 
femeia iubită”, p.36), dar și aici intervine ezitarea, nehotă-
rârea nu ca scop, ci ca mijloc de a o deturna în zbaterile 
sterile ale propriului anonimat, transfigurată într-un poem 
aproape insolent („până când vei deveni un poem detur-
nat/ de la orice bunăcuviință”, p. 37). De fapt ea reprezintă 
unica oază a speranței, dar și aceasta amară, deoarece în-
depărtează realitatea de sinele alienat, așa cum e poetul 
distanțat, paradoxal, de propria evidență: „Noaptea aceas-
ta nu-mi mai aduc aminte de tine că ești vie/ cum să-mi 
aduc aminte de tine dacă tu nu ai existat/ ai fost o bastar-
dă apărută în capul meu într-o dimineață de august/ când 
din senin s-a pus de o ploaie torențială/ noaptea aceasta 
nu-mi aduc aminte de mine că am murit/ mă strecor în 
pat ca și cum aș fi viu deschid ochii mari dar nu te văd/ 
căldura trupului tău îmi aburește pupilele mă expune su-
ferinței/ de a nu te vedea pe atât de reală pe cât te vedeam 
în viața mea de mort/ noaptea aceasta suntem un pariu 
pierdut/ patul și groapa deghizate într-un poem sadic/ se 
joacă de-a v-ați ascunselea cu noi” (În viața mea de mort). 

După cum se poate constata, la Ion Cocora realitatea 
devine repede ficțiune, dar ficțiunea niciodată realitate 
deși, parțial, se potențează ideatic, dar niciodată în favoa-
rea uneia dintre ele. Este o lume în care tot timpul se în-
tâmplă ceva, cade ori se înalță ceva, moare sau se naște 
cineva, marcată de un dinamism controlat, asemenea unui 
angrenaj cinematic supus legilor proteice ale mecanicii 
transcendentale. 

Măștile frigului se suprapun abil peste sensibilitatea 
fragmentară a unui poet care crede cu ardoare în poezia 
sa. Dar și în măreția frigului din noi și de lângă noi. 
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Sonia ELVIREANU 
 
 
Aura Christi, Ostrovul învierii 

 
strovul Învierii (2019) continuă Geniul inimii (2017) 
prin substanţă lirică, forma de roman în versuri, arhi-

tectură tripartită. Aura Christi creează un ciclu liric, “car-
tea iluminărilor mele”, urmată de “cartea cântărilor mele”.  

Geniul inimii este o descindere în subteranele Sinelui, 
de natură dostoievskiană, o coborâre în “haosul afectiv”, în 
labirintul tenebros al interiorităţii pentru a-şi înţelege 
trăirile, iniţierile, devenirea. Despre sine şi iluminarea 
interioară vorbeşte Aura Christi într-un dialog cu sine, 
îngerul, iubitul, natura, divinitatea, în poeme interogativ-
reflexive cu trimiteri livreşti, în tonalităţi diferite: elegie, 
cântec de iubire, litanie, imn, psalm. Un dialog “sub sem-
nul aproape imposibil al drumului către Sine, al cuprinde-
rii, al denudării şi al efortului de a înţelege un obiect al 
cărui adevăr se va afla întotdeauna în proximitatea peşterii 
lui Platon” (Mircea Braga).  

Poeta se adresează unor iniţiaţi, iluminaţi de experien-
ţe de dincolo de limitele umane. Cunoaşterea se dobân-
deşte prin ontic şi livresc, iluminarea prin iubire şi trăire 
mistică. Psihanalitic iluminarea ar trebui înţeleasă ca reac-
tivare a funcţiei religioase a fiinţei prin experienţe senzo-
riale, afective, spirituale. 

Alegând formula romanului în versuri, în formă dialo-
gică şi psalmică, poeta îşi recompune fragmentar existen-
ţa, narativizând stările şi trăirile eului auctorial, într-o 
continuă căutare a sensului experienţelor sale. Reia dialo-
gismul, multiplicând vocile lirico-narative, şi tonalitatea 
psalmică în Ostrovul Învierii.  

Nu poate exista Înviere fără geniul inimii, iluminare fă-
ră psalmi. Harul divin face posibilă Învierea sufletului, 
transfigurarea fiinţei, înălţarea ei spirituală şi nu poate fi 
dobândit decât prin iubire: iubire de sine, de aproapele 
său, de minunile Creaţiei, de Dumnezeu. Iubirea harică 
face posibilă iluminarea, trezirea spiritului, şi mărturisirea 

O 
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ei psalmică. 
Ostrovul Învierii trimite prin titlu la simbolistica insulei 

de care se leagă învierea, renaşterea, în sens religios, de 
îndumnezeire a fiinţei umane prin iubire. Ostrovul e spa-
ţiul revelaţiei, unul geo-afectiv cum e insula de la mănăsti-
rea Cernica, altul în interiorul fiinţei, unde sufletul îşi de-
scoperă sacralitatea originară. 

Aura Christi urmează îndemnul lui Nietzsche de a-şi 
explora abisul fiinţei pentru a-i lumina adâncurile, aştep-
tând cu răbdare şi teamă să i se dezvăluie misterul lumilor 
nevăzute, intuite. În stare de veghe, pe hotarul dintre do-
uă lumi, vizibilă/ invizibilă, cu toate simţurile deschise, 
poeta ascultă adâncul unde freamătă luminile şi umbrele 
trăirilor, sentimentelor sale: “pe acest tot mai straniu ho-
tar, unde întârzii, privesc, aştept/ ceva nelămurit, ceva ce 
creşte/ din mine ori poate din vara care/ trece, a şi trecut şi 
mă face s-ascult/ din miezul fiinţei felul în care/ lumina 
întoarce îngeri sfioşi/ spre un alt început.// Ascult. Îmi fac 
cuib în tăcere./ Urmăresc fluturele meu negru,/ care dese-
nează pe cer, pluteşte./Şi eu plutesc şi ascult cum în mine/ 
creşte ceva, se ridică în cercuri.“ 

După acelaşi îndemn nietzschean, poeta ar dori să pre-
facă în lumină orice experienţă de viaţă, în sensul de trăire 
în frumuseţe şi iubire divină, graţie (auto)cunoaşterii şi 
renaşterii spirituale. Există mai multe surse de iniţiere şi 
iluminare şi tot atâtea feluri de lumină prin care harul 
se revarsă în om. Mai întâi frumuseţea Creaţiei şi lumi-
na ei în tot ce există în jur, într-un sincretism de forme, 
culori, miresme, sunete. Frumuseţea e trăită extatic cu 
revelaţia raiului pe pământ chiar în mijlocul durerii.  

Ochiul poetei se deschide spre această teribilă frumu-
seţe a realului, învaţă să vadă altfel, din alt unghi, prin 
“vârful de lance“ al sufletului înaripat: “am înţeles în ce fel 
poţi găsi/ rădăcinile frumuseţii şi ale graţiei// în lucrurile, 
întâmplările, scenele/ cele mai tragice. “ 

O altă iniţiere e îndrăgostirea, care transfigurează fi-
inţele, le învăluie în lumina îndrăgostirii ca într-o aură, 
figurată de mitul lui Isis şi a lui Osiris. Asemenea lui Isis 
care reface din fragmente trupul lui Osiris, Aura Christi 
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recompune din imagini diafane nu doar raiul pământesc, 
dar şi iubirea, foc sacru, ardere de tot, într-un tulburător 
poem de iubire, precum în Cântarea cântărilor. Femeia se 
identifică cu zeiţa Isis şi Sulamita, iar bărbatul cu Osiris şi 
cu regele Solomon. Poeta trăieşte iubirea arhetipală, de 
esenţă divină, profund, răscolitor, esenţializată în dor şi 
ardere: “Mi-e dor de tine. Şi mie... şi mie. Arzi de vie.../ Şi 
tu arzi şi tot arzi. E un miracol ce se întâmplă./ Vocile ni 
se amestecă. Inimile stau una în alta,/cu faţa la o uriaşă 
inimă, din care se hrănesc/ şi în care se luminează. Zeul 
meu pentru tine/ tot cântă şi cântă. Şi nu se mai opreşte. 
Arzi./ Sunt norocoasă, zeul meu şi-a făcut adăpost/ în du-
hul meu, dă semne, se zbate în tâmplă,/ inimă, uneori, între 
coaste, precum o şopârlă/ ori un animal ciudat, ce se hră-
neşte cu foc viu.“ 

Privirea vrăjită, îndrăgostită, prin care poeta percepe 
lucrurile, este iluminată de harul divin, care înalţă iubirea, 
o curăţă de patimi, o preface în miracol pe firul destinului. 

Arta înseamnă şi ea iniţiere, având acelaşi rol de purifi-
care şi înălţare spirituală. Prin geniul pictorilor lumina 
emană din lucruri sugerând sacralitatea din şi de dincolo 
de ele. Intertextualitatea picturală readuce în poemele 
Aurei Christi nume celebre precum Fra Angelico şi Gustav 
Klimt. Cu diferenţe esenţiale, cei doi se întâlnesc în repre-
zentarea sacralităţii luminii: Fra Angelico surprinde lumi-
na mistică, Gustav Klimt lumina îndrăgostirii. E tulbură-
toare percepţia Sărutului lui Klimt prin ekphrasis: “în faţa 
ta, sub/ ochii tăi orbiţi de lumina nemaivăzută,/ urmăreai 
fata aceea îngenuncheată în faţa/ jumătăţii ei de carne, te 
uitai la capul lui/ lăsat peste obrazul ei, străfulgerat de o/ 
lumină taborică. Urmăreai felul în care el/ o sorbea, cum 
soarele soarbe dimineaţa.“ 

Harul e simţit în trăire, ca prezenţă din altă lume care 
transfigurează realul. Iubirea învie sacrul în tot ce există, 
operează un transfer de realităţi, trece fluxul divin în real, 
iar realul capătă aură de vis. Sufletul e simultan în două 
lumi, aici şi dincolo, raiul ceresc e întrevăzut pe pământ. 
Aşa se naşte psalmul vieţii pentru a celebra miracolul trăit. 

Se ajunge astfel la cuvântul inspirat de Logos-ul divin, 
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la lumina cuvântului şi taina poeziei, care are forţa de a 
recrea şi transfigura realul efemer. 

Aura Christi trasează calea spre desăvârşirea fiinţei, de 
la trăire la spiritualitate, de la căutare a ceva nevăzut, dar 
intuit, la descoperirea sacrului prin trăire mistică. Poeme-
le sale dezvăluie un suflet atins de sacru şi de smerenie. Ea 
a depăşit stadiul de intuiţie a metafizicului, a pătruns în 
altă realitate, la fel de vie ca realitatea fizică: ”susurai din 
cealaltă realitate, a ta, unde/ te simţeai acasă şi unde se 
tace/ prin tine se caută, se murmură/ şi un schimb de reali-
tăţi se face/ de nu mai ştii pe ce lume trăieşti“. 

După calea către sine din Geniul inimii, cu desfolierea 
multiplelor euri ce alcătuiesc identitatea verticală, poeta 
îşi cântă învierea, iluminarea, chipul spiritualizat prin 
iniţieri succesive. 

Poemele curg unul din altul, ca secvenţele vieţii, prin 
reluarea unor versuri din cele anterioare la începutul fie-
cărui nou poem pentru a reliefa importanţa trăirii, iniţie-
rii, revelaţiei. Pe de altă parte, se asigură astfel o continui-
tate lirică şi ritmică întregului, imprimându-i aura de 
psalm. Versurile iau forme diferite, devoalând complexita-
tea trăirilor: imn frumuseţii, iubirii, divinităţii; elegie, lita-
nie, psalm. Unele imagini, de o mare stranietate şi forţă, 
par viziuni desprinse din oniric, cu rezonanţe mitice. 

Eul îşi află albia căutată prin iluminare, fiind în armo-
nie cu sine, lumea, divinitatea: ”Sfânt e tot ce mă atinge, 
tot ce trece prin mine“. Marea revelaţie: a fi viu înseamnă a 
trăi miracolul vieţii cu sufletul, a iubi totul, înălţând fiinţa 
deasupra patimilor, a se adăpa cu apa vie a Iubirii, „acea 
iubire care nu se compară/ cu nici o altă iubire. “ 

Un dor metafizic mărturisit, ca toate dorurile şi încer-
cările vieţii, străbate poemele Aurei Christi: „Mi-e dor de 
Dumnezeu“. În lumina acestuia, poeta îşi descoperă o ipo-
stază arhetipală, de vestală şi o posibilă misiune existen-
ţială : ”o vestală, o păstrătoare a Templului Credinţei“, 
„menită să păstrezi Revelaţia şi să creezi neostenit condiţia 
inefabilului/ să se exprime prin tine. “ 

Vederi multiple, voci şi iubiri diferite se armonizează 
într-un cânt al fiinţei vii care se caută, se găseşte, se miră, 
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se iubeşte pe sine în comuniune cu divinitatea şi liniştea 
interioară dobândită prin harul divin şi autocunoaştere.  

Unghiul din care priveşte poeta se modifică mereu, pri-
virea se purifică, fiindcă trece prin frumuseţea Creaţiei. 
Apoi prin ochii cuplului primordial, Adam şi Eva, pentru a 
cânta miracolul iubirii dintre bărbat-femeie prin care se 
reface androginul originar. Şi astfel se modifică şi vocea 
poetică, devenind vocea Evei, apoi a lui Adam, pentru a 
exprima nostalgia contopirii într-o singură fiinţă. Dorul 
femeii de bărbat şi a bărbatului de femeie („Mi-e dor de 
coasta celui care mi-e suflet geamăn“, „Mi-e dor, mi-e dor 
de Ea“ constituie nucleul unor veritabile cânturi de iubire, 
ca ardere de tot, miracol al îndrăgostirii, „văpaie divină“, 
revelaţie a paradisului ceresc, contopire între laic şi sacru, 
trăire a vieţii ca vis.  

Privirea prin ochii Evei şi ai lui Adam e vederea prin 
inima fiinţei, plină de patetism. Poeta are mai multe euri, 
inimi, suflete, priviri, fiind receptacol, oglindă şi psalmist 
al Creaţiei. Mai multe voci dialoghează în poemele sale: 
eu, tu şi El (Zeul, Dumnezeu) care trezeşte în suflet Aedul 
care cântă psalmic prin vocea poetei. 
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Ironim MUNTEAN 
 
 
Rugă şi plângere 

 
i în cel de-al treizeci şi cincilea volum de sonete Nelinişti 
ce vestesc Apocalipsa, Editura Unirea, Alba Iulia, 2021. 

Gheorghe Dăncilă rămâne circumscris liricii erotice şi 
religioase, preferinţe tematice constante, motivate într-o 
artă poetică mărturisitoare: „Căutaţi cu grijă în cuvinte/ Şi 
cetiţi şi inimă şi gând/ C-au uitat şi cele ce sunt sfinte/ Şi de 
vraja lumii-am fost flămând/ Ele fi-vor mărturisitoare/ Şi vor 
ştii ce-am vrut şi ce-am visat/ Din iubiri ce fost-au trecătoare/ 
A rămas doar gustul de păcat/ Dependenţa de ce e în Zodii/ Şi 
de ce-i în ce am fost/ Va rămâne roşul ce e-n rodii/ Închinare 
şi temei şi rost/ Descifraţi esenţa în ce-i scris/ Cu sfinţenie, cu 
crez, cu vis” (Cetiţi-mă, p. 118). 

Volum dens (peste 300 de sonete) scris în doar 10 luni (17 
mai 2020 – 21 martie 2021), „Nelinişti ce vestesc Apocalipsa” 
situează în centrul său Omul – fiinţă duală: lut şi duh, trup şi 
suflet, pământ şi spirit supus trecerii, curgerii inexorabile a 
timpului pendulând între multiple poziţii: viaţa-moarte, cer-
pământ, sacru-profan, angelic-demonic, vis-realitate, tragic-
comic, tristeţe-veselie, frumos-urât, speranţă-deznădejde, 
pedeapsă-iertare, zi-noapte (nocturn-diurn), rai-iad, pace-
război, liber-rob, cădere-înălţare, lumină-întuneric, tânăr-
bătrân, fericire-supărare, sfânt-păcătos, suferinţă-bucurie, 
început-sfârşit, singurătate-comunitate, pesimism-optimism, 
bine-rău, sus-jos. 

Ajuns la vârsta patriarhului, poetul pune, în mod firesc, în 
centrul volumului opoziţia: senectute-tinereţe (reducând la 
Doua feţe, faţă de cunoscutul poem al lui Lucian Blaga: Trei 
feţe ipostazele umanului) căreia îi corespunde fascinaţia di-
vinului şi seducţia feminităţii carnale, instinctuale opoziţie 
plasticizată metaforic şi prin leit-motivul cărnii. În tinereţe: 
carnea e plină de boboci, carnea e fierbinte, e vraja cărnii; 
este arşiţa din sentimente, patimă cuibărită în carne, pe când 
la bătrâneţe carnea: plânge, în faţă iadul suferinţei, e buimacă, 
golită de pulbere pustie, săracă, fără sânge în disperare s-a 
instalat, gândul putere eternitate/ cu carnea abisatrând ce-i 

Ș 
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lamentarea cărnii, imperfecţiunea din carnal. 
În circa o sută de sonete intitulate Nocturne, Nocturne 

hunedorene, Nopțile Hunedoarei, Poveste (Poveşti), Istorii, 
Iubire, nume feminine, poetul descrie, deapănă Amintiri, 
evocă, face Rememorări şi închină feminităţii o adevărată 
epopee, compune portrete admirative recurgând la elemente 
mitologice (zeităţi), folclorice de basm (Făt Frumos şi Iliana 
Cosânzeana), aduce laudă acelora care fascinează, alimen-
tează vraja visului de fericire prin iubire, fascinează prin ma-
gia carnalităţii cosmice după conceptul carpe diem, uitând de 
dualitatea fiinţei, că e chimie de trup şi suflet. Plăcerea tru-
pului perisabil, efemer este de o clipă. Este deşertăciune, 
vanitate lungă de o clipă iubirea devine istorie: „Vise nu mai 
am în visterie/ .../ Şi iubirea-i dusă în istorii” (Final, 80), „Ce 
vremuri, şi ce vrăji, şi ce poveste/ Şi ce păcat că totul nu mai 
este” (Nocturna Hunedoreană, p. 89); „Unde sunt vremurile 
care nu-s/ ... „Dar e adevărat c-am lăcomit/ La câte-s scumpe 
şi la ce-i oprit/ La ce-i rotund, la verile fierbinţi/ Şi care mă 
scoteau mereu din minţi/ Le prefăcură toate în poveşti/ Şi cum 
ai fost odată nu mai eşti” (Nocturnă, p. 90) „O jumătate dintr-
un secol este/ Dragostea mea trecută în poveste” (Poveste, p. 
322). 

Senectutea aduce ofilirea, învăţarea cu „Iadul absolut/ Ale 
suferinţei ce va fi resort/ Şi voi scăpa de crucea care-o port/ Să 
mă împac cu ciclicul soroc/ Ce stinge-n mine păcătosul foc/ 
Prin cosmic rotiri de carusel/ Cum o să mă-nalţe către el/ Şi 
Doamne, tu ierta-mei orice vină/ Şi drumul pietruit e cu lumi-
nă” (Senectute, p. 75). 

Inaugurând ciclul Senectute (p. 75) sonetul este sinteză de 
motive recurente pentru întregul volum: iubire, carne, iad, 
suferinţă, cruce, ciclicul soroc, cosmice rotiri de carusel, im-
plorarea divinităţii, plângerea, drumul pietruit cu lumină, 
iertarea. Acestei vârste i se adaugă tristeţea, frica, spaima de 
moarte, neliniştea, singurătatea, durerea, boala, tragismul 
destinului, nădejdea ajungerii în rai, singurătatea, pacea fina-
lă, ruga. 

Substanţa lirismului religios a volumului este dată de Bi-
blie din care a reţinut nu numai ideea de Divinitate – Dum-
nezeu – creatorul lumii şi al omului – fiinţă duală din lut şi 
duh, trecător prin trup şi veşnic prin suflet, ci şi Maica Prea-
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curată, Sfinţii Ioan Botezătorul, Sf. Sebastian, Iov. 
Titlul volumului îşi dezvălui semnificaţiile în cele cinci 

sonete ale ciclului Apocalipsa (dar şi-n sonetul Potop, p. 249) 
nefiind vorba despre imaginea centrală din Revelaţia Sfântu-
lui Ioan din ultima carte a Bibliei şi de fapt a întregului Nou 
Testament ci de o Apocalipsă individuală a vârstnicului „pă-
răsit de îngeri” cu „iubirile par stele depărtate” pentru care 
„iertare nu mai este”, „nădejdile se năruiră”, pentru care „tra-
gediei i-a venit rândul” şi „Pedeapsă peste lume-ncet se lasă”. 
Explicit este prin versurile: „Neliniştea e semnul cel mai rău/ 
Ce-apocalipsa-l aşează în mine/ Decizia este la Dumnezeu/ Şi 
tragicul la dependent mă ţine/ ... „Se-nchide cerul cu rotiri 
cereşti/ Şi-n golul lui fiinţa-mi se scufundă/ Te muţi din viaţă 
în poveşti/ Când dă poruncă gura de secundă/ Ştirea părea 
atât de ideală/ Sorbirea în ce-i cosmica spirală” (Apocalipsa, 
p. 248). 

Salvarea e-n Rugă şi Plângere, nu numai cuvinte ce dau ti-
tlul a două cicluri, ci şi laitmotivele absolute, prin frecvenţa 
lor. Imploră divinitatea să-i lase nădejdea, iubirea, credinţa, 
puterea şi lumina, bucurie şi sfârşit în pace: Şi linişte pune-n 
plângerile mele/ Mai dă-i cuvinte rugă să se facă” (Rugă, p. 
51). Imploră divinitatea: „Dă-i trupului puterea ca să ducă/ 
Păcatele şi patima năucă/ Şi sufletul să-şi ducă crucea-n spa-
te/ Ochii să plângă în singurătate/ ... Şi din iertări croieşte-mi 
vindecare” (Ruga, p. 52). Cere mila divină, nădejdea triumfală, 
iubirea, dărnicia, protecţia divină. Vrea să creadă că „pavăza 
cerească mi-i solidă”, ca şi îndurarea, iar „rugile-au ajuns că-
măşi de zale”. (Ruga, p. 55) Şi în ipostaza de fiu rătăcitor do-
reşte: „Drumul de fiu rătăcitor să-mi fie/ Plângere ce-aduce 
bucurie”. Poetul este convins că divinitatea este taină nedes-
cifrată, miracol lumină în cer şi stele, perfecţiune, armonie în 
creaţie şi imploră: „Fii, Doamne, pentru mine numai pace/ 
Când gândul tace şi când plânsul tace”. (Rugă, p. 57) Cu aces-
te convingeri solicită: „Doamne, o cărăruie fă-mi din rugi/ Să 
nu stau rob materiei sub drugi”. Înzestrat cu daruri iertate de 
păcate, ocolit de miracole a rămas fiu risipitor crezând în 
Dumnezeu „ca unul din tâlhari” dorește fierbinte: „Şi-n rai 
mă duc că-n tine am crezut/ Ridică-mă chiar dac-am fost 
căzut/ Din plângeri şi din cugete târzii/ Îmbracă-mă-n iertări 
şi curățiri” (Rugă, p. 62) 
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Cu inflexiuni psaltice ruga şi plângerea este cale de împli-
nire a aspiraţiilor fiinţei umane duale aflate la capătul „Dru-
mului în jos” (pentru trup) şi „Drumul în sus” (pentru suflet) 
spre veşnicie, eternitate. S-ar putea glosa mult asupra acestui 
volum atât de dens. 

Doar o temă universală aş mai aminti: Teatrul ca lume, 
lumea ca teatru: Viaţa omului curge pe scena lumii, iar spec-
tacolul la care asistăm „Cortina cade peste tragedie” spectacol 
repetabil cu alţi spectatori şi alţi actori căci: „În piesa care o 
vom ştii cu toţii/ Vom ştii simbolul din mişcarea roţii/ Şi Sufle-
tul învaţă şi se-mpacă/ Că tragedia şi în noi se joacă” (Teatru, 
p. 211) 

Poetul toarnă în tiparul fix al sonetului conţinuturi foarte 
diverse găsind în variatele specii literare mijloace expresive 
memorabile. Domină inflexiunea din psaltire, dar ciclul pie-
trei (10 sonete) are ecouri din Glossa lui Mihai Eminescu: 
„Ce-i curgere să nu o bagi în seamă/ pe valurile trec, tot valuri 
vin/ Şi amăgirea multora de te cheamă/ Numai refuzul să ţi-l 
faci stăpâni” (Răbdare, p. 214) şi se construieşte pe proverbul: 
Apa trece, pietrele rămân. Versurile sunt concise sentenţioase 
de factură paremiologică, aforistică, de învăţături demne de 
memorat: Înveţi înţelepciunea de la piatră./ Suprema înţelep-
ciune e să taci,/ Suprema-nțelepciune e în piatră,/ Trecerea 
pietrei aş voi s-o am,/ Înțelepciunea pietrei voi s-o-nvăţ,/ 
„Miez pe ceruri nu pe raţiune/ Şi să culeg ce va fi bun mereu/ 
Să fim învăţăceii lui Dumnezeu.” (Învăţăcel, p. 22) 

Pastelurile (Vara, Toamna, Ceruri), estivale, autumnale, 
cromatice armonizează descrierea cu meditaţia pe tema cur-
gerii universale cu trecerea umană, plasticizând prin imagini 
memorabile şi comunicând sentimente diferite. Elegia, cân-
tecul, doina, bocetul potenţează cu mijloace specifice senti-
mentul dominant făcând trimiteri şi la atmosfera volumului 
de debut (Muntele cu zei), la tradiţie şi statornicie în locu-
rile natale. Notele satirice (Veac, Vreme, Lume) fac trimi-
teri la actualitate în care pierderea modelelor, degradarea 
valorilor sunt fenomene întristătoare. Nelinişti ce vestesc 
Apocalipsa e un volum complex ce radiografiază obsesiile 
fireşti ale unui suflet neliniştit prin mijloace expresive 
pregnante. 
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Monica GROSU 
 
 
În căutarea cuvintelor nerostite 

 
omulus Moldovan vine în literatură cu o oarecare în-
târziere, însă, prin cele două volume publicate, Flori de 

lut (2016) și Pod de cuvinte (2020), ne dovedește o sensibilita-
te poetică și o disponibilitate aparte în a surprinde orice tre-
sărire a materiei. Construind în grila unei imagistici cvasi-
onirice, poemele sale înregistrează notații și melancolii într-o 
încercare mereu reluată de reîntemeiere a sinelui, a trecutu-
lui, a legăturilor cu originile. Rezultă un vers în care sunt 
diluate singurătățile și amintirile personale, învăluind mo-
mentul cotidian într-o lumină iradiantă de frumusețe, culoa-
re, tinerețe, zbor, suavitate. Melancolia zilei alunecă în infra-
realitate, în percepția senzorială, în contemplare înfiorată și 
joc de imagini. Ceva tainic, reținut, ca o fâlfâire de aripă în 
depărtare, răzbate din concentrarea gândului.  

Fără a se feri de metaforă, volumul de debut amintit, Flori 
de lut (Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2016), flancat 
de aprecierile a doi poeți clujeni remarcabili, Adrian Popescu 
și Ion Mureșan, care semnează Prefața, respectiv Postfața, 
propune o abordare inspirată a unor motive și teme de largă 
circulație. Între acestea, se conturează doi poli, iubirea și 
moartea, în a căror dinamică se desfășoară spațiul conotații-
lor mitice ale existenței. Clipa cea repede e încremenită în 
irizarea unei amintiri, în luciditatea unui gând sau în preapli-
nul de sentimente. Natura, anotimpurile, orele primesc un 
contur emoțional, așa încât unele obiecte se decorporalizează 
și intră într-o nouă ordine, plutitoare, diafană, semifluidă. 
Numai poetul le poate urmări cursul, însoțindu-le într-o 
călătorie imaginară spre trecutul bunicilor, al strămoșilor, al 
neamului românesc, marcat de efortul unor ilustre persona-
lități. Intrând în rezonanță cu întreg acest trecut, poetul du-
ce mai departe în univers povestea începuturilor entuziaste, 
țâșnind, sub impulsuri adolescentine, primăvăratice, spre  
frumusețea pură, originară. Nemurirea e resimțită în muguri, 
moartea (oasele) ivite în flori de lut, farul convertit în rază 
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îngerească, fapt ce amprentează versul lui Romulus Moldo-
van cu o notă de spiritualitate și de reflecție filosofică.  

Alteori, versul devine motiv de autoscopie sau un intere-
sant joc semantic, precum în poezia: „Privesc în mine/ ca 
într-o sculptură transparentă/ de piele sticloasă/ fără țesuturi 
moi, colorate,/ numai cu sistemul osos,/ să-mi văd sufletul,/ 
probabil ascuns/ în cutia creierului/ sau în cea a inimii.// 
Privesc insistent,/ scotocesc,/ scormonesc zadarnic./ Nu 
reușesc să-l zăresc./ Sunt perseverent/ și sper că,/ dacă mă 
scutur/ ca un pom fructifer,/ o să-l mișc,/ o să-i aud pașii,/ 
chiar dacă par invizibili.// Renunț apoi fulgerat/ de o frică 
celestă de moarte,/ ca să nu-l supăr,/ să nu îl pierd/ și să mă 
trezesc apoi,/ om fără suflet,/ care-l supără mereu/ chiar și 
pe Dumnezeu.” (Curiozitate). Avatarurile condiției umane 
sunt percepute cu profundă luciditate, cu o atitudine tran-
șantă, dincolo de echilibrul grațios al tonului. E momentul 
oportun folosit pentru subtile confesiuni cu tentă lirică, pen-
tru un ceremonios periplu printre metafore, printre imagini 
sau clipe. 

Oglindirea propriei biografii, ca într-o pagină de jurnal li-
ric, sau căutarea cuvântului definitoriu reprezintă imperati-
vele zilei, în întâmpinarea cărora poetul așază o poveste, 
derulată în răspăr: „Era în vremea primăverii timpurii.// Ne-
numărate cuvinte au rămas/ atârnate în nerostire cu capul în 
jos,/ precum o colonie numeroasă de lilieci/ încremenită pe 
tavanul sufletului meu,/ în așteptarea unei iubiri primordia-
le,/ sau poate a unui somn de veci.// În liniștea brumelor de 
toamnă târzie/ au început, precum misterele medievale,/ 
cuvintele să îmi cadă prin minte,/ cum ar cădea frunzele 
pomilor prin aer/ în sens invers,/ căutându-și împlinirea prin 
astre.” (Căderi din nerostire). Între real și ideal intervine ba-
lanța lucidității, detașarea ironică a prezentului, apetitul 
ludic pentru crearea unui efect poetic. 

Romulus Moldovan practică o poezie de stare, de aceea 
viziunea lui se angajează în jubilații și reflectări ale unor rea-
lități aproape de la granița vizibilului (perceptibilului). Fieca-
re poezie pare să completeze un tablou ce se tot lărgește, 
cuprinzând experiențe cotidiene, rememorări, gânduri sub-
țiri ca niște flash-uri sau ca niște dâre de melancolie ce îi lasă 
urme discrete pe tabloul zilei, personalizându-l: „Toamna 
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atârnă/ fâșii de melancolie/ în pomi,/ pe aracii de vie,/ în 
preajma clădirilor;// Simțim/ o undă nestăpânită/ de aer, de 
apă,/ dintr-un abis aproape ireal,/ prin care toate vor trece,/ 
trec iarăși,/ ori poate au și trecut.// Ca o lumină îngălbenită/ 
stinsă domol în întuneric,/ sfârșitul fără început.” (Fâșii de 
melancolie). 

Ca un hermeneut atent, dispus să vadă nevăzutul, cum 
remarca și poetul Ion Mureșan, autorul Florilor de lut simte, 
în prozaismul vieții de zi cu zi, semnul diafan al Poeziei și 
urmându-i chemarea, precum a sirenelor pe mare, se lasă 
purtat în povestea unei frumoase căutări a cuvântului potri-
vit. Este o provocare și o chemare totodată, care, în mod 
misterios, a însoțit latent devenirea umană și poetică a lui 
Romulus Moldovan, iar volumul în discuție, Flori de lut, ivit 
într-o ediție reușită, cu o copertă ce ne transpune în basmele 
copilăriei, vine să confirme acest imperativ liric. Nu ne ră-
mâne decât să răspundem acestei invitații, citindu-i poezia! 
 
Zamfira Costan – pași în umbra cuvintelor 
 

rezență discretă, Zamfira Costan cochetează cu poezia de 
multă vreme, dovadă fiind volumele de versuri date tipa-
rului în momente diferite ale biografiei sale lirice. Contu-

rarea unui profil cuprinzător pare greu realizabilă la o simplă 
căutare, am identificat totuși câteva titluri ce ar putea poziți-
ona numele acestei autoare între creatorii de poezie ai ulti-
melor două decenii, din județul Alba. Într-o etapă a tatonări-
lor lirice intră poemele debutului din Cavalcada nebunelor 
scenarii (2002), pentru a se continua cu Sinapse cotidiene 
(2010), Fantezii de duminică (2016) și, relativ recent, cu Pași 
în umbră (2018). Acest ultim volum s-a materializat în cadrul 
unui proiect „Eminescu la Oravița, 1868”, fapt ce explică apa-
riția cărții la Clubul Mitteleuropa Viena/Oravița. Pașii lirici ai 
autoarei sunt vegheați de aprecierile profesorului Ionel Bota 
ce semnează Postfața cărții.  

De la început, poemele încifrează un joc al fanteziei și al 
autodefinirii lirice, într-o formulă modernă, cu strofe mono-
bloc și versuri asimetrice. Proiecția trăirii afective întâlnește, 
într-un creuzet liric, luciditatea, delicatețea feminină a ra-
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portării sinelui la tot ce îl înconjoară, ironia, melancolia per-
cepției asupra timpului, amenințarea morții, așa cum se în-
trevede din poemul „sunt în lume/ insignifiantă/ curgătoa-
re/ goală/ privind în apus/ toate mărfurile mele perisabile/ 
sunt mușcate de microbul acesta teribil/ al irosirii/ limbile-i 
șerpuitoare mă jefuiesc/ mă uit în mine și mă întreb/ ce-a 
mai rămas/ până la marea solitudine/ zăboviți-mi alături 
prieteni/ până stâncile mă vor fărâmița/ și-am să fiu liberă/ 
fără virtuți/ fără păcate/ undeva/ într-un nimb/ o adiere/ o 
nălucă/ un rug”.  

În diagnoza prezentului, contează amploarea notațiilor și 
muzicalitatea intrinsecă a confesiunii, înregistrând pregnan-
ța unui timp destul de agresiv cu ființa, cu amintirea, cu 
emoția. Sunt decupate, cu acuitate senzorială, gesturi și 
momente, reflecții, priviri, într-o sumă de scenarii virtuale 
sau deja experimentate, infuzate melancolic de amintirile 
copilăriei: „nu mai alerg/ nu mai încropesc istorii/ pendulez 
între virtual și kinetoterapie/ uneori răsfoiesc jurnalul copilă-
riei/ căutând virtuțile/ și cenușa adunată în turnul ispitelor/ 
vântul îmi mână lupii spre tăcere/ pădurile se dezgolesc/ și 
mă pierd/ cineva mi-a adus un fir/ să tricotez șosete pentru 
cămin/ zicea să-l mai chem o dată pe moș Crăciun/ va veni 
pe coșul iernii/ cu daruri albe/ extrem de albe”. 

Dinamica sensurilor lumii se schimbă perpetuu, la fel 
cum natura își trăiește ciclic propria metamorfoză. Omul, un 
spectator al clipei cotidiene, contemplă culorile pastelate ale 
anotimpurilor, cufundându-se în atmosfera de visare și nos-
talgie a iremediabilei treceri: „fiecare toamnă/ pictează 
inimi colorate/ din flori uscate/ frunze căzute/ toate au avut 
un soare roșu/ fierbinte/ până la ruginire/ toamna de azi are 
o inimă violetă/ de brândușe și vie/ e inima mea/ ce-a învățat 
să-și iubească/ culorile/ marginile/ rătăcirile”. Zamfira 
Costan se dovedește un observator atent al topografiei mun-
dane, recuperând miraje, fizionomii diurne sau angoase, 
poemele ei situându-se între expansiunea imagistică și recu-
lul în memorie. 

În ansamblul ei, poezia Zamfirei Costan se așază sub un 
impuls ordonator. Ca un regizor, autoarea distribuie lumini 
și umbre pe decorurile unor povești cu tâlc, în această her-
meneutică amestecându-se sugestii, realități, efuziuni oniri-
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ce, antinomii. Tonalitatea păstrează un ritm anume, o neu-
tralitate fermă, cu „pași în umbră”, discreți, cu preocupări 
pentru revelațiile interiorității. Întrebările grave și incertitu-
dinile sunt provocate mai ales de această nestăpânită curgere 
a timpului, amprentând destinul uman, condamnat la o con-
tinuă mișcare, devenire, instabilitate, deci nestatornicie: „to-
tul se mișcă/ se fulguie/ se mistuie/ bun sau rău dispare/ 
mă întreb dacă este aievea/ totul pare o fantezie/ fericită/ ori 
deprimantă/ se conturează jocul de-a școala/ de-a vecinii/ 
de-a orașul/ jocul de-a viața/ acum am o stare sportivă/ cu 
mingea de pilates/ îmi dezvolt echilibrul/ îmi tonific muș-
chii/ pentru un mers rectiliniu/ bulevardul se revarsă în față/ 
poate acum e de bun augur/ și voi culege struguri dulci/ alter 
ego îmi spune că e o fantezie/ că nu exist/ nici strugurii nu 
există/ e doar o împletitură de coincidențe”.  

Realul Zamfirei Costan se situează sub un sentiment di-
fuz, pecetluit de senzația solitudinii, dar și a duioșiei față de 
formele insignifiante ale frumosului cotidian, ale iubirii sin-
cere și dezinteresate, ale nevoii de trăire autentică. În poezie, 
autoarea găsește un punct de echilibru, fără a cădea în cap-
canele unui vizionarism abstract și fără a suprasolicita latura 
simbolică a textului. Tonusul temperat și privirea calmă, 
extrem de lucidă, definesc elanul liric al poetei Zamfira 
Costan, ale cărei poeme circumscriu un document afectiv, 
construit pe formele cotidianului, dar evadând adeseori din 
realitate. 

Volumul Pași în umbră propune o poezie a gestului refle-
xiv, a căutării formelor de expresie, dincolo de convenții și 
uzanțe, în acută confruntare cu avatarurile Timpului și 
având forța necesară travestirii estetice a realului trăit. Se 
concentrează, așadar, în această gramatică poetică nu doar o 
biografie, ci și o aspirație literară, predestinată aceluiași critic 
necruțător (Timpul). 
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Adrian ALUI GHEORGHE 
 
 
Povestea unei franţuzoaice care s-a trezit, 
într-o dimineaţă, româncă 

 
 

ntr-o dimineaţă de mai, franţuzoaica Brigitte Marnier 
se trezi româncă. 

Mon Dieu !, zise ea.  
Îşi pipăi faţa, pungile de sub pleoape: Mon Dieu ...! 
Soţul său, Jacques, coborî la cafea. Brigitte se aşteptă 

ca Jacques să observe schimbarea, dar acesta rien, nimic. 
Ah, îşi spuse Brigitte, de atîta vreme Jacques nu mai 

observă nimic, rien. 
Se apropie de Jacques, îl apucă de bărbie şi privi adînc, 

adînc în ochii lui. Şi adîncul ochilor lui era opac, opac de 
tot. Brigitte se întristă brusc, altă dată acolo, în fundul 
ochilor, vedea ceva. Dorinţa, măcar. Acuma? Rien. 

Jacques, tu vezi o schimbare la mine? 
Jacques o privi aşa cum ai descoperi un hoţ în bucătă-

rie: 
- O schimbare !? Un rid ... ? 
- Nu, mototolule! M-am trezit româncă. Sunt româncă 

începînd din această dimineaţă. Sau din această noapte, 
că nu cred că s-a întîmplat într-o clipă...! 

Şi femeia începu să plîngă, încetişor, în pumni. 
Lasă, lasă! Atîta găsi de cuviinţă să spună tontul de 

Jacques. 
Pînă la amiază timpul şi lucrurile au trecut firesc. Bri-

gitte a fost în oraş, a făcut cumpărături sumare. Era 
zgîrcită, nu scăpa un franc în plus. Căci ea, deși se 
schimbase moneda națională, tot în franci își făcea soco-
telile ...! De euro, ce să mai zicem, Brigitte înmulţea fran-
cul de cîteva ori, îi ieşea orice cheltuială de șase ori mai 
scumpă, aşa că ezita. Sau trecea banii economisiţi din 
buzunar în poşetă şi din poşetă înapoi în buzunar. Era 
mîndră de ea cînd reuşea. De data asta însă Brigitte, ca 
româncă, avu o treabă în plus, să facă o mulțime de cal-

Î 
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cule transformînd euro în franci și apoi francii în lei. Un 
euro era șase franci iar un franc șase lei. Vrînd să cumpe-
re o înghețată, Brigitte constată că aceasta costa 4 euro, 
în franci era 24 iar în lei ar fi fost 144. O apucă o cumplită 
durere de cap. Devenise extrem de scumpă înghețata, în 
aceste condiții, așa că rezistă. Și refuză.  

Jacques a meşterit ceva la un prototip de avion din 
lemn, cu care visa să zboare în altă viaţă.  

La amiază, la prînz, Brigitte i-a povestit lui Jacques 
cum mai merge piaţa. Totul a devenit îngrozitor de 
scump. Jacques a fost de acord că e aşa, deşi nu mai fuse-
se într-un magazin de pe vremea cînd o franzelă era doi 
franci şi jumătate. Acum, după spusele Brigittei, era opt 
franci, asta calculînd prin euro, pe care îi transformai în 
francii care nu mai circulau pe piaţă, pe care nici nu îi 
aveai de fapt. Despre transformarea francilor în lei nici 
nu îndrăzni să spună, asta era o aventură personală. Ori-
cum, părea complicat, de asta Jacques nu îşi bătea capul. 

Numai că Brigitte, în timp ce mesteca în vasul cu pas-
tele puse la fiert, pentru care pregătise şi un bol cu brînză 
de burduf, spuse aproape visătoare: 

- Ştii ce aş vrea să mănînc eu acum? Nişte mămăligă …! 
Adică polenta ...! 
Jacques o privi uşor derutat, curios. Şi cînd era derutat 

întreba în engleză:         
- Waaat? Adică: Ceeee? Apoi, cercetînd griul ochilor 

cam spălăciţi ai lui Brigitte întrebă neconvins: Dar ce e 
mămăliga? 

- E o fiertură de făină de porumb, îi răspunse Brigitte, 
lăsînd privirile în jos. 

- Şi de unde să scoatem noi acum această făină? Noi 
nu ținem în casă așa ceva ...!  

- E, probabil, o consecinţă a faptului că m-am trezit 
dimineaţă româncă, îi susură Brigitte. 

 
* 

 
Lucrurile evoluau, însă, aiurea.  
La ieşire dintr-un magazin de bricolaj (quincaillerie) 
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vorbeau madam Devaux cu madam Georgette: 
Brigitte e foarte schimbată, nu ţi se pare, madam ? 
Ba da, merge ca o raţă parcă, e mai crăcănată...! Lasă 

că nici pînă acum nu era mai brează ...! 
Şi are o suferinţă pe chip ...!  
E de la kilul de smacuri cu care îşi acoperă gropile din 

obraji. Că au fost lupte grele pe pielea ei! Cum crezi că îl 
ţine pe prostul de Jacques ca în lesă? Şi cred că are şi mai 
mulţi ani decît Jacques, acum se vede deja ...!   

 
* 

 
La ieşire dintr-un băruleț de cartier, acolo unde bețivii 

discreți găseau înțelegere și alcool pe măsură, monsieur 
Dubois și monsieur Mercier au găsit de cuviință ca sub-
iectul zilei să fie femeile care trec.  

La un moment dat, prin fața lor a trecut Brigitte.  
- Asta nu e madam Brigitte ... ?, întrebă monsieur Du-

bois. 
- Se pare că da, răspunse monsieur Mercier care îşi 

scosese ochelarii, îi ştersese de poala cămăşii, după care îi 
plasă pe nas, privind, precum un filatelist care a descope-
rit o piesă nouă, spre femeia care trecea.  

- Cînd o văd, îmi imaginez că ..., spuse monsieur Du-
bois. 

- Şi eu, răspunse monsieur Mercier. 
- Nu e ce crezi, se replie monsieur Dubois. De fapt, mă 

gîndesc, cînd mă uit la o femeie, chiar frumoasă, că şi de 
asta s-a săturat unul. 

- Exact la fel gîndesc şi eu, reveni monsieur Mercier.  
- Pentru că femeie nu te naşti, femeie devii. Iar ma-

dam Brigitte s-a transformat al naibii de bine, conchise 
monsieur Dubois. 

- E ceva nou la ea ...! Dar ce? E doar o chestie de ati-
tudine? Fundul ei, marcă înregistrată ...!  

- Da şi eu am observat că e ceva nou. Da, fundul ...! 
Marcă înregistrată, de ce nu?  

- Mă gîndesc la Jacques, oare el îşi dă seama?, comple-
tă monsieur Mercier. 
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- Nu cred. Dar cînd o să-şi dea seama o să fie prea 
tîrziu. 

- Da, prea tîrziu.   
 

* 
 
- Și dacă ești româncă, așa cum susții, este normal ca 

să ai și părinți români, e logic, constată Jacques. 
- Da, pare logic, consimţi Brigitte. 
- Şi care sunt părinţii tăi? 
- Nu mi-am cunoscut părinţii, ca româncă. Sunt o ro-

mâncă orfană, probabil. Jacques, îţi dai seama cît de 
dramatică a devenit brusc existenţa mea? Îţi dai seama 
cît de singură sunt pe lume? Îţi dai seama că dintr-o con-
servatoare autentică, apărătoare a drepturilor tuturor 
celor care nu au drepturi, am devenit o existenţialistă, 
poate chiar una care se comportă ca o activistă a ideilor 
lui Sartre, acum cînd el a căzut în desuetudine? Simt şi 
eu, precum Camus, că atunci cînd dorinţa de ordine a 
unui individ se ciocneşte cu lipsa de ordine a lumii reale, 
rezultatul este nonsensul însuşi. Pricepi tu, Jacques? 
Exact ce mi se întîmplă mie acum. Sau, mon Dieu!, am 
devenit stîngistă, comunistă, putinistă ...?  

Nu ştiu dacă tu, Jacques, ţi-ai bătut vreodată capul să 
înţelegi ceea ce spunea Kirkegaard ...?! Că în lume se 
vorbeşte de fapt numai despre limitare intelectuală ori 
estetică sau despre acele lucruri indiferente, de care se 
interesează cel mai adesea lumea; căci tocmai acesta este 
spiritul lumii, acela de a conferi o valoare infinită unor 
chestiuni indiferente. Perspectiva lumească se agaţă me-
reu de diferenţa dintre un om şi altul, ea nu are, după 
cum nici nu era de aşteptat, simţul a ceea ce este necesar 
şi, de aceea, nu are înţelegere nici pentru limitare şi măr-
ginire, care constau în a te fi pierdut pe sine, şi anume nu 
prin volatilizarea în infinit, ci prin aceea că omul a deve-
nit cu totul şi cu totul limitat, şi în loc să fie un sine, a 
devenit un număr, adică încă un om, încă o repetiţie. De 
unde ştiu lucrurile acestea? Sunt o româncă cultivată, noi 
ne-am tradus sărăcia materială în cultură, noi ne-am 
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pregătit pentru istorie, nu pentru clipa trecătoare, care 
banalizează orice existenţă...! Că spunea cineva: ce neno-
rocire este să fii femeie! Şi totuşi, cea mai mare nenoroci-
re pentru o femeie este să nu înţeleagă că este femeie! 

 
* 

Jacques se simţi depăşit de discursul suspect de coe-
rent al femeii sale. Însă îi plăcu. Ştia ca Brigitte avea per-
sonalitate, dar parcă acum depăşea orice aşteptare. Poate 
că acum avea două personalități? Mai multe? Posibil. Se 
apropie de ea şi îi îmbrăţişă umerii, îşi puse fruntea pe 
creştetul ei. Apoi, ca de obicei, îi întoarse capul, o privi în 
ochi şi încercă să o sărute. Limba lui vibra în căutarea 
limbii ei. Sărutul lor, acel sărut plin de promisiuni ...! 

- Nu, Jacques, eu nu mai practic sărutul franţuzesc. 
Prefer sărutul românesc, mult mai cast, pe gură sau pe 
frunte. Şi cred că între timp am devenit şi puţin bigotă...! 
Simt că în mine se răsucesc nişte adevăruri ancestrale pe 
care nu le pot numi, nu le pot defini, dar pe care le simt 
ca un miez de foc. Tu nu ai să poţi să înţelegi asta, 
Jacques, tu eşti un francez oarecare, plin de prejudecăţi, 
tu nu ai capacitatea de a te transforma, nu ai șansa asta.   

- Brigitte, suspină Jacques, - în timp ce îşi retrase lim-
ba vinovat, plescăind-o, involuntar, de cerul gurii -, spu-
nea altcineva, nu mă pune acum să spun cine, că fără 
păcat n-ar exista sexualitate şi fără sexualitate n-ar exista 
istorie. Îţi aminteşti că m-ai trimis la cursuri de fiziologia 
şi psihologia sărutului, ca să învăţ cum să fac cel mai bine 
lucrul acesta? Am absolvit cursurile cu brio, ştii bine, am 
luat şi diplomă! Şi acum să dau totul pe Apa Sîmbetei? 
Ah, am fost un elev bun pot să îţi demonstrez, ţin minte 
cuvînt cu cuvînt ce am învăţat. Ascultă, briliantul meu, 
ascultă păsărica mea speriată, ascultă lumină a ochilor 
mei închişi: „Dacă cineva te sărută şi tu îţi doreşti lucrul 
acesta, nu te lăsa copleşit de partener. Reacţionează la 
acţiunile lui, preia conducerea şi dirijează mişcarea lim-
bilor şi a buzelor. Dacă nu te simţi bine într-un astfel de 
sărut, nu te jena să te tragi înapoi sau să îţi închizi buze-
le. Nu există reguli referitoare la durata unui sărut. Atîta 
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doar, atunci cînd nu te mai simţi confortabil, cînd plăce-
rea dispare, întrerupe sărutul; pe de altă parte, bucuria 
sărutului se poate menţine un timp indefinit, pînă cînd 
despărţirea limbilor şi a buzelor are loc în mod lent, de 
obicei printr-un consimţămînt tacit al partenerilor...”. Ce 
zici? 

- Da, Jacques, am fost mîndră de tine. Dar niciun des-
tin biologic, psihic, economic nu defineşte înfăţişarea pe 
care şi-o asumă în mijlocul societăţii femela speciei 
umane; ansamblul civilizaţiei elaborează acest produs 
intermediar între mascul şi castrat care este îndeobşte 
calificat drept feminin. Întrebarea e: ce femeie? Dincolo 
de destin, dragă Jacques, există ceva greu de controlat: 
revoluţia eului profund. Şi prin această revoluţie eu am 
devenit româncă azi.  

- Uf, Brigitte ...! Uite, mi-am amintit acum, cuvînt cu 
cuvînt, ce am învăţat la curs. Uite, închid ochii şi o văd 
pe madam Babiche, băbătia cu trei negi pe nas din care 
înfloreau mănunchiuri de păr creţ, care ne repeta cu vo-
cea sa dogită, după care încerca să ne facă şi exerciţii 
practice: „Pentru unele persoane, o limbă încordată poa-
te fi stînjenitoare. Încearcă să îţi menţii buzele şi limba 
cît mai delicate şi mai flexibile. Imaginează-ţi şi aplică 
felul în care lingi un cornet de îngheţată, nu îţi înfinge cu 
putere limba în gura celuilalt, decît dacă lui îi place lu-
crul acesta... Pe parcursul unui sărut franţuzesc poate apă-
rea un exces de salivă, fapt ce poate distruge vraja mo-
mentelor romantice. Încearcă să înghiţi în mod periodic 
saliva, fără a întrerupe sărutul. Dacă ai probleme în a face 
asta, nu ezita sa te tragi deoparte pentru cîteva clipe...”. Şi 
aici madam Babiche m-a apucat de urechi, m-a tras spre 
ea şi mi-a înfipt limba între dinţi, împroşcîndu-mi cerul 
gurii cu salivă. Poţi să îţi imaginezi? Trei zile nu am putut 
să înghit nici apa, de oroare ...! Închipuiește-ți!  

- Este exact ce ți-am mai spus, poate şi altă dată, dar nu 
ai fost atent, îi spuse cu un vag reproş Brigitte. Fuziunea 
trupească creează o alienare mai profundă decât orice re-
nunţare. Trebuia să mă smulg din făgaşul obişnuinţei; dar 
îmi închipuiam că mediocra condiţie burgheză poate fi 
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depăşită fără a părăsi burghezia. Ei, azi, dragă Jacques, pot 
spune că am depăşit toate aceste meandre, românca din 
mine are conştiinţa abisului, dar a unui abis ascensional, 
aşa cum a demonstrat Brâncuşi, de exemplu. Ai auzit de 
Brâncuşi? Nu? El este port-bonheurul nostru, cred că pot 
spune asta!, în lume. Este un român o sută zece la sută. 

- Să ştii, briliantul meu, sufleţelul meu rătăcitor, limba 
mea de nisip, ochiul tandreţei mele, supa mea cu perle, apa 
mea cu petale de trandafir, pana mea de raţă, ulciorul meu 
cu vin de viaţă lungă că și eu m-am aruncat în acest abis 
ascensional, cunoscîndu-te pe tine. Brigitte, nu mai putem 
da înapoi. Dacă vrei, trezesc şi eu românul din mine, dacă 
asta te satisface. Pentru că madame Babiche a zis: „...şi, 
foarte important: încearcă să nu muşti limba partenerului! 
Şi apoi: evită alimentele care lasă un gust neplăcut precum 
usturoiul, ceapa sau laptele. Dar, mai ales, atenţie! Alege-ţi 
cu grijă partenerul. Schimbul de salivă poate favoriza con-
tractarea unor boli transmise pe cale orală, cum ar fi virusul 
uman papiloma. Un sărut franţuzesc autentic presupune, 
asemeni altor sărutări, practică şi iar practică. Vei fi mai 
bun pe măsură ce exersezi mai mult. Pe de altă parte, dacă 
exerciţiul acestui sărut are loc cu una şi aceeaşi persoană, 
senzaţia acestui contact senzual va fi din ce în ce mai con-
fortabilă, putîndu-se ajunge la un stil de cuplu, care vi se va 
potrivi amîndorura şi vă va satisface pe amîndoi.” Brigitte, 
poţi să fii româncă, poţi să fii islandeză, poţi să fii laponă ...! 
Nu-mi pasă. Pentru mine eşti irepetabila Brigitte ...! 

- Dar mă mai numesc Brigitte? Uite la asta nu m-am 
gîndit. Ah, cine sunt eu, de fapt? Cînd nu ai nume e ca şi 
cum nu ai avea aer! Jacques, simt că mă sufoc, incertitudi-
nea îmi obturează căile respiratorii. Incertitudinea îmi în-
fundă urechile. Cuiul incertitudinii îmi pătrunde în inimă. 
Au! 

* 
Jacques a împărţit cafeaua din ibric în două ceşti, 

echilibrînd conţinutul picătură cu picătură. Jacques făcea o 
cafea bună, adăuga un strop de rom, punea un strop de 
frişcă. 

Ai pus frişcă vegetală, nu e aşa?, spuse Brigitte, mai mult 
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ca să îşi facă simţită prezenţa. 
Da, papucelul meu de argint... Am pus frişcă vegetală, ca 

de obicei. Nu ai spus tu, umbreluță a destinului meu, că 
frişca din lapte duce la cancer? Că japonezii nu mănîncă 
lapte şi au cîteva mii de indivizi centenari? 

Da, dar ca româncă, acum, parcă aş fi vrut frişcă din 
smîntînă... Dar lasă, poate data viitoare. Trebuie să înţelegi, 
transformarea e profundă. Trebuie să mă adaptez. Nu eu 
spun toate astea, ci eul profund din mine. El cere. Uneori 
simt că nu noi trăim, că suntem trăiți. 

Picăturile de cafea trezeau papilă cu papilă. Picătura de 
rom se evaporă pe cerul gurii. Picătura de frişcă făcu dulce 
aerul respirat.  

Jacques, tu ai fost fericit cu mine? Adică, cu franţuzoaica 
care am fost ...? 

Brigitte îşi prinsese genunchii cu braţele şi privea fix în 
podeaua bucătăriei. 

Da, asul meu din mînecă. Am fost nemeritat de fericit. 
Dar nu numai cu franţuzoaica din tine, ci şi cu poloneza 
din tine şi cu belgianca din tine şi cu albaneza din tine...! 
Faptul că în tine sunt popoare întregi care ies la suprafaţă 
rînd pe rînd, e un dar imens, îţi dai seama? 

Vezi, Jacques? Pentru tine am fost şi sîrboaică şi nem-
ţoaică şi unguroaică... Vai, dar cît sunt de neajutorată, de 
fapt, suspină Brigitte.  

Femeile, iniţial, au fost făcute îngeri, asexuaţi evident şi 
au fost repartizate bărbaţilor. Un fel de îngeri de companie, 
înţelegi? Fiecare avea cîte unul măcar, ca să îl protejeze. 
Numai că bărbaţii se purtau urît cu femeia - înger, o umi-
leau, aşa că Dumnezeu s-a gîndit ce s-a gîndit şi a găsit de 
cuviinţă să îi planteze fiecăreia la locul ştiut sexul, ca să o 
întărească. Că de asta, sexul femeii e ca un animăluţ altoit 
pe trupul ei. Deseori par să nu aibă nimic în comun, că sunt 
două lumi diferite. Că sexul îi e dat femeii în administrare, 
cu el trebuie să se apere şi să atace...! Tu, şerpişorul meu 
molatec, ai simţit vreodată asta?  

Brigitte nu răspunse, buzele întredeschise şi respiraţia 
şuierătoare arătau că urmărea foarte atentă ceea ce poves-
tea Jacques.  
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Nici o mie de bărbaţi nu pot să murdărească sexul unei 
femei chiar dacă ar trece prin el încălţaţi şi plini de pofte...! 
Iar frumuseţea ...! Frumuseţea e o suprafiinţă pe care femeia 
o îngăduie în interiorul ei. Brigitte, vrăjitoarea mea din po-
veste, ştii ce murdăreşte sexul unei femei?  

Femeia îngăimă un nu abia şoptit. 
Abstinenţa! 
Abstinenţa? 

* 
 

Brigitte? 
Da, dragule. 
Bine ai revenit acasă. 
Brigitte îl privi pe Jacques şi în fundul ochilor săi văzu o 

luminiţă care prindea contur, ca un meteorit intrat în sfera 
de influenţă a pămîntului. Era dorinţa. 

Ah, tontule, ar fi vrut să spună Brigitte, mă înşeli cu o 
româncă ...? Dar nu mai avu putere şi se lăsă moale, ca un 
aluat fierbinte, pe masa din bucătărie. 

 
(Dintr-un volum de povestiri, în pregătire) 
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Mircea BÂRSILĂ 
 
 
Poezia lui Liviu Antonesei 

 
iviu Antonesei a debutat editorial abia în 1989, cu vo-
lumul Pharmakon (Cartea Românească), volum reluat 

în Căutarea căutării (Editura Junimea 1991) în forma pe 
care o avea în manuscrisul ce fusese predat spre publicare 
încă din 1980. Titlul Căutarea căutării (cum se numea și 
placheta de 16 pagini apărută ca supliment al revistei 
„Opinia studențească”, nr. 11, 1981) trimite la textele apo-
crife în care Ulise, dezobișnuit de viața domestică, a plecat 
din nou din Itaca, pe mări, de data aceasta: în căutarea 
căutării. Varietatea formulelor lirice folosite de Liviu An-
tonesei lasă impresia că se află în căutarea unei poetici 
fără precedență. În cadrul fiecărei formule, rezultatele 
sunt remarcabile, poetul beneficiind de o cultură solidă și 
de o remarcabilă inteligență artistică.  

Iată-l, în această poezie, pe terenul poeziei filosofice 
din alte secole: ,,O moarte frumoasă ca o cupă de aur cu 
sânge/ Un dans răpitor al unui bici cu plumbi ghintuit/ 
Umbra acelui convoi al său drum neumblat rătăcind/ Tre-
cerea numelui nume în mereu altă suflare/ Carnea explo-
dând lucitor sub al numelui pas/ Trâmbițând victoria cui? 
astrul străbate pustia/ Și numărul se împlinește să fie iară 
smintit/ Numai tu ești eter tăcerea se aude fugară/ O stea 
de spaimă ce-nchide o nouă spaimă-stea/ Corabia de flă-
cări ce-n urmă a rămas strălucind/ (Pe-nșelătoarele dru-
muri nu dai la toate un nume/ Ci înțelept voiește să le 
privești adunate în port)/ Când capăt convoiul de flăcări 
nu poate cunoaște/ Numele-i cel ce se oglindește în mereu 
altă suflare/ Ghirlandă de gheață a începutului duh ne-
sfârșit” (Nașterea poeziei). 

Mitologie. Eu și Valeriu Gherghel slăvind pescărușul 
pentru Andreea Ioana este o poezie cu filon epic. După 
câteva veacuri de la salvarea unui pescăruș, când aceste 
păsări ajunseseră enorme (cu deschiderea aripilor de trei-
zeci de metri), cei doi „eroi” sunt slăviți în ipostaza unor 

L 
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zei pitici, de recunoscătorii urmași ai pescărușului-
strămoș. Uriașele păsări,,se închină la doi zei de marmură 
albă, zei pitici/ golași, fără aripi, care, odată,/ pe o plajă 
pustie...” 

În Poemul (depărtarea de Mallarmé), poetul este atras 
de sonoritățile unor cuvinte, într-un text oarecum haotic, 
fără legătură cu poetica „hazardului calculat”:  

,,rien 
rien 
n`aura eu lieu/ (...)/  
que le lieu”/  
se prea poate 
dar 
 
privește-mă: sabur, salbandă, santal 
sardonix, saxifragă, sienit.../ (dulcea muzică ce-am au-

zit) 
 
Impersonal 
Imperceptibil 
evan...? 
La dracu`! ” 
Într-o altă poezie (Pastel), o poezie cu valențe de ul-

tramodernă artă poetică, discursul glisează spre 
,,neseriozitatea” avangardistă întrebuințată ca metodă de 
înnoire radicală a limbajului și tematicii poeziei și, totoda-
tă, ca modalitate de negare a tradiției: ,,O, plin de poeme 
este poetul, pixul, condeiul atomic,/ plin de imagini fulgu-
rante, impertinente bizare -/ asemenea unui Priap poetul 
este răvășit de:/ imposibilitatea tăcerii sale/ iminența ex-
tazului lexical/ bucuria masochistă a distrugerii albului 
paginii/ bucuria sadică a perplexității în care vor intra/ 
școlarii, redactorii, cititorii/ revistelor și manualelor 
gimnasiale”. 

În genere, poetul preferă scriitura fără podoabe stilisti-
ce, precum în această poezie ale cărui resorturi sunt sen-
timentul înstrăinării și protestul împotriva realității recep-
tate, în latura ei nocturnă, ca discurs despre permanenta 
amenințare a morții:  
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,,Iese noaptea ca un picior de femeie 
de sub cearșaful strălucitor 
 
Mâna mea o cuprinde și ochii 
se întunecă miopi și pustii. 
 
Luna și luceafărul de seară -  
doi sâni inegali - 
palpită pe bolta cerească. 
 
O clipă – moartea se îndepărtează. 
O clipă – Orion scapă Scorpiei ucigașe. 
O clipă – prefer pe Matisse lui Van Gogh. 
O clipă – exist în tăcere. 
 
Dar se apropie visul orgasmic și 
dimineața – repetată explozie a lucidității - 
își insinuează faldurile vagabonde  
între zidurile orașului. 
 
Mai bine Moartea”  
    (Ars Amatoria) 
 
Aceeași mentalitate distopică, de extracție expresionis-

tă, este valorificată și în poezia intitulată Night-Life. În 
locul atracției pentru formule susceptibile de un snobism 
postmodernist este preferată destăinuirea emoțională în 
tiparul unor construcții lucide și, respectiv, sentimentali-
tatea filtrată prin intelect:„Perfect unitare ca poetică și 
scriitură, cele trei cicluri ale cărții [Pharmakon, Cartea 
Românească, 1989, n.n.] vorbesc despre o gândire sedusă 
de lumea conceptelor și de o sentimentalitate cumva fil-
trată prin intelect. Se simte o flacără rece, o pasionalitate 
abstractă în aceste << mesaje >> care par transmise dintr-
o realitate cerebralizată și culturalizată, unde cota << poe-
ziei >> n-o mai dă expresivitatea stilului, ci profunzimea 
<< filozofică >>, << ocultă >> a implicării” (Poezia și pro-
iectul intelectual, în Ion Bogdan Lefter, O oglindă purta-
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tă de-a lungul unui drum. Fotograme din postmodernita-
tea românească, Editura Paralela 45, Pitești, 2010, pp. 12-
13).  

Fulgurantele apariții ale unor imagini livrate de fante-
zia dictatorială (,,mă prefac în locomotivă”, ,,mă cred gân-
dac de bucătărie”) perturbă coerența știută a realului și 
mistifică distanța dintre lumea obiectivă și cea imaginară 
– a cărei realitate nu există decât în cuvinte: ,,Când nu pot 
dormi eu povestesc/ întâmplări imaginate// Când nu mai 
pot povesti mă simt/ Golit ca un erotoman după/ O mie 
de turniruri.// Pentru că nu pot dormi aș vrea să mor// Nu 
reușesc - și atunci urlu la ziduri/ sau mă prefac în locomo-
tivă/ sau mă cred gândac de bucătărie/ și urmăresc liniile 
parchetului.// În jurnalul unui îndrăgostit dezinteresat/ 
povestesc totul. Nu ajută la nimic./ Și în fiecare noapte o 
iau de la capăt” 

În poemele ample, cu o desfășurare filmică, precum Că-
lătorie în erele geologice și Urlu. Despărțirea de lume. Un 
testament, densitatea ideatică se asociază cu o severă luci-
ditate. Materialul poetic este manevrat cu abilitate și cu o 
admirabilă energie scripturală: ,,Cuvintele cresc unele din 
altele/ și lucrurile triste și celulele îmbibate/ de gene ati-
pice, coralii din atolul Kon-ti/ supraviețuind împotriva 
experiențelor nucleare/ a defrișărilor, desecărilor și pescu-
itului/ scufundătorilor cu trupuri lucioase de abanos.// O, 
apele Oceanului Primordial, liliachii și verzui/ izbind țăr-
murile calcaroase, sulful colorând în boala/ lui Vincent 
aerul luminos și putrid// săruri și sode și pirite lucrând/ 
asupra scoarței ca un cancer/ mineral și psihopat// (..)/ Iar 
gândurile sunt asemenea unei caracatițe/ unei meduze 
violete încărcând nesătulă prada/ spiralată a adâncului 
Ocean/ și ele salvează prin eliminare, prin șlefuire, prin/ 
reducție și seducție și prin simplificare/ totalitară.../ (...)// 
Spun: ocean, algă, celulă, labirint, crimă, sex, fregată/ 
ochi, pulsiune, moarte, os, catacombă...// Spun: Ea, iubita 
mea neștiută, iubita mea rară și străveche/ ca o fregată 
portugheză, ca un bisturiu, ca un laser/ , plânge. Iubita 
mea plânge. Plânge./ Cum altfel?// indice crescut de apă-
rare a eului/ indice nul de dominare a obstacolului/ emo-
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tivitate simplă – 168/ psihastenie, obsesie – 144/ tendințe 
instabile – 320/ tendințe schizoide – 240/ tendințe 
paranoide – 220/ introversiune excesivă/ (...)// Alcooluri, 
sinucideri ciudate, mari tăceri ale spiritului/ după furtuni-
le interminabile ale unei memorii/ vinovate și violente și 
violate –/ Oedip este rege în urbe.../ ochiul său se întoarce 
în sine devorator/ ca un fulger bolnav și crepuscular;/ O, e 
o tăcere, o, e o plăcere homerică/ să savurezi carnea fleș-
căită a liderului totemic/ să te scufunzi în măruntaiele lui/ 
ca în apa mov a iazului din copilărie/ să privești flăcările 
electrice înălțându-se/ din delicata putreziciune./ Mărun-
ții șoareci curăță fărâmiturile/ ospățului dumnezeiesc și 
pios/ păianjenii își țes din văzduh marea liniște/ căci noi 
adăugăm spaimei incorporala metafiză/ a lucidită-
ții”(Călătorie în erele geologice, fragmente). Acest poem 
(unul dintre cele mai de seamă în poezia optzecistă) este 
alcătuit din patru părți. În fiecare parte, secvențele se des-
fășoară în modalități discursive diferite. De pildă, în urmă-
torul citat, secvența livrescă este urmată, contrapunctic, 
de o strofă ce excelează printr-o proaspătă și minuțioasă 
receptare a realității obiective: 

 
„ Zorii spintecă noaptea înroșind suprafața 
calmă ce ascunde svonul intermundial 
al adâncurilor și erupția spermatică a vulcanului  
subacvatic își calculează clipa de genialitate... 
 
Goana cailor pe plaja portocalie 
aruncând smocurile de iarbă arsă, 
amestecând mai bine țărâna și cenușa celui din urmă 

foc 
vârtejul de nisip și apă spulberată 
strălucind în bătaia soarelui auroral 
ca o draperie din săbii de Damasc erupând 
dintr-o singură teacă” 
 
Cea de-a treia secvență, urmând celei de mai sus, se în-

depărtează prin conținutul ei de cele precedente, sporind, 
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astfel, impresia că sarcinile lor semantice sunt incongru-
ente: 

 
„ Auctor incertus se ridică din infolii, 
din incunabule și manuscrise învelite în piei moi 
de Cordoba și spune: 
 
<< Să iubească mâine cine n-a iubit 
Cine-a mai iubit să iubească mâine >>.  
 
O, da, fumul plantei cu nume ascuns 
și cântecul orașului cu nume ascuns 
și iubirea mea secretă vizitându-mă  
în nopțile lungi și albe 
și silaba uitată a Zeului care a pus 
în mișcare toată această mașinărie 
tristă, inutilă, alchymică și năucitoare. 
De dincolo de Carte, o voce răgușită și sceptică 
pronunță silabele sacre:  
 
A-JUN- GE! ”. 
 
Liviu Antonesei ignoră, programatic, acel fir unificator 

care ar trebui să lege între ele secvențele și subsecvențele 
spre a participa, împreună, la consolidarea, în mod tradi-
țional, a sensului care susține ansamblul textual. Realizat 
în moderna tehnică a adâncirii sensului, prin aparenta 
dezintegrare a sa, și a unui discurs ce constă în procedeul 
acumulărilor imagistice prin juxtapunere, poemul are o 
dinamică și o altitudine metafizică întru totul remarcabile.  

În celălalt poem – Urlu. Despărțirea de lume. Un testa-
ment – starea de „sartriană greață” și de o tulburătoare 
lipsă de speranță sunt textualizate în linia discursului de 
tip retoric și al cărui mesaj se desfășoară năvalnic într-o 
singură direcție: „Pentru că n-am putut urla cu lupii am 
tăcut/ când n-am mai putut să tac – acum – am început să 
urlu singur,/ să urlu ca un lup hăituit, ca un lup singuratic, 
ca un retras/ în pustiu, ca un demon precar am încercat să 
urlu și nu/ mă mai pot opri – nici un fel de disperare, nici 
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o speranță, nici o chemare. Numai o mare, o nesfârșită/ 
neputință de a mai suporta. O, da!/ Eu nu mai suport...Nu 
mai suport lumea, pe mine nu mă pot suporta -/ nu mă 
suport în întregime, nu mă suport pe fragmente/ (...)/ Nu 
mai suport scâncetul copiilor în tramvaie/ Nu mai suport 
bătrânii aliniați în spatele casei/ nu mai suport tinerii în 
blue jeans/ nu mai suport femeile ce multiplică răul în 
lume/ (...)/ Nu mai suport legea, nici ura, nici/ spaima, 
nici inima mea ce se sparge în patru, ce se rupe/ în infinite 
fâșii și explodează în mii și mii de fărâme roșcate”. 

Din loc în loc, spre a fi menținută necesara insolitare a 
discursului, sunt fabricate sintagme, imagini și versuri ce 
denotă mai degrabă o cădere de tensiune a suflului liric, 
decât o reală criză lăuntrică: ,,Păpușile de gheață vesele/ și 
sulemenite au luat drumul excitant al Damascului”; „erup-
ția spermatică a vulcanului”; ,,radiațiile fulgerătoare ale 
suprafețelor frastice”; ,,noi adăugăm spaimei incorporala 
metafizică/ a lucidității”; ,,în așteptarea iminentei și tau-
maturgicei explozii”... Sau: ,,Îmi trec cu înfrigurare fierul 
roșu printre/ buze căci vreau să pronunț acum și de-a pu-
ruri/ cu voioșie și spaimă sacra silabă OM” (Proză împotri-
va distincției dintre genuri, curente și scriituri). 

Apelul la diverse citate, dată fiind moda intertextualită-
ții, și la un mare număr de simboluri: OM (silabă care, de 
fapt, se transcrie AUM ! și care este opusul silabei MO), 
Eon, Eona, Agape, Aletheia, Pistis Sophia, Yin, Yang, 
Aeionus, Marele Ritm, Golul,Vidul...sporesc dimensiunea 
livrescă a poeziei lui Liviu Antonesei, tot mai îndepărtată 
de ,,poezia coborâtă în stradă” a optzeciștilor. 

În cronica la volumul Căutarea căutării (Bovarism 
exorcizat, în „Luceafărul“, nr. 22/ 29.05.1991), Vasile Spiri-
don sublinia, „invazia imaginilor contorsionate” în poezia 
lui Liviu Antonesei și ritualul rostirii grave, concentrate, 
care lasă impresia de îndelungată elaborare: „Erotismul nu 
este singura sursă de lirism, starea poetică obținându-se și 
printr-o tensiune diferită de aceea a trupului <<în căde-
re>> : <<iată: poezia este/ cădere/ nu înălțare./ A cădea: în 
timp, în iubire, în poezie,/ în zgomotul Cuvântului și al 
Cărnii, în foșnetul Lumii care mă cuprinde>>. (Încercare 
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asupra Cuvântului)./ (...)/ Erosul și Logosul nu mai pot 
salva ființa de invazia imaginilor contorsionate („totul se 
duce, spiritul/ nu mai pulsează în limburi“ – Pastel, p. 57); 
ritualul rostirii devine un joc grav al pătrunderii în spațiu, 
dar și în timp, o încercarea de a recupera inocența prim-
ordială, cuvântul fiindu-și suficient și definindu-se prin el 
însuși: << Dar eu nu slăvesc lucrul/ nici umbra sa pe pă-
mânt./ Cuvântul se lipește de cuvânt,/ (...)/ Să ieșim în 
lumină, în noapte/ și să slăvim Cuvântul ce vine >>. (Cău-
tarea căutării). Poemul capătă, indiferent de alcătuirea sa, 
dincolo de întâlnirea arbitrară dintre cuvintele prinse într-
un ritual ludic, un trup << sau alt trup >>, altă corporalita-
te cu simțire și rațiune, față de care poetul ia o atitudine 
autoironică (<< Iată – cuțitul unui cuvânt iconoclast/ ra-
tând (a câta oară?) ținta >> – Partea frigului)./ (...)/ . Deși 
pare a desconsidera poezia cizelată (La ghișee de aur sunt 
angajați autori de versuri bine lucrate), Liviu Antonesei 
este tocmai un astfel de poet laborios. Impresia este de 
îndelungă elaborare, rostirea este concentrată, uneori 
chiar aforistică, cu tonalități grave și cu inflexiuni oracula-
re. (Ca și cum)”.  

Feluritele tehnici utilizate de Liviu Antonesei pun în 
mișcare un imaginar insolit și contribuie la ștergerea linii-
lor de demarcație dintre autenticitatea trăirii și manifestă-
rile sale artificializate. Schimbarea registrelor lirice, nota-
ția seacă, insertul livresc, montajul de imagini și, în gene-
re, tipul de lirism, un lirism elaborat, se înscriu în cercul 
modalităților specifice poeților preocupați de valorifica-
rea, prin intermediul lucidității fățișe, a potențialităților 
emoționale.  
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Mihai BARBU 
 
 

Cum să cucerești Vestul cu mijloace balcanice. 
Studiu de caz: Dimitrie Bolintineanu 

Avertisment. Orice asemănare cu realitatea 
contemporană este absolut întâmplătoare. 

 
„Societatea noastră, ce critică toate nunțile și despărțenii-
le, toate nașterile și toate morțile, toate stările, zestrea 
fetelor, toaletele damelor, în scurt, tot ce se vorbește, ce se 
cugetă, de la lucrările conferințelor până la moartea puiu-
lui de lebădă din grădina Cișmigiului, a scăpat din vedere 
această colecție de poezii! Sărmană carte plină de sentimente 
frumoase, de expresii delicate, tu n-ai putut atrage atenția 
publicului nici cât o nuntă, o despărțenie, o moarte, o caleaș-
că de Viena cu două vite neînțelegătoare, nici cât o rochie, 
un semizet de modă, nici cât schimbarea unui grefier sau 
moartea unui pui de lebădă!” Așa se căina, în articolul său 
intitulat „Literatura română”, Dimitrie Bolintineanu 
referindu-se la volumul de debut al d-lui Zamfirescu, „un 
june de vro 18-19 ani”. El a scris „o cărticică plină de lucruri 
tinere și plăcute, ca vârsta sa”. Bolintineanu condamnă, ple-
când de la un fapt particular, indiferența românului față de 
literatura lor. „Știți de unde vine nepăsarea noastră pentru 
limba și literatura noastră?” Răspunsul, pentru Bolintineanu, 
e simplu: „Tot de acolo de unde vine și nepăsarea pentru 
patria noastră”. Concluzia poetului e, din perspectiva timpu-
lui, de un optimism deplasat: „Și cu toate acestea, va veni un 
timp când toate aceste nimicuri se vor uita și tu vei trăi încă, 
plăcută cărticică”. Mutatis mutandis, vom vorbi mai jos de-
spre „cărticica” lui Bolintineanu cu care poetul a vrut, în a 
doua jumătate a secolului XIX, să cucerească Parisul. Poves-
tea lui rezumă visul dintotdeauna a scriitorului român care 
își propunea de când a luat în posesie pana, stiloul, pixul sau 
tastatura calculatorului să aibă Vestul la picioarele lui. Iar 
gazetele din țară să consemneze elogios victoria literelor 
românești și să exclame cu mândrie: Iată Omul!  
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Dar a zice despre un lucru, fără a-l dovedi, este ca (și) 
când nu s-a zis nimic... 

În norocoasa zi de 20 noiembrie 1864, Bolintineanu solici-
tă Ministerului Cultelor și Instrucțiunii Publice un împrumut 
de 500 de galbeni pentru a-și tipări, pe lângă o culegere de 
versuri vechi și noi, și o ediție selectivă a versurilor sale în 
tălmăcire franceză. Avansul, promite autorul, va fi returnat 
în natură prin oferirea unor exemplare tipărite pentru acor-
darea de premii școlare. Ministerul îi aprobă cererea și îi 
acordă un împrumut de 1.400 de lei. Poetul nu stă cu mâini-
le-n sân și, în luna decembrie a anului 1864, Dimitrie Bolin-
tineanu trece la acțiune. În acest sens îi scrie iubitului domn 
Marian de la Paris să aibă bunăvoința să se intereseze pe la 
tipografiile cele mai bune unde și-ar putea tipări „poeziile 
rumâne cu traducțiunea franceză alături, edițiune in quatro, 
cu două coloane”. Bolintineanu nu se uita la bani. El voia să 
aibă parte de o hârtie velină de bună calitate și de caractere 
grațioase („căci aici la noi toate caracterele ce se găsesc la 
tipografii sunt borțoase și grosolane”). Ca să fie și mai exact, 
îl trimite pe d. George Marian, student în drept și publicist, 
mai întâi la d. Simion Racon de pe strada d’Erfurth, la nr 1, 
care tocmai a tipărit o traducere din Anacreon, pentru că 
„acele litere și acea hârtie aș dori”. Poetul îi cere amicului său 
parizian, să-i trimită modeluri de hârtie, de caractere și pre-
țurile lor. Dacă cele trimise i-ar fi convenit, Bolintineanu 
urma să-l delege pe junele Marian să și încheie un contract 
ferm pentru o ediție de lux. Chestiunea părea a fi extrem de 
presantă pentru poetul român, dovadă formula repetitivă cu 
care îl îndeamnă pe amicul său parizian să purceadă la acți-
une: „Trimite-mi dar prețurile mai multora, dar îndată, în-
dată, îndată, și tare mă vei îndatora”. În ianuarie 1865, Bo-
lintineanu își schimbă ideile privitoare la tipar. L-a ales pe d. 
Plee, tipograful Împăratului, iar Marian e împuternicit să se 
tocmească pentru tipărirea în cu totul alte condiții. (Leon 
Plee era un devotat prieten al românilor și un susținător al 
unirii între Moldova și Muntenia.) „La Paris se va tipări ediția 
franceză, iar ediția română - la București. Prin urmare nu va 
mai fi vorba de o ediție pe două coloane pe hârtie Jesus (cea 
mai bună!)”. Oferta pentru tipar și hârtie era rezonabilă. 
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Totuși, ca să economisească din banii pentru hârtie, poetul 
român ar vrea ca poeziile sale să curgă una după alta, fără loc 
gol, și pe o singură coloană iar 1.000 de exemplare i se par a fi 
suficiente. Odată lămurite aceste economii, Bolintineanu 
trimite, imediat, la Paris „Les fleurs du Bosphore” pentru a 
putea începe lucrul în tipografie iar în două săptămâni pro-
mite că va trimite și restul volumului. Poetul nu se hotărâse, 
încă, asupra titlului general al volumului și anunță că-l va 
trimite mai la urmă. Corectorului îi promite că, dacă-și va 
face treaba bine și nu vor fi greșeli de tipar, va primi un ca-
dou. Traducerea poeziilor era făcută de Ulysse de Marsillac, 
un profesor și publicist de origine franceză stabilit la Bucu-
rești, dar Bolintineanu ar vrea ca aceste versuri să fie super-
vizate de un francez, profesor sau poet, care să le revizuiască 
și „să le corige”. Pentru această muncă, românul e gata să 
plătească un preț cuviincios. „Marsillac este Marsillac și mi-
ar părea rău când a ieși cartea cu erori de franțuzește. Poezii-
le mele au să iasă în românește. Să nu te plângi că nu le 
tipăreasc acolo. Îmi vine greu cu prescrisul și corectura în 
două limbi”. (Omenește e de înțeles. Așa se face că, în 1865, 
la București, apare ediția „Poezii de D. Bolintineanu atât 
cunoscute cât și inedite”, vol. I-II.) Pe 24 februarie, Bolinti-
neanu expediază la Paris „Legendele istorice”, „Basnele” și 
mai târzior, cam peste o săptămână, promite că va trimite și 
„Les Macedoniennes”. Marian este îndemnat să caute poetul 
francez care ar putea să dea bunul de tipar. Prima dată, ro-
mânul s-a gândit la însuși Lamartine, dar omul era bătrân și 
retras din viața publică. În cele din urmă, Marian l-a găsit pe 
Henri Cantel, un poet talentat, dar nu prea cunoscut. El se 
învoiește ca, pentru 600 de franci, să se ocupe de stilizarea 
versurilor. Lui Bolintineanu nu i se pare scump și cei doi cad 
la învoială. Dar îi atrage atenția lui Marian, că manuscrisul 
nu are doar două caiete ci patru. Pe 22 martie, poetul trimite 
la Paris și ultimul caiet. Peste o lună, pentru a-și face o idee 
de felul cum scrie francezul, Bolintineanu primește volumul 
d-lui Cantel și îi place. „Mă mir cum o asemenea carte nu a 
făcut mai mult zgomot în Paris”. Pentru titlu, Bolintineanu 
oscilează între Soare și brize, și alege ultima variantă. I se 
pare mult mai decentă: „Nu lăsa să puie titru Soleil d’Orient! 
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Ar fi pretențios. Nu voi aceasta. Puneți-i titru de Brises 
d’Orient”. Cartea urma să apară prin august pentru că tocmai 
atunci este timpul priincios când Parisul începe a citi și a se 
reîntoarce de la țară. Bolintineanu mai voia să trimită și niște 
note la poezii „care să esplice multe lucruri, în proză”. Nu 
erau lungi dar e sfătuit să renunțe la ele. Prin luna iulie, dacă 
va avea banii necesari, Bolintineanu ar vrea să se repeadă 
pentru o lună pe la Paris. A reușit să-și îndeplinească dorința. 
El a fost, în vara anului 1865, la Băile Elöpatak, a trecut prin 
Italia și s-a oprit la Paris, pentru a pune la punct ultimele 
detalii legate de apariția cărții. Înainte, Marian i-a scris că 
poeziile „Dumbrava Roșie” și „Putna” îi par prozaice și Bolin-
tineanu este de acord să renunțe la ele: „Așa este, și din co-
lecțiunea română eu le-am scos. Fă bine și le scoate aseme-
nea din cea franceză cu totul”.  

 
Spiritele ce nu se află în ele înseși focul sacru, singure 

sunt nevoite să-și caute inspirațiile lor în țări streine 
Despre prefață, Bolintineanu și-ar fi dorit să fie una mică, 

„ca o recomandațiune sau esplicație a cărții”. E convins că 
„nu o prefață face succesul unei cărți” dar cu toate astea arde 
de nerăbdare s-o aibă. Poetul e bolnav de friguri, în țară e 
holeră, dar crede că molima nu-l poate atinge pentru că: 
„numai din prostimea de jos mor”. El așteaptă doar ca 
monsieur Philarete să-i dea un semn dacă voiește și poate să 
scrie câte ceva în „Debats”: „căci țin, aici, mult a vedea măcar 
două rânduri în acea foaie”. În cele din urmă, d. Philarete 
Chasles scrie o grațioasă prefață care-l face fericit pe poet. 
Bolintineanu se dă de ceasul morții ca să se recompenseze 
oferindu-i dlui Chasles, din partea statului nostru, o însărci-
nare retribuită. Prefața ca prefața, dar important era ca presa 
pariziană să consemneze evenimentul. Nu era ușor lucru 
pentru că, din păcate, Bolintineanu nu mai era în grațiile noii 
puteri de la București. Francezul devine circumspect și are 
impresia că e dus cu vorba de ai noștri. Tipărirea cărții a 
mers relativ repede. La 7 octombrie 1865, Marian îl anunța pe 
poet că 750 de exemplare erau, deja, gata dar așteptau prefa-
ța. Pe 16 octombrie 1865, Bolintineanu consideră că treaba lui 
Marian, un agent literar avant la lettre, s-a terminat. Tipo-
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grafii au trebuit să aștepte, resemnați, prefața lui Philarete 
Chasles așa că totul s-a amânat pentru 10 martie 1866. Aștep-
tarea a meritat cu prisosință. Pe lângă prefață, dl. Chasles a 
scris și-n presă despre cartea românului. Elogiile au fost ma-
xime și Bolintineanu le reia, imediat, la București în „Refor-
ma” și în gazeta lui Ulysse de Marsillac, „La voix de la Rou-
manie”. 

 
Sunt convins că o rană nu poate să se vindece de o vei 

lăsa ascunsă... 
Cartea s-a tipărit. Cum s-a difuzat a fost o problemă ce s-a 

dovedit a fi una extrem de dificilă. Poetul român n-a tipărit o 
carte în Franța „pentru speculațiuni financiare”, ci pentru a-
și face un nume la Paris. Bolintineanu voia ca din mia de 
exemplare, 250 să fie împărțite gratuit în Franța și nu în Ro-
mânia. „Ca să vânz aceste poezii în România nu mai era tre-
buință a le traduce în limba franceză și a le tipări la Paris cu 
atâta cheltuială”. Cele 250 de exemplare trebuiau să ajungă la 
toți ambasadorii, miniștrii și oamenii de litere din Capitala 
luminii. Pentru munca sa, Marian îi cere voie poetului ca 80 
de cărți să le trimită în România unui amic în beneficiul său, 
dar e descurajat din start: „Știi ce are să se întâmple? Vei 
pierde și cărțile și banii”. Îi recomandă, totuși, să încerce 
marea cu degetul: „Poți pentru încercare să trimiți 20 de 
exemplare amicului și 10 mie, căci îmi trebuie”. Cu acest pri-
lej Bolintineanu îi reamintește lui Marian că acum va da pro-
ba profesionalismului său: „Dă un volum să-l lege frumos și 
trimite-l împărătesii. Interesul meu este ca cele 250 
esemplare să nu stea închise, ci să fie deschise pe mesele 
francezilor, date gratis, că numai așa se va popula. Vei avea 
blagoslovenia mea în vecii vecilor și blestemul meu dacă vei 
ține cărțile închise în casă”. În acest sens îi sugerează să tri-
mită câteva exemplare la librarii din Constantinopole, Smir-
na și Alexandria. În ajunul Crăciunului 1866, Bolintineanu își 
dă seama ca Marian din Paris nu făcuse mare brânză cu dis-
tribuția așa că schimbă planul. Acum vrea ca tipograful să-i 
trimită una sută de volume la București, pe adresa poetului. 
“Cât despre celelalte, trimite doi comisionari pe două părți 
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ale bulevardelor să le împartă gratis. Pentru asta s-a tipărit 
cum știi a fi împărțite căci a le vinde este greu lucru”.  

Epilog. Cu vestmintele sparte, cu toiagul sărăciei în 
mână, înoată în tină și pulbere, condusă de oameni ce 
nu o înțeleg, (poezia) bate la ușile profanilor, cerșeto-
rind, fără folos, drepturile ei! 

Bolintineanu a întreprins această aventură tipografică pa-
riziană după ce a demisionat din Guvernul Kogălniceanu, în 
ziua de 19 iulie 1864. Cuza nu l-a lăsat pe drumuri și-l numeș-
te într-o funcție onorifică, în aparatul Consiliului de stat. 
După câțiva ani dedicați politicii, Bolintineanu revine la ma-
sa de lucru. Pe 28 martie 1868, la doi ani de la apariția cărții 
sale la Paris, Bolintineanu face o nouă petiție către Ministe-
rul Cultelor și Instrucțiunii Publice prin care face cunoscut 
că i-au mai rămas 250 de exemplare din „Les Brises du 
Bosphore” și că le oferă spre achiziționare. Ministerul aprobă 
oferta și dispune achiziționarea a doar 150 de exemplare și, 
prin urmare, trimite o adresă contabilității să se elibereze 
poetului suma de 1200 de lei. Ce-o mai fi făcut bietul poet cu 
cele 100 de exemplare rămase? E o enigmă nespicată printre 
norii de eres... 

George Marian și-a terminat studiile de drept la Paris și s-
a devotat baroului bucureștean. Dar a cochetat și cu teatrul 
(„O răzbunare” și „După despărțenie”), cu schițe („Un ciai la 
doamna Cutare”, „Istoria unei pălării”) dar și cu incisive cro-
nici dramatice. Din acestea nu iese bine nici poetul 
„Alessandri” (sic!): „o spunem cu părere de rău, piesele sale s-
au dus cu cântecele lui Barbu Lăutaru”. Mentorul său, Bolin-
tineanu, are, în schimb, o cu totul altă părere despre veselul 
Alecsandri. „Pe la 1845 începu o nouă impulsiune poetică. Ea 
veni din Moldova. Poetul Alecsandri modula cântecele sale 
intime începute pe malul Senei unde își făcuse educațiunea. 
Reîntors în patria sa, el vărsă în cântecele sale simțămintele 
și expresiunile Moldovei”. Concluzia lui Bolintineanu e una 
ce ne umple inimile de bucurie: „De atunci, poezia se ro-
mâni”. 
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Savu POPA 
 
 

Ion Mureşan. Hiperfanicul sau Vederea panora-
mică a sinelui 

 
roblematica pe care o impune volumul cartea Alcool1 
este cu totul nouă în peisajul poeziei lui Ion Mureşan, 

iar acest lucru se datorează conturării unui univers mistic 
aparte, diferit de cel întâlnit la Nichita Danilov, în care, la 
nivel onto-poetic, exista o transfigurare extatică a realităţii 
contingente, dar și o dimensiune imanentă, adaptată înţe-
legerii sau simţirii umane, limitate. Universul lui Mureşan 
nu este neapărat mai temperat sau resimţit cumva mai 
apatic, căci ceea ce aduce el nou constă în instituirea unei 
meta-realităţi grefate pe un scenariu al inaparentului fap-
tic, unde substratul simbolic al evenimentelor primează 
înaintea oricărei desfăşurări concrete, evenimențiale a 
acestora.  

De aceea, în atmosfera cârciumii percepute ca topos 
deschis între lumi, loc al întâlnirii dintre sacrul profanat şi 
profanul sacralizat, oamenii şi îngerii se adună laolaltă, se 
adaptează atmosferei demitizante. Iar faptele, gesturile 
sau gândurile lor converg spre împlinirea unor experienţe 
de viaţă, care, odată explicitate sau doar sugerate, (își) vor 
devoala acel filon grav al rememorării unui trecut reactua-
lizat printr-un discurs, pe alocuri, persiflat, conținând 
secvențe de realism magic trecut prin filtrul histrionic. 

Pe de altă parte, misticul ne apare, în aceste poeme, 
transfigurat, supus în-devenirilor2, adică împlinirilor sau 

                                                 
1
 Textele care urmează să fie discutate în subcapitolul de faţă fac 
parte din Ion Mureşan, cartea Alcool, Editura Charmides, Bistri-
ţa, 2010. 
2
 Referitor la acest proces al în-devenirii devoalat, în cadrul aces-

tor poeme, manifestarea sinelui sau a părții sale nebănuite poate 
fi posibilă în realitatea contingentă datorită unei limite interioa-
re, despre care vorbea André Scrima: ,,În interiorul acestei limi-
te, omul se realizează pe sine însuși: extensiunea limitei va în-

P 
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descoperirilor de sine, care au loc într-un cadru al vieții 
cotidiene surprinse în plin procesul transfigurării 
hiperfanice. Categoria fanicului este, conform lui Lucian 
Blaga, opusă cripticului şi presupune latura ,,arătată a unui 
mister în esenţă ascuns.”1 Mai departe, filosoful subliniază 
caracterul deschis, revelator al materialului fanic, ,,concret, 
intuitiv”2, destinat vederii acestuia, doar de la suprafaţă și în 
mod provizoriu. ,,Din clipa în care un material intuitiv e 
prefăcut în complex de semne ale unui mister deschis, se ope-
rează cu el ca şi cum determinaţiile sale conceptuale ar fi pro-
vizorii.”3 Prin dimensiunea hiperfanică, acţiunile textelor pe 
care urmează să le analizăm se desfăşoară la un alt nivel al 
fanicului. Prin hiperfanic, arătarea fanică nu mai este resim-
ţită ca o dezvelire/ dezvăluire interioară de scurtă durată a 
semnificațiilor unor experiențe. Vederea hiperfanică se 
transformă într-o revelare nedeterminată, imanentă, per-
cepută ca o pătrundere a vederii în învelişurile semnifi-
cante ale acţiunilor poematice. Hiperfania se răsfrânge, în 
primul rând, asupra zonelor semnificante și se manifestă 
ca o supra-vedere a acestora, devoalându-le, într-un cadru 
al fabulosului, esența hieratică.  

În cadrul hiperfanic, Raiul este adaptat realității mun-
dane și, astfel, nu va mai reprezenta o dimensiune inacce-
sibilă contingentului, o proiecţie tutelară, ci va trece 
printr-un proces de re-toponimizare, devenind raiul-
cârciumă, pretat, conectat la cele pământeşti și care va 
putea fi explorat după legile omenești, marcate de conți-
nuturi perisabile și vicioase, dar și de suficiente, numeroa-
se apariții insolite, fabuloase. El va deveni o prezenţă ne-
cesară în viaţa cotidiană a săracilor alcoolici, care au nevo-

                                                                                               
semna și creșterea conținutului său, adică creșterea omului ca 
om, dar în același timp și creșterea omului în Dumnezeu, adică 
îndumnezeirea lui” (André Scrima, Antropologia apofatică, Edi-
tura Humanitas, București, 2005, pp. 114-115). 
1
 Lucian Blaga, Fanicul și Cripticul, în Opere 8. Trilogia cunoaște-
rii, Editura Minerva, București, 1983, p. 332. 
2
 Lucian Blaga, Materialul fanic, ed. cit., p. 357. 

3
 Ibidem. 
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ie de el ca de un loc al confruntărilor și acceptărilor pro-
priei lor existențe de rit bahic.  

În Poemul alcoolicilor, Dumnezeu poartă o milă univer-
sală tuturor alcoolicilor cărora le iese în ajutor, oferindu-le 
soluţia unei redescoperiri de sine percepută, mai mult, ca o 
acoperire de sine. Aceasta din urmă se datorează extazului 
etilic, din pricina căruia aceștia nu mai pot vedea drept, 
trec printr-un fel de amorţire a simţurilor, dar și de anula-
re a oricărei urme de alienare sau mânie, atunci când clipa 
prezentă, etilizată, poate fi trăită la nivelul unei iluminări 
de sine: ,,Numai Dumnezeu, în marea Lui bunătate,/ 
apropie de ei o cârciumă,/ căci pentru El e uşor, ca pentru 
un copil/ ce împinge cu degetul o cutie cu chibrituri. Şi/ 
numai ce ajung la capătul străzii şi de după colţ,/ de unde 
înainte nimic nu era, zup, ca un iepure/ le sare cârciuma 
în faţă şi se opreşte pe loc./ Atunci o lumină feciorelnică le 
sclipeşte în ochi/ şi transpiră cumplit de atâta fericire.” 
Perspectiva resacralizării conferă acestor indivizi extatici, 
transfigurați prin blândețe, un fel de linişte învăluitoare, 
ferindu-i de vicisitudinile unei lumi prea concrete, care se 
îndrepta până atunci către o estompare a oricărei forţe 
sacre. Însă, resacralizarea descrie situaţia alcoolicilor din 
perspectivă ludică, butaforică. Cu toate acestea, poate fi ea 
o soluţie a salvării acestor indivizi, din momentul în care 
acea lumină feciorelnică ce le sclipeşte în ochi ar fi o cale 
de ieşire la suprafaţă a energiei transcendente care se află 
închisă, nedescoperită încă, în fiecare dintre aceștia? O 
asemenea lumină generatoare de umanitate nu poate fi 
doar văzută/ surprinsă în ochii lor, ca o dezvelire/ dezvă-
luire a unui conținut afectiv limitat. Ea este mai mult de-
cât atât, căci, din perspectivă hiperfanică, lumina din pri-
vire devine un liant al filonului uman1, de esență transfi-
guratoare, în măsură a le estompa orice urmă a perisabilu-
lui. Revelaţia devine posibilă, în măsura în care raiul câr-

                                                 
1
 Lumina aceasta conferă un relief semnificant umanului, așadar, 
ea ține de acea ipostază a realității ,,ce se instituie” într-o conti-
nuă dinamică a semnificațiilor (cf. Constantin Noica, Sentimen-
tul românesc al ființei, Editura Eminescu, București, 1978, p. 34). 
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ciumă le iese acestora în faţă şi se constituie ca un spaţiu 
transfigurat, un spaţiu al încrucişării dintre sacru şi pro-
fan, un loc central unde cele două se întrepătrund, iar 
graniţele insolite dintre limitat şi nelimitat se șterg.  

Descoperirea acelui strop de umanitate, în contextul 
dobândirii privirii hiperfanice, conduce la înțelesul resa-
cralizării ca o reciclare/ remodelare a omului-semnificat, 
limitat în gesturile sau încercările descoperirii frumosului 
sau ale bunătății. Pentru început, prin intermediul unei 
,,regii” abil orchestrate din partea Divinității, fanicul şi 
hiperfanicul (vederea contingentă şi supra-vederea revela-
toare) ajung la un nivel de comunicare aparte, favorizată 
de către o spărtură în peretele Raiului, suficientă cât să 
dispară orice limită sau cenzură interpusă între cele două 
lumi: ,,Dar, Dumnezeu, în marea Lui bunătate, nu se 
opreşte aici!/ Imediat face cu degetul o gaură în peretele 
Raiului/ şi îi invită pe alcoolici să privească./ (O, unde s-a 
mai pomenit atâta fericire pe capul unui singur om!)/ Şi 
chiar dacă din cauza tremuratului nu reuşesc să vadă/ 
decât un petec de iarbă,/ tot e ceva peste fire”. Vederea 
revelatoare a acestui ceva peste fire se configurează şi ca o 
prezenţă îndepărtată de siajul vicios al contingentului. Ca 
să ajungi la dibuirea unor astfel de zone ascunse este ne-
voie de un ghidaj aparte, de o întâlnire pe viu cu nimeni 
altul decât cu Dumnezeu, cel care se coboară la nivelul 
existenţei cotidiene şi care le indică acestor alcoolici spăr-
tura necesară ieșirii dintre lumi. Dar, Acesta nu apare ca o 
prezenţă aurorală, inaccesibilă simţurilor, ci se relevă oa-
menilor ca o prezenţă cât se poate de implicată în contin-
gent. De aceea, în ultimele versuri, întâlnim o variantă a 
sacrului adus la nivelul înţelegerii profane, un sacru pro-
fanat, pe care oamenii, totuşi, îl percep ca pe un preaplin 
al simţurilor, conferindu-le o stare febrilă, de extaz apoli-
nic aproape: Şi chiar dacă din cauza tremuratului nu reu-
şesc să vadă/ decât un petec de iarbă,/ tot e ceva peste fire. 

Tot despre un ajutor în calea descifrării hiperfanice a 
anumitor semne sacre, îndosite în materia contingentului, 
este vorba şi în poemul intitulat Opera unor oameni neîn-
demânatici. Numai că, această căutare plină de nelinişte se 
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arată ca o provocare a ieşirii dintr-o anumită zonă de con-
fort marcată între limitele unui derizoriu golit de orice 
semnificaţie. Odată ce această ieșire are loc, personajul nu 
evadează într-o altă realitate, nu se schimbă în mai bine, 
ci decade într-o deznădejde etilică, a băuturilor dătătoare 
de melancolice extaze: ,,El bea mereu băuturile acelea urât 
mirositoare/ şi plângea şi-i cânta la ureche cântece din ce 
în ce mai porcoase,/ dar ea nu-i înţelegea disperarea./ 
Vedea cum o viperă violet îi acoperă corpul, dar ea nu-i 
înţelegea disperarea”. Tendinţa decăderii individului într-
o angoasă a neputinţei de a se cunoaşte pe sine şi, impli-
cit, a părţii sale de umanitate, este accentuată şi de lipsa 
înţelegerii sau acceptării propriei persoane. Astfel că, vom 
asista la o insolitare a grotescului manifestat în ultimul 
vers scenic, atunci când vipera violet, o întruchipare fan-
tasmatică a propriilor neputințe, tinde să crească, să iasă 
din propria imaginaţie şi să se arate drept ceea ce este, 
adică, un element coruptibil al umanităţii nedescoperite, 
neîndemânatic amânate privirii revelatoare.  

Din recuzita misticului butaforic fac parte şi câteva in-
stanţe ale grotescului de atmosferă, redate cu o acuitate 
sordidă, atunci când apar îngerii decăzuţi din propria lor 
dimensiune imaginală1, adică nu mai ,,sunt oglindirea feței 
către care privesc”2. Din nefericire, ei nu mai fac posibilă 
nici acea ,,lume aparițională, o lume în care materia și 
spiritul par a fi negociat o cale de mijloc, așa încât imate-
rialul să poată apărea și materialitatea să devină eviden-
tă.”3 Ei ne apar învestiţi doar cu o instinctualitate rudi-

                                                 
1
 Pe urmele lui H. Corbin, Andrei Pleșu oferă câteva explicații 
referitoare la existența acestei lumi imaginale, care e ,,lumea 
unde se simt acasă și îngerii”, ,,un plan de reflexie între lumea 
spiritului și cea a materiei, sau, pe alt palier, între Dumnezeu și 
oameni”, fie, este o reprezentare imanentă ,,a unui spațiu 
nespațial”, ,,un univers în care există tot ceea ce există în univer-
sul cunoscut de noi, numai că fără corp” (Andrei Pleșu, Despre 
îngeri, Editura Humanitas, București, 2003, pp. 62-63). 
2
 Ibidem, p. 64. 

3
 Ibidem, p. 65. 
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mentară, agenţi ai inducerii în păcat, metamorfoze1 ale 
unor fiinţe neantice, cu porniri animalice, desfăşurate cât 
mai concret și în deplinul imediat: ,,Apoi au venit îngerii. 
Umblau pe el ca furnicile pe muşuroi,/ şi cu dinţii 
prinzându-l de păr l-au târât pe un drum pietruit şi prin 
iarbă/ până în grădină. Acolo, la o masă de sticlă au mân-
cat, au băut şi au dormit./ Iar în ţara lui începuse să se 
vorbească o altă limbă”. În ultima strofă, întrezărim o si-
tuaţie cât se poate de paradoxală, în ceea ce priveşte exis-
tenţa luminii opacizate, o închidere de perspective și de 
semne, în interiorul căreia persoana celuilalt este anihila-
tă, absorbită până la dispariţia ei totală: ,,Ea îl vede stând 
cu capul în jos în lumină./ Cu capul în jos, pe jumătate 
digerat,/ în lumina ca într-un stomac nesătul./ Şi nici noi, 
Doamne, noi, bătrânii, noi, înţelepţii, nu am înţeles./ Nu 
am putut./ Căci întotdeauna adevărul a fost opera unor 
oameni neîndemânatici”. În aceste condiţii, apariţia unui 
alt personaj, care are doar calitate de martor privitor, este 
de o însemnătate aparte. Din pricina acelui puseu izbuc-
nind mult prea puternic, această luminozitate ar constitui 
un pretext pentru răsturnarea sau bagatelizarea concretu-
lui? Lumina nu transpare doar ca o posibilitate a ascunde-
rii datorate vreunui preaplin luminos, necontrolat şi, ast-
fel, încărcat cu potenţial distructiv. Dimpotrivă, în percep-
ţia vizuală a celuilalt personaj, dispariţia primului personaj 
se datorează metamorfozei luminii, care devine astfel o di-
mensiune des-imanentizată, con-ducând firescul în bagateli-
zare, slăbindu-i puterile semnificante, preschimbându-l în 
ipotetic. Tocmai prin decăderea luminii din dimensiunea de 

                                                 
1
 Această metamorfoză își are rădăcinile și într-o ,,atitudine 
ludică”, despre care vorbea și Johan Huizinga, în cadrul enunță-
rii așa-numitei ,,teorii personificatoare”: ,,Terenul pentru imagi-
nația personificatoare a fost dat încă din cele mai vechi timpuri. 
Etnologia și teologia ne-au făcut cunoscută, ca pe unul dintre 
cele mai importante elemente ale vieții religioase primitive sau 
arhaice, imaginarea ca animale a lumii și a zeilor” (Johan 
Huizinga, Homo ludens, trad. de H. R. Radian, Editura Humani-
tas, București, 1998, pp. 225-226). 
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,,cascadă a luminii supreme”1 apare, se concretizează par-
tea ei monstruoasă, de stomac nesătul în care filonul ei se 
opacizează, anulând orice răsfrângere sau proiecţie a raze-
lor dezvăluitoare de semnificaţii ascunse. Într-o astfel de 
atmosferă de recul spiritual, îngerii nu mai reprezintă ace-
le răsfrângeri ale extazului ființial2. Lumina, care se dorea 
a fi o răsfrângere de raze prin iluminarea materiei sau a 
omului apare, astfel, ca un centru spectral al non-
imanenţei, închis, opacizat, suferind actul înfrângerii raze-
lor care se întorc asupra ei, anulând-o, preschimbând-o 
într-o maşinărie a digerărilor hulpave, neîndemânatice. 

Categoria sacrului profanat se dezvăluie cel mai bine 
prin trecerea de la imanenţa sacrului, înţeleasă ca o di-
mensiune aurorală, inaccesibilă muritorului de rând, la 
derizoriul faptului concret, cotidian, manifestat în toată 
concreteţea lui de ritual al vieţii aparent paşnice. Textul A 
venit toamna ne îngăduie observarea faptelor recurente, în 
care se regăsește imboldul declanşării acelui spectaculos al 
sacrului înfășurat în învelișul profan. Se va realiza o abia 
subtilă trecere de la actul povestirii acestor fapte la conse-
cințele acestora în planul semnificaţiilor. De fapt, se va 
observa cum concretul şi sacrul reprezintă acţiuni redate 
prin înlănţuire şi nu doar printr-o alternanţă accidentală: 
,,A venit toamna./ Ziua de mâine n-o mai apuc./ Pe cer 
trece un îngeraş speriat./ Picuri-picuri îi curge sângele din 
nas”. Adaptarea sacrului la desfăşurarea evenimentelor 
contingente capătă o însemnătate deosebită în următoa-
rea strofă, când, între cele două lumi se produce o legătură 
a dezvăluirilor reciproce şi imediate. Printr-o astfel de le-
gătură se înţelege faptul că sacrul va putea fi făcut vizibil, 
expus şi spus pe înţelesul tuturor. Mai mult, i se va conferi 
un aspect contingent, pe când profanul va fi şi el perceput 
prin prisma sacrului. Aşadar, asistăm la o situaţie inversa-

                                                 
1
 Ibidem, p. 64. ,,Îngerii sunt purtătorii calificați ai acestui uriaș 
joc de oglinzi, transparențele orânduite ierarhic prin care sun-
tem vizați de Raza dumnezeiască” (Andrei Pleșu, op. cit., p. 64). 
2
 ,,Îngerul nostru este, ca să spun așa, ființa extazului nostru. E 

un moment de ieșire din sine către o realitate extatică a propriu-
lui eu” (ibidem, p. 70). 
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tă, când, din nou, divinitatea se va umaniza, va coborî în 
contingent, împrumutând atributele unei umanităţi în 
adevăratul înţeles al cuvântului, determinată de cauzali-
tăţi sau simţiri cât se poate de omeneşti: ,,Iar mie mi-e 
frică./ Mi-e frică./ Mi-e frică peste măsură./ Stau culcat pe 
frunze galbene şi uscate./ Picuri-picuri sângele îngeraşului 
îmi cade pe gură”.  

În asemenea condiţii ale demistificării sacrului va avea 
loc şi o deconspirare a Marelui Plan Dumnezeiesc, aşa 
cum reiese din următoarea scenă desprinsă parcă dintr-o 
comedie umană veritabilă: ,,În faţa cârciumii,/ rezemate în 
cârji,/ două femei bătrâne discută în şoaptă,/ conspirativ,/ 
despre Marele Plan al lui Dumnezeu”. 
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Manuel IENCIU 
 
 

Lev Şestov sau despre actualitatea  
unui inactual 

 
desea se întâmplă ca un scriitor să fie marginalizat din 
diverse motive, a căror enumerare ar fi superfluă în 

cazul demersului de față. Lev Șestov, scriitor și filosof rus 
al secolului trecut, a fost menționat de către contempora-
nii săi: Albert Camus, B. Fondane, Boris de Schlozer. Un 
scriitor a cărui operă subzistă doar prin intermediul refe-
rințelor, nu printr-o aderență directă a publicului care i-ar 
fi adus o fărâmă de glorie în ochii posterității.  

Inactualitatea lui Șestov trebuie percepută într-o ac-
ceptație similară celei pe care o avea cuvântul inactual la 
Nietzsche: drept o perenitate care nu are nimic de a face 
cu spiritul timpului și care nu riscă să degenereze într-o 
modă efemeră. O asemenea justificare ar putea explica 
absența operei lui Șestov din conștiința contemporană a 
publicului românesc. Una dintre cărțile lui centrale, inti-
tulată Revelațiile morții, a apărut în 1993 la editura Institu-
tul European și nu a mai fost reeditată ulterior. Cine e 
vinovat de această absență? Șestov, publicul sau spiritul 
vremii?  

Problematicile centrale abordate în Revelațiile morții 
suscită răspunsuri personale din partea cititorului. În pri-
ma parte, Lupta împotriva evidențelor, Șestov dă startul 
unui tur de forță în care rațiunea e asaltată constant: „E 
om numai acela care știe ce înseamnă viața și ce înseamnă 
moartea. Cel care nu știe, cel care, fie numai și din cînd în 
cînd, fie numai și pentru o singură clipă, încetează a deo-
sebi limita ce separă viața de moarte, acela încetează să 
mai fie om, pentru a deveni... pentru a deveni ce? Cine 
este Oedipul ce va putea rezolva această problemă și pă-
trunde acest suprem mister?”1 Atunci când viața și moar-

                                                 
1
 Lev Șestov, Revelațiile morții, Institutul European, Iași, 1993, p. 
15. 

A 
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tea devin interșanjabile, părăsim zona certitudinilor și a 
argumentelor spre a aluneca înspre capriciu și haos. 
Abandonarea rațiunii și a principiilor pe care aceasta le 
postulează deschide drumul către neant.  

 Sentimentul neantului capătă dimensiuni monstruoase 
și în cele din urmă ajunge să i se substituie spațiului. Șes-
tov a pus în cârca Îngerului Morții toată această ruptură 
subită din rândul speciei, a „omnitudinii”: „Se întîmplă ca 
Îngerul Morții să-și dea seama că a sosit prea devreme, că 
sorocul omului încă n-a sosit: atunci nu îi ia sufletul, nici 
măcar nu i se arată; dar îi lasă una din numeroasele pe-
rechi de ochi ce-i acoperă trupul. Iar omul vede atunci, pe 
lîngă ceea ce văd ceilalți oameni și de ceea ce vede el în-
suși cu ochii săi naturali, lucruri noi și stranii; și le vede 
altminteri decît cei vechi, nu cum văd oamenii, ci cum văd 
locuitorii «celorlalte lumi», adică acele lucruri există pen-
tru el nu în mod «necesar», ci în mod «liber», că ele există 
și că în aceeași clipă nu mai sînt, că apar atunci cînd dis-
par și dispar atunci cînd apar.”1 Viziunea caleidoscopică 
oferită de îngerul morții se sustrage cauzalității, de unde și 
discontinuitatea apariției, respectiv a dispariției noilor 
lucruri a căror existență e garantată de capriciu. Experien-
țele extatice, prin care trece omul a cărui vedere a fost 
iluminată de moarte, nu pot constitui o bază pentru vreo 
viziune asupra lumii sau pentru o teorie generală a cu-
noașterii. Extazul izolează și se degradează atunci când e 
împărtășit omnitudinii. 

 Rezonăm cu argumentația lui Șestov, în pofida carac-
terului ei contradictoriu sau tocmai datorită lui? Cerul nu 
mai reprezintă o enigmă pentru noi, oamenii secolului 
XXI. Norii nu mai sunt niște perdele care ar ascunde legi-
uni angelice, iar dincolo de ei se întinde întreaga rețea de 
sateliți care ne orbitează planeta. Realitatea noastră e to-
talmente străină față de cea a predecesorilor noștri, ea 
exclude mitizarea și mistificarea. Totuși, fărâmele de îndo-
ială persistă. Se poate ca ceva să existe dincolo de dimen-
siunea empirică. Un ceva nedefinit în ajutorul căruia invo-

                                                 
1
 Ibidem, p. 17. 
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căm toate miturile și legendele de care dispunem. Acel 
ceva a luat forma capriciului pentru Șestov. Lupta împotri-
va evidențelor nu e decât o lungă apologie a capriciului și a 
suferinței.  

Dacă rațiunea are de partea ei întreaga panoplie argu-
mentativă care apelează la principii care guvernează lu-
mea, Șestov nu are decât textele lui Dostoievski. Și cine 
știe dacă acestea mai sunt măcar texte? Rigoarea argu-
mentației șestoviene pare a converti operele lui Dosto-
ievski și Tolstoi în pre-texte.1  

Atunci când se întâmplă ca Șestov să ceară socoteală 
necesității prin propriile-i forțe (fără ajutorul lui Dosto-
ievski), argumentația lui nu slăbește, ci pare a fi contami-
nată de și mai mult zel: „În ochii istoricului, Socrate în-
seamnă ceva neprotejat de nimeni. Apare, dispare. A fost, 
nu mai este. Ceva care nu figurează în conturile economiei 
terestre sau universale. Interesează numai Socrate «om de 
acțiune», cel care a lăsat urme ale trecerii sale în torentul 
vieții sociale. Avem nevoie de unele acțiuni ale sale drept 
pildă, de tăria și de liniștea lui în fața morții. Dar de Socra-
te însuși are cineva nevoie? Tocmai pentru că nu era de 
folos nimănui a dispărut fără să lase urme. Dacă ar fi fost 
necesar, ar fi existat o lege pentru conservarea lui. Nu 
există o lege a conservării materiei, lege care veghează ca 
niciun atom să nu se întoarcă în neant?”2  

 În mod paradoxal, Șestov invocă legea spre a-i cere so-
coteală. Dacă dominația ei ar fi absolută, de ce există ex-
cepții? De ce a murit Socrate? Nu era și el la rândul lui 
materie? Dar Socrate nu a trăit până în zilele noastre, iar 
istoria a conservat doar o serie de imagini contradictorii 
ale omului Socrate, cea mai importantă fiind ipostaza în-
vățătorului Socrate. Necesitatea nu e decât un paravan la 
rândul ei. Un paravan în spatele căruia se ascunde nepu-
tința rațiunii. Neputință care se camuflează cu ajutorul 
„evidențelor” împotriva cărora atât Dostoievski cât și Șes-

                                                 
1
 Cf. Lev Șestov, Kirkegaard și filosofia existențială – Vocea celui 
care strigă în pustie, Eikon, București, 2017, pp. 7-9. 
2
 Lev Șestov, Revelațiile morții, ed. cit., p.26. 
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tov luptă cu disperare. „Evidențele” reprezintă o tendință 
de alunecare înspre scientism și de a-l detrona pe Dumne-
zeu pentru a-l înlocui cu o idolatrizare a științei și a pro-
gresului pe care aceasta ni l-a adus. Antropocentrismul a 
ajuns să înlocuiască teocentrismul, iar rațiunea umană nu 
admite existența unei rațiuni divine care ar detrona-o.  

Vom mai apela la un citat de-al lui Șestov pentru a 
marca un ultim popas asupra luptei împotriva evidențelor: 
„Cine dorește să se apropie de Dostoievski trebuie să în-
deplinească o serie de exercitia spiritualia: trebuie să tră-
iască ore, zile, ani întregi în sînul evidențelor contradicto-
rii. Nu există altă soluție. Numai așa se poate întrevede că 
timpul nu are una, ci două dimensiuni și chiar mai multe, 
că legile nu există de-o veșnicie, ci ne sînt date, date pen-
tru ca păcatul să se poată petrece, că nu faptele noastre, ci 
credința noastră ne salvează, că moartea lui Socrate poate 
nărui cumplitul «doi ori doi fac patru», că Dumnezeu nu 
pretinde decît imposibilul, că rățoiul cel urît se poate pre-
schimba într-o frumoasă lebădă albă, că totul începe, dar 
nu se sfîrșește aici, că capriciul are dreptul la garanții, că 
fantasticul este mai real decît normalul, că viața – este 
moarte, iar moartea – este viață, și alte adevăruri de ace-
lași gen, care se măsoară cu ochii lor ciudați și cumpliți 
din toate paginile operelor lui Dostoievski.”1 Această în-
treagă serie de contradicții relevă principiul care tronează 
asupra existenței omenești. 

Căci dacă dimensiunea empirică e ghidată de un „prin-
cipiu al conservării materiei”, dimensiunea omenească își 
are un alt principiu drept călăuză: un „principiu al conser-
vării suferinței”. Principiul acesta veghează asupra tuturor 
contradicțiilor noastre și are grijă ca acestea să nu se solu-
ționeze. Această cheie de boltă a existenței omenești nu 
rezolvă nimic, căci nimic nu se poate rezolva... decât la 
Judecata de apoi.  

Nu vă așteptați ca Șestov să-și schimbe „argumentația” 
în partea a doua a Revelațiilor; el va rămâne consecvent 
sieși, cerându-ne să ne confruntăm la rândul nostru cu 

                                                 
1 Ibidem, pp. 73-74. 
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moartea. „Spaimele iraționale dau naștere unui curaj la fel 
de irațional. Nu-i cumplit să mori; cumplită e existența 
noastră prostească, fără noimă. Viața noastră înseamnă 
moarte, moartea noastră înseamnă viața ori chiar prefața 
vieții.”1 Ați mai auzit altundeva o asemenea absurditate? 
Moartea ca prefață a vieții? Dar Șestov își pregătise terenul 
cu minuțiozitate înainte de a îndrăzni să facă o asemenea 
afirmație. „Dumnezeu cere imposibilul!”, iar lupta împo-
triva evidențelor nu-i decât o cruciadă în numele acestei 
cerințe divine.  

Șestov nu admite un drum deja bătut către mântuire și 
ne forțează să ne alegem propria cale odată ce ne confrun-
tăm cu moartea și cu finalitatea pe care ea o presupune. 
Orice progres în cadrul istoriei aduce cu sine o pierdere a 
substanței ontologice a individului: „Activitatea căreia îi 
este supus omul, chiar și cea mai folositoare, cea mai dez-
interesată, vine de la diavol și în ochii dumnezeirii nu are 
nicio însemnătate. Operele nu salvează, ci pierd sufletul, 
chiar și pe cel mai sfînt... Dar dacă faptele bune nu salvea-
ză, dacă ele nu-s plăcute în ochii lui Dumnezeu, ce-i 
atunci de făcut?”2 Șestov nu reia aceeași problemă și o 
nuanțează doar pentru a-și exaspera cititorul, iar dispera-
rea lui nu este un simulacru prin intermediul căruia ar 
încerca să câștige mila celorlalți. Filosofia lui nu deschide 
drumurile către înaltele idealuri în fața cărora omenirea s-
a prosternat timp de milenii. Cărările bătătorite îi oferă 
certitudini și siguranță celui care alege să pășească pe ele, 
însă Șestov își obligă cititorul să pășească pe drumul către 
sine, poate chiar mai mult decât Nietzsche. 

Nici filosofia nu e scutită de atacurile lui Șestov, atâta 
timp cât a filosofia înseamnă a lansa o apologie a utilului 
și a evidențelor care dovedesc caracterul rațional al exis-
tenței: „Filosofia nu dă curs acțiunii, utilitarului. Ea nu se 
mulțumește nici măcar cu un minim de existență. Ea cau-
tă, cum spune Plotin, το τιμιοτάτων, ce este mai impor-

                                                 
1
 Ibidem, pp. 113-114. 

2
 Ibidem, p. 117. 
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tant.”1 Astfel, filosofia apare ca un demers solitar, un de-
mers care singularizează și dovedește imposibilitatea ade-
rării la vechile valori. Relativismele apar odată cu „ce este 
mai important” și cum o întrebare dă naștere altei între-
bări, nu unui răspuns definitiv sau mulțumitor, filosofia 
aduce cu sine o anumită paralizie în fața unei serii de ade-
văruri din ce în ce mai tranșante. 

„La Judecata de Apoi, legalitatea și regularitatea, ca și 
conveniențele, vor fi condamnate ca păcate mortale. Ele 
vor fi condamnate pentru autonomia lor, întrucît, fiind 
creații omenești, au curajul de-a pretinde veșnicia. La 
aceste substanțe, ideale prin excelență, aflate la baza vieții 
noastre pământești, trebuie să renunțe Ivan Ilici; moartea 
taie toate firele sensibile care ne leagă de semenii noștri, 
iar prima condiție, începutul regenerării sufletului ome-
nesc este singurătatea, o singurătate ce n-ar putea fi mai 
desăvîrșită pe fundul mării, în miezul pămîntului, singură-
tatea pe care n-o suportă, în sînul căreia pier legalitățile, 
regularitățile, toate substanțele ideale.”2  

Șestov alege să re-prezinte nulitatea tuturor idealurilor 
în fața morții, folosindu-se de Ivan Ilici, personajul tolsto-
ian, un funcționar care în timpul vieții făcuse tot posibilul 
pentru a lua apărarea legilor care cârmuiesc lumea. Moar-
tea i-a revelat lui Ivan insignifianța vieții lui, care văzută 
retrospectiv nu era decât o serie de nostalgii care nu-i mai 
puteau oferi vreo consolare. Spaima-i creștea gradual. Pe 
măsură ce acesta se apropia de abis, vechile lanțuri își 
pierdeau acel aere perennis pe care-l avuseră atâta timp 
cât Ivan nu era exclus din rândul omnitudinii. Operele lui 
Tolstoi pe care Șestov le invocă: Moartea lui Ivan Ilici, Jur-
nalul unui nebun, Părintele Serghei,Stăpân și slugă par a 
prefigura fragmentar destinul lui Tolstoi (mai ales Părinte-
le Serghei). Clarviziunea din ele ne-ar lăsa să înțelegem că 
în ultimă instanță Tolstoi nu a făcut altceva decât să-și 
transpună tenebrele sub masca unor personaje a căror 
viață e sfâșiată brusc de niște întâmplări triviale, dar care 

                                                 
1
 Ibidem, p. 124. 

2
 Ibidem, p.134. 
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capătă dimensiunea unor catastrofe cosmice. Ultimul 
exemplu oferit de Șestov îl are ca protagonist pe Tolstoi 
însuşi, nu vreo operă a acestuia: „Operele sale, gloria sa, 
toate îl scîrbesc; ele reprezintă o povară dureroasă, insu-
portabilă. S-ar părea că-și smulge cu o mînă nerăbdătoare 
și fremătîndă, toate însemnele exterioare care evidențiază 
înțeleptul, maestrul și impun respect. Pentru a se putea 
înfățișa cu sufletul ușor dinaintea judecătorului suprem, a 
trebuit să renunțe la întregu-i trecut strălucit și să-l uite.”1 
Exemplul viu oferit de Tolstoi capătă o gravitate aparte și 
ne confirmă faptul că toată direcția argumentativă pe care 
Șestov a mizat nu e doar un alt comentariu la adresa unor 
opere a unor scriitori canonici ai literaturii universale. 

Dacă Nietzsche, nu Șestov, a avut dreptate și „Dumne-
zeu e mort”, mai rămâne o ultimă întrebare care solicită 
un răspuns: dacă Dumnezeu e într-adevăr mort, atunci 
cine ne cere imposibilul?  

Șestov rămâne actual prin intransigența de care dă do-
vadă. El își forțează cititorul să-și cântărească propria exis-
tență, nu să speculeze gratuit asupra vieții spre a oferi un 
răspuns întrebărilor din care filosofia și-a făcut o efigie.  
  

                                                 
1
 Ibidem, p. 146. 
 



Teme la alegere 

Discobolul/ 2022 
 

156 

Ion NEAGOȘ 
 
 
Privirea și textul 

 
octor al Universității „Petru Maior” din Târgu-Mureș, 
cu teza Spațiul alveolar. Jurnalul literar românesc între 

anii 1930-2000, traducător din franceză al Tractatus-ului 
wittgensteinian, rămas în manuscris și dactilografiat pen-
tru uzul prietenilor, membru fondator al cenaclului literar 
„Agora” și animator al seriei secunde a Festivalului de po-
ezie de la Sighișoara   cea de după 1995, desfășurată sub 
genericul „Poezia în avangardă”    , profesor, bibliotecar și 
om de teatru (a tradus și interpretat monodrame de Bec-
kett), Dan Lotoțchi (1953-2019) ne-a lăsat o singură carte 
de „texte” fără titlu, Experiment cu o înserare, apărută în 
2007 la editura Pro Business din Berlin. Spirit meditativ, 
analitic și introspectiv (unele pasaje par desprinse dintr-
un jurnal intim), el s-a format, ca student al Filologiei bu-
cureștene și mai vechi prieten al lui Gheorghe Crăciun, în 
atmosfera textualismului teoretizat și practicat de Iova, a 
cărui scriitură o recunoaștem uneori în avansarea greoaie, 
tautologică a textului   pliată pe aceea a gândurilor și ex-
plorând simultan limbajul   („să pot să cred că ceața o am 
la îndemână/ această zi că pot să cred că această ceață la/ 
îndemână că am să cred// că mai am să cred că mai am 
doi bani” etc. ), repetarea putând fi împinsă până la ex-
trem   de șapte ori cuvântul „imagine” într-un poem aerisit 
de numai o pagină. Așa cum recunoaștem și această mul-
tiplicare prin ecou a unui cuvânt: „Între mă și mine, între 
infinit,/ indefinit și infinitezimal. Mal definit de râul/ pro-
pozițional.” Joc lingvistic deloc gratuit(ivit și din obsesia 
concentrării textului, a coerenței lui exterioare): realizând 
inconsistența unei existențe desfășurate între hăul de sus 
și cel dinăuntrul materiei, ființa umană își caută identita-
tea în actul scrierii. În schimb, conștiința creării textului 
nu-i dublează înaintarea decât într-o treime din paginile 
cărții, și descoperim poeme întregi în care ea nu e prezen-
tă sau în care un singur cuvânt aparține sferei semantice a 

D 



Teme la alegere 

Discobolul/ 2022 
 

157 
 

scrisului ori doar îl sugerează. Pe de altă parte, această 
conștiință este în esență legată de nevoia acută de autenti-
că trăire a lucrurilor din jur, realizabilă, în ultimă instanță, 
doar prin transcrierea lor în text, absența sau prezența 
conștientizării ținând de ezitarea autorului între a încifra 
tentativele atingerii stării de real sau a le mărturisi, a le 
face vizibile. 

„Cum mai poate fi lumea primită în text?”, se întreabă el 
la începutul unui poem. De ce a devenit esențială această 
întrebare? Pentru că e în mod constant refuzată perspectiva 
simplei existări în viață și în text: „nepropunându-mi să exist 
existență// nu lucrul acesta îl exist în limbaj”; „nu doresc să 
scriu nimic// despre ceea ce voi face mai încolo în spațiul 
închis// de semnale de supraviețuire// nu doresc să fiu 
enunțat de propoziția// ‹‹am coborât din tren pentru a 
trăi››”. Trecerea trenului dincolo de semnal sau coborârea 
din vagon nu sunt decât secvențe ale aceleiași existențe, 
deci supraviețuiri. Simbolic vorbind, soluția nu este aceea 
a ieșirii pe ușă, ci a deschiderii ei către lume. Fiindcă poe-
tul simte o nevoie adâncă („eu” înseamnă eul empiric, 
„mine”, eul profund) de trăire adevărată, de ființare, posi-
bilă doar prin deschiderea conștiinței și identificarea ei cu 
lumea, care umple astfel spațiul interior și încarcă de sens 
ambele existențe: „Eu aș vrea în același/ timp cu mine în 
interiorul limbajului să-mi/ găsesc o identitate fără funcții 
discursive:// această ploaie verde în explozii semantice/ 
peste spațiul ușii.” 

Desigur, o știm de la Eminescu și Eliot, e dificilă racor-
darea poemului la lume, fie ea exterioară sau interioară. 
Poetul însuși se referă la faptul că o simplă scoică poate 
deveni „un obiect indicibil”, considerându-și limbajul 
„imperfect” și textul „indecis”. Dar aici era vorba despre 
altceva, și anume despre neputința conștiinței de a primi 
lumea, însemnând suspendarea dublei mișcări sufletești, 
aceea dinspre și înspre obiectul privit:„lumea nu/ mai pă-
trunde în text. Aceasta înseamnă: eu/ nu sunt pătruns de 
lume în mediul unic al/ textului.” „Îmi lipsește sentimen-
tul când plouă”, mărturisește poetul, „imagini de siliciu// 
deșertifică imaginarea imaginii ploii// nu mai pot imagina 
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imaginea ploii”. Eul e acum poarta închisă dincolo de care 
„înfățișarea locului nu mai e reprezentabilă” („îmi repre-
zint casă îmi reprezint drum”, ni se spune, dar e o repre-
zentare fragmentară și e doar a înțelesului cuvintelor res-
pective, dovadă nearticularea). Ori e asemeni unui clopot 
de bronz înecat în vegetația care „împiedică nașterea dan-
gătului”, rezonanța ce ar fi atins împrejurimile. Obiectele 
devin opace, refractare cunoașterii („ca și cum lucrul e 
partea în care s-au/ oprit stihiile lumii ca acest zid”), se 
închid în ele însele ( în scăpărarea chibritului și a crengilor 
aprinse dealul „se/ strânge în sine se chircește” ) natura 
însăși e compactă, impenetrabilă (se vorbește despre fa-
langele ierbii, metaforă ce trădează antropomorfizarea, 
artificializarea, incapacitatea de a o simți ca atare). Sau, 
dimpotrivă, totul e inconsistent, precum ceața în care 
omul se înfige „elicoidal”, cu disperare, în speranța unei 
străpungeri, și care, la rândul ei, nu trece de aparența fiin-
ței („și nu am decât față de ceață// această față umezită de 
tente”), rămânând „un loc// evanescent mie aici// unde 
am schimbat prin mine// un obiect care a trecut// fără să-
mi asigure permanența// acestui gând cețos înfipt în mi-
ne”. Faptul de a se oferi pe sine în schimbul obiectului 
privit vorbește despre ratarea deschiderii și a primirii, a 
unei relații ferme care ar individualiza ambele existențe, 
după cum am văzut. 

Pierderea identității („față de ce aș fi nu-mi găsesc o/ 
atitudine ca o zbatere de aer față de cer”; „Sunt/ nici rătă-
cit de ceva. A MAN FOR ALL/ SEASONS”) devine senti-
mentul precarității propriei ființe   un obiect ocupând în 
spațiu locul oricărui alt obiect posibil („nu pot semnala ce 
înlocuiesc eu// pe un perimetru observabil în lume”), „o 
pată murală o umbră pe/ pământ în urma pasului călcat”. 
De aici senzația golului interior („acest deșert al ființei”), 
înstrăinarea de natură devenită corosivă („cenușa există ca 
un aparteu la oboi// sunt mai sodat sunt mai acid decât 
iarba// chimizarea conștiinței mele e păducelul”), frigul 
existențial invadând ființa așa cum gerul pătrunde în con-
ductele de pe casa scării, dar și o sete de spații pustii, de 
vânt și de frig ca o echilibrare a pustiirii interioare, dispe-
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rată armonizare cu ceea ce îl înconjoară. Încremenirea 
lăuntrică e dublată de neliniștea extremă („în spatele unor 
grămezi/ de gunoi îmi plimb cu disperare ochii”), efortul 
existării e figurat de urcarea trudnică a dealului cleios 
„răsuflare tăiată genunchi tăiat o durere ce/ taie muș-
chiul”. Existența e redusă la biologic: „exist// abia pot păs-
tra mai mult decât trupul”.  

Însă această asumare a trupului va deveni și preludiul 
regăsirii unui temei al existării, tentativa necesarei opriri, 
exterioare și interioare („sondez gravitoni pe coasta dealu-
lui”), o concentrare a ființei în frig și o întoarcere la sine ca 
reducere a gândurilor la gând și a existării la respirare, la 
simplul fapt de a fi viu: „stabilitate relativă într-un loc de 
convergență// de adunări asupra gândului cu tăcerea// 
aspră ca un abur al nărilor calde.” (Dar chiar și răcoarea, a 
cărei absență exacerba nevoia de vânt înghețat, reprezenta 
o conștientizare a existenței propriului corp și posibilita-
tea unei minime întrepătrunderi cu exteriorul.) În actul 
scrierii, oprirea e însăși experimentarea înserării, cea 
anunțată de titlul cărții. În sensul unei liniștite stingeri a 
luminii, adică al unei voluntare orbiri în fața stihialului 
vieții (de unde invocarea simbolică a lui Borges și a lui 
Homer), „ca o pauză/ de respirație după un allegro pre-
lungit” sau ca și cum după o furtună ai asculta Bach. O 
potolire orfică a stihiilor lăuntrice vociferarea viscerelor și 
vegetația haotică a gândirii și un refuz al transei 
dionysiace: „Și tu stăpân al serii să îmblânzești/ fiarele. Să 
faci din liră propoziția cât mai/ eliptică de flaut.” O deper-
sonalizare, identică cu aceea a cititorului, prin „dispariția 
existenței printre/ semne. Egale cu el însuși egal el însuși 
semn/ între semne un eu uman intră în rezonanță// ”. 
Însemnând o egalizare interioară și o armonizare cu lu-
crurile acum identice în esența lor, rezonanța fiind defini-
tă ca o „redistribuire a uniformului printre sensuri   / con-
flictuale de sens noduri și rețele”, așa cum furtunul udă 
„hârtia grădinii” sau sporii de păpădie stau, „aranjați glo-
bular”, „în așteptarea unei/ întâmplări geometrice a îm-
prăștierii”. Dar și o întoarcere înspre înăuntrul ființei, o 
„auscultare” (termen inspirat de o afirmație a Sfintei Tere-
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za de Avila privitoare la „urechea interioară”): „să mă sting 
atingând focul// având clipa de ulei drept martor// nesfâr-
șit să mă sting ca sunet ce încetează// înapoi în lucruri să 
încep a fi// cu propria-mi imagine de câmp al vederii.” Nu 
e o realizare a sinelui (ātman) în sens indian (deși e suge-
rată, din când în când, atingerea unui centru al ființei: eul 
devenit „un atom de future”, înaintarea până la „protonul 
dealului” sau până în punctul amiezii, derularea inversă a 
timpului, dinspre plantă înspre sămânță), ci o deplină 
regăsire a lucrurilor contemplate în existența diurnă și 
sedimentate în memorie. Dacă se vorbește despre „această 
înserare ce-mi dispare/ pagina în vedere” (s.m.), înseamnă 
că, pe măsură ce se sustrage ochiului, ea alunecă înăuntrul 
ființei, reîntregindu-se prin auscultare (ca să-l parafrazez 
pe autor). Scriitorul e „orb la stihialul vieții/ exercită o 
funcție aperceptivă”, ni s-a spus, înlocuind imaginea reală 
cu reprezentarea ei, cu renașterea în conștiință și în text 
(„A nu vedea propoziția/ ca și când ți-o amintești. În întu-
nericul/ previzibil prin înserare îmi amintesc/ imaginea 
propoziției.”). Experiență firească pentru cel care scrie un 
poem și pe care cititorul e pus în situația de a o încerca 
instantaneu, prin citarea voit inexactă a celebrului titlu 
schopenhauerian: „Lumea ca voință și dispariție a imaginii 
în/ înserare.” Sau ca în următoarele versuri, unele dintre 
cele mai frumoase din întreaga carte: „ca un cap ce se lasă-
ntr-o doară pe un umăr// părăsit de acțiunile privirii// am 
privit în timp// primirea aceasta de către mine// a unei 
înălțimi de frunze pe călcâiul// pantofului.” Privirea cu 
ochii închiși e o rememorare, o retrăire a căderii frunzei, 
pe care noi o imaginăm, recompunând-o din propria noas-
tră amintire. 

Se repetă cu insistență faptul că oprirea reprezintă o 
țintă a existării („am pășit până aici”, „dintr-un timp văzut 
până aici”, „dispărând existențe în mersul meu până aici// 
pe protonul dealului”). Am spune că „apropierea de butu-
cul cald apropierea de/ mirosul uscat// apropierea de ceva 
nemișcat de mult timp” e o tentativă de apropriere a ne-
mișcării (și de aceea nu sunt prezente în carte ființele, cu 
excepția plantelor). Până când devine evidentă stoparea 
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alergării mentale și afective („disparând existențe” se refe-
rea nu numai la secvențele succesive ale înaintării, dar mai 
ales la această continuă dispersare a vieții lăuntrice), si-
multană cu limpezirea interioară și cu eliberarea: „când 
am fugit până la această imagine:// eu așezat peste o pia-
tră cenușie// se odihnește în imaginea efortului uman/ 
eliberată între stânci.” O stare de levitație lăuntrică, figu-
rată în altă parte de trecerea cu bicicleta pe deasupra Văii 
Șaeșului („mi-am părăsit toată greutatea”), de eul devenit 
„un atom de fluture” sau de hidrogen (protonul invocat, și 
el, mai sus) și prin faptul că frunza trimite înapoi la înăl-
țimea din care a pornit, apa se ridică, gândind, până la 
plutirea algelor și la creștetul trestiilor reci, piatra e trans-
figurată în boare de zăpada așternută pe ea. Dar, în mod 
aparent paradoxal, în brațele fixate pe ghidon și care bat 
aerul asemeni unor aripi e întreg „greul planetei”. Pentru 
că oprirea e o reașezare în propria ființă prin anularea 
acestei năpustiri continue a conștiinței înspre afară, deci și 
în propriul corp: „Mă așez.// Cu dreapta în mâna dreaptă 
și cu stânga// în mâna rămasă liberă.” (Ultima afirmație 
fiind nu doar o evitare a repetiției, ci o accentuare a aces-
tei reaproprieri.) E o conștientizare a existenței corporale 
(„Folosesc mâinile acestea simultan cu/ acțiunea lor”), pe 
care o vom întâlni in extenso în penultimul text al cărții, 
în care extragerea cutiei de chibrituri dintr-un sertar și a 
unui băț de chibrit din cutie antrenează nu numai degete-
le ambelor mâini, exact indicate, dar și balansul cotului, 
tremurul pleoapei, fața și pieptul dinaintea cărora se des-
fășoară aceste „operațiuni complexe”, încordarea transmi-
să zonei cervicale, la rândul lor secondate de faptul că 
pielea atinge cartonul rece și lemnul fasonat ori se lasă 
pătrunsă de căldura luminii de amiază. (Relatare lent pre-
lungită până la momentul aprinderii chibritului și a unei 
țigări, care aruncă textul într-un cu totul alt plan, întrucât 
se suprapune în conștiință peste gestul lui Domenico, per-
sonajul lui Tarkovski, de a-și da foc în Piața Capitoliului: 
„în sfârșit voi arde// Eu orbul Homer// voi arde pentru 
dumneavoastră// stimați cititori și-mi fumez țigara// cu 
Nostalgia lui Andrei Tarkovski.”) Conștientizarea greutății 
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corporale sugerează nu numai reîntemeierea existării („mă 
ține bine greul planetei înfășat”), dar și plinătatea deplinei 
trăiri (stingerea care atingea focul, de mai sus) „timpul 
existenței mele c-aș fi fericit// fără să evoc vreo fericire 
anume”, omogenizarea ființei: „mi-am părăsit toată greu-
tatea// tot mai jos în nedespicat”, se spunea în secvența 
bicicletei, în care coexistența dealului și a văii făcea vizibil 
paradoxul ființării (sugerat și de sintagma „protonul dea-
lului”), așa cum în altă parte corpul înmărmurit în lumina 
amurgului devine „prăpăstioso-stâncos”. Sau cum răcoarea 
apei impregnează rotundul de piatră al fântânii: „toată 
răcoarea răcorindu-i/ marginile// dacă trupul e o margine 
a lumii.” 

Privirea „în timp” a căderii frunzei însemna instalarea 
în durata sugerată și de infinitivul lung „primirea” ce leagă 
momentul din trecut cu cel din prezent, creștetul copacu-
lui și stratul de frunze călcat de pantof. Închiderea ochilor 
și deschiderea privirii interioare, nemișcarea omului și 
căderea frunzei (sau a zăpezii, ori curgerea apei), atunci și 
acum, sus și jos, orizontalul și verticalul coincid: „mai 
aproape de vocea mea în acest loc fără/ memorie în muș-
chiul// tăios// nu poate fi decât ceea ce apa gândește// 
înălțimi de mătasea broaștei tubulaturi de/ trestii reci.” 
Plutirea algelor măsoară adâncimea apei,convertită în 
înălțime, trestiile, întinderea ei. 

 Imposibilitatea receptării afective a lucrurilor nu se da-
tora doar stării depresive, ci și rătăcirii în labirintul mental 
al asociațiilor, neputinței de a obține „persistența unei 
imagini”: galbenul dușumelei evocă un tablou de Van 
Gogh, podeaua se transformă în „podișul Ardeni”. Astfel 
că „obiectul e organizat de lecturi, de/ experiența întâlnirii 
cu el, ca și cum îmi/ interzice prezența, adevărata intimi-
tate cu/ el//. Interzis să-l văd prima oară/…/ ”. Fiindcă 
doar abolirea memoriei în realitate, nu în text, golirea 
conștiinței fac posibilă adevărata receptare a obiectului, 
cu uimirea primei întâlniri: „uitarea îndelungată creează 
obiectul ca/ fenomen vizibil”. Pe de altă parte, nevoia pre-
zenței lui reale devine obsesivă („văzul în care sunt proiec-
tat// cu toată dorința de a fi”), se metamorfozează în ob-
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sesia pătrunderii lui, sugestionată în cazul de mai sus, ace-
la al unei scoici din Marea Japoniei, de asemănarea cu o 
vulvă roșiatică. Însă ghiocul se sustrage până și atingerii, 
închizându-se în propria lui perfecțiune și „într-o distanță 
a răcoarei” de nestrăbătut. Eșec prefigurat de colorarea 
desenului unei ferigi, ca încercare de pătrundere prin de-
dublare și de identificare cu verdele impenetrabil. În-
seamnă că tocmai prea marea apropiere de obiect îi anu-
lează prezența, așa cum senzația de sublimare a materiei 
pe care o poate da privirea fântânii înzăpezite dispare în 
momentul contactului cu apa acesteia: „când a privi zăpa-
da pe piatră// soliditatea e o boare// pe care o uit când 
apa îmi cutreieră gâtlejul.” 

De fapt, știm deja că eul „intră în rezonanță” cu lumea 
doar prin stingere, prin desprinderea inițială de ea și re-
tragerea spre interior. Locul opririi fiind unul „îndepărtat 
în mine”, cum ni se spune. E necesara distanță, exterioară 
și interioară,a contemplării: „libertatea unui simț este 
acel/ lucru acea distanță desfășurată în afară”. Deschide-
rea conștiinței înspre spațiul circumscris al lumii vizibile 
(„Îmi ordonez ochiul pentru o suprafață în/ cadru”) și 
primirea, interiorizarea acestuia: „în amfiteatrul cu hârtii 
umede și frunze/ murdare// am primit cu ochiul e simplă 
cuprinderea”. Așa cum stingerea însemna o regăsire a pro-
priei imagini „de câmp al vederii”, și amfiteatrul corespunde 
spațiului întins până la arcul de cerc al orizontului, cel care 
oprește înaintarea privirii și o conține, dovadă „împrăștierea 
de zgomote surde în curba miriștii”. Iar algele și trestiile re-
prezintă limita până la care apa „gândește”. Distanța e insti-
tuită și de geamul prin care sunt privite dinăuntrul camerei 
fântâna și ninsoarea sau de „efectul de seră” al luminii de 
ianuarie, sintagmă conținând aceleași sugestii. Inefabilă, 
uneori, în plan vizual, ea e precis delimitată în cel auditiv: 
dealul e înalt „cât urechea mea”, prezența unui greier în iar-
bă e identificată „la capătul auzului” („atins acel desfășurat 
în/ afară cât există greierul ca sunet în/ zgomotul unei ape de 
greieri”). Ca o atingere a unei ținte (relația directă cu obiec-
tul, căutată zadarnic în starea depresivă), libertatea simțului 
fiind „acea distanță desfășurată în/ afară de tot ce există prin 
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el”. Și în deja cunoscuta dublă mișcare, fiindcă țârâitul insec-
tei o parcurge în sens invers. Să mai adăugăm faptul că elibe-
rarea interioară, cea care face posibilă contemplarea, e sem-
nalată printr-o ușoară înălțare deasupra planului realității 
(așezarea „în creștetul unei pietre” ori „peste o piatră cenu-
șie”, privirea fântânii „peste lumina venită din dreapta”). 

Simultaneitatea privirii și a primirii, a distanțării și a iden-
tificării poate deveni în text succesiune. Astfel, așezarea la 
„marginea unei ape” (aparent, a unei întinderi acvatice) e 
urmată de afirmația că râul a început să curgă „în direcția 
mâinilor/ mele.” Dar în câteva din secvențele evocate mai 
sus ea este evidentă. Cel care contemplă din spatele geamu-
lui se află lângă fântâna interiorizată prin trăire, așa cum 
„participant la zăpada căzută// e sentimentul de a descrie”. 
Tot astfel, e primit cu ochiul spațiul amfiteatrului și, în același 
poem, se vorbește despre însăși privirea primirii imaginii 
frunzei, distanța temporală și cea spațială fiind convertite în 
„primirea aceasta”, infinitiv lung ce traduce chiar procesul 
pătrunderii în conștiință. Manifest în următoarele versuri, 
dar și sugerat prin absorbirea treptată a luminii: „Privesc fără 
să clipesc// ceea ce pătrunde în mine// este un corp uitat de 
limbaje// fotoni dau sens ferigii.” Ar mai fi doar de observat 
că, deși relația subiect-obiect este statică, e contemplată de 
fapt mișcarea, ceea ce exprimă tocmai intensitatea calmă a 
acestei trăiri. 

Liniștea privirii la distanță ne e transmisă și de egalizarea 
celor două existențe, vizibilă în obiectivarea privitorului (dar 
chiar și a stărilor lui interioare, culminând cu însăși omiterea 
actantului: „a privi zăpada pe piatră”), realizată prin faptul că 
pronumelui „eu” i se atribuie sensul persoanei a III-a („eu/ 
…/ se odihnește”, „eu să fie fericit”), că subiectul devine com-
plement de agent („primirea/ …/ de către mine”), prin utili-
zarea frecventă a diatezei pasive („nu sunt pătruns de lume”, 
„nu pot fi descris în text”, „nu doresc să fiu enunțat”, „sunt 
semnalat”, „sunt definit”), adică prin această constantă privi-
re din afară, detașare de sine, depersonalizare, cum s-a mai 
spus. Corespunzând, în planul simbolic al textului, abolirii 
eului, atingerii conștiinței-în-sine, cea care face posibilă în-
săși perceperea obiectului ca o existență-în-sine, într-adevăr 
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reală (sintagma „ordinea în care descriu acest real ca exis-
tent” trebuie înțeleasă prin inversarea termenilor; îi putem 
adăuga și următoarea afirmație: „acest lucru întreg se deose-
bește când e/ întreg”). Și care își găsește o adânc sugestivă 
imagine în acel „cap ce se lasă-ntr-o doară pe un umăr// pă-
răsit de acțiunile privirii”, evocând involuntar Muza adormi-
tă a lui Brâncuși: o desprindere de realitate și de sine retrasă 
spre interior (nu a închis ochii, e părăsit de „acțiunile privi-
rii”, la rândul lor sugerând prelungirea, lentoarea acestei 
mișcări), o pierdere a greutății materiale și o esențializare a 
ființei, reîncărcată lăuntric de imaginile rememorat-
purificate ale lumii. 

Într-adevăr, rareori bucuria existării e exprimată prin 
prospețimea senzațiilor, dar și atunci descoperim un ele-
ment unificator, apa (iarba e în mod constant „umedă”, muș-
chiul „mustește primăvara/ pe versanții unui deal”, „lucrurile 
sunt culoare și mustinde de/ umezeală”), sau, uneori, o geo-
metrizare a imaginii: mușchiul pădurii e „filigranat”,vedem 
„fulgerele globulare ale sporilor” de păpădie în iarba proaspăt 
udată. Tendința generală e înspre abstractizare (chiar dusă la 
extrem atunci când intervine intelectul și râul e transformat 
într-un „un sistem de-a curge la îndemână” sau o „descom-
punere fără denivelări de sens peste/ bulboane și cataracte”) 
și geometrizare, traducând perceperea prezenței obiectului și 
nu a materialității lui: greierul există doar în planul sonor, 
pădurea („desimea”) și dealul, de asemenea, lumina serii e 
„filigranată”, petala, o „concavitate zveltă”, se vorbește despre 
„curba miriștii”, despre înălțimea frunzei sau a plutirii alge-
lor, despre tuburile de orgă ale trestiilor. Uimitor poate să 
pară faptul că, în ciuda acestei abstractizări și a totalei absen-
țe a descrierii, noi vedem totuși obiectul invocat. Dar tocmai 
perceperea directă, nemediată de memorie și de inteligență, 
trăirea lui ca stare interioară („trăind fără vreun efect anume 
această stare// această lumină din ianuarie// efectul de seră 
ni se spune// dar până acolo eu particip la indicibil”) face 
posibilă simpla numire („poet numind cu simplitatea omului 
uleindu-i/ și buzele”), dezideratul suprem al acestei poezii: 
„să pot numi lumina fără să o evoc// lumina directă”. E ade-
vărat că în planul pur tehnic imaginile prind consistență și 
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prin iradierea unor amănunte colaterale, cum ar fi călcâiul 
pantofului (la rândul lui sugerând stratul de frunze căzute la 
pământ) sau dispersarea zgomotelor în spațiul miriștii.  

Sau prin utilizarea metaforei, în mod evident prezentă în 
citatele de până acum. A percepe auditiv înălțimea dealului 
sau a pădurii, olfactiv imaginea cerului („mirosul cerului în 
retină”) și tactil pe aceea a pietrei înzăpezite înseamnă o 
receptare sinestezică a realității. Așa cum impresiile legate de 
caracterul diafan și rece al zăpezii și de răcoarea dinăuntrul 
fântânii sunt anterioare contemplării ei și i se suprapun. Toa-
te acestea țin de imaginar, de proiectarea unei stări subiecti-
ve asupra obiectului (ceea ce se și spune, de vreme ce fântâ-
na e gravată de privirile celui din cameră) și nu de „vederea 
ca simplă vedere a ceva văzut”. Ea reprezentând, de fapt, un 
deziderat, o aspirație uneori dramatic resimțită („aș spune că 
viața mea// e la fel de tragică când// învolburat colorând// 
reduc feriga la imagine// ca să fiu alăturat nu doar unei ima-
gini”), pentru că e mereu pândită de eșec: „ca să pot cunoaște 
o libertate în text// ar trebui să privesc intermitent// cu 
ochiul plin de răbdare// ar trebui să am răbdare pentru lu-
cruri”, citim tocmai în poemul fântânii. Și chiar dacă textul 
însuși este condiționat de trăire („cât timp liniștea mea e 
asigurată de privire// libertatea care există în text poate fi 
privită”), până la urmă lucrurile stau și invers: dacă imaginea 
din poem se materializează din însăși liniștea conștiin-
ței,precară fiind, aceasta din urmă e realizată deplin tocmai 
în cea dintâi, dovadă că cel așezat pe o piatră cenușie „se 
odihnește în imaginea efortului uman/ eliberată între stânci” 
(s.m.). De unde un continuu balans între realitate și text și 
faptul că imaginea devine un adevărat laitmotiv al cărții, 
reprezentând singura șansă a ființării. Și exprimând o sete de 
purificare și eliberare interioară ce își găsește împlinirea prin 
invocarea sublimării materiei în răcoare și sunet sau în pură 
geometrie, a luminii, plutirii, înălțării. 
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Galina MARTEA  
 
 

Identitatea literaturii române prin modernism.  
Romanul – formă a progresului literar 

 
iteratura a fost și va fi mereu arta socială care stimu-
lează în mod favorabil acțiunea realizată în ansamblul 

de valori spirituale, parte integrantă a fenomenului de 
cultură – cultura influențând pozitiv orice domeniu de 
activitate publică și, în același timp, motivând continuu 
procesul civilizației umane. Regăsindu-se prin conținutul 
culturii, literatura își raportează acțiunea în afirmare la 
necesitățile sociale și idealurilor generate de acestea, în 
cele din urmă însumând în sine identitatea și personalita-
tea valorilor social-umane. Cu această imagine literatura, 
în general, se prezintă ca un mijloc de exprimare ce se 
infiltrează cu o puternică influență atât în cultura omului, 
cât și în societatea acestuia. Corespunzător, omul și socie-
tatea acestuia se definesc ca valori sociale, distingându-se 
prin merite și realizări în diverse activități culturale. Ur-
mând efectul realizărilor, literatura, condiționată de cul-
tura sa, se dezvoltă neîntrerupt și se autoreglează în de-
pendență de nivelul său intelectual raportat la nivelul cul-
turii autohtone. De-a lungul timpului arta literară a avan-
sat și ca domeniu social, adecvat și cultura literaturii s-a 
afirmat ca domeniu în propria artă - ambele contribuind 
nespus de benefic în evoluția umană, ambele contribuind 
enorm în nivelul de dezvoltare materială, spirituală, eco-
nomică a oricărei națiuni. Ca urmare, afirmându-se iden-
tic în viața umană, literatura română prin culturalizarea sa 
formează un singur tot, având un rol esențial în cultura 
poporului român, dar și în cultura altor popoare – 
identificându-se de a fi un capital public nespus de renta-
bil care produce plusvaloare în evoluarea societății româ-
ne. 

Făcând parte din cultura neamului românesc, literatura 
română și-a conceput rădăcinile încă din anii 1521, primul 
document fiind înscris sub o formă de scrisoare în care se 

L 
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specifică o categorie de poezie lirică cu caracter filozofic 
(trimisă de Neacșu de la Câmpulung demnitarului Hans 
Benkner din Brașov), conform surselor în vigoare. De la 
începuturi cultura română a fost puternic influențată de 
curenții creștinismului, ca mai apoi și literatura să fie in-
fluențată de aceste idei, printre primele manuscrise în 
română fiind traducerile din limba slavonă cu texte biseri-
cești ale cultului creștin slavon din secolul XV. Între timp 
apar și alte lucrări religioase, cu traducerile corespunză-
toare; iar Biblia completă din Vechiul Testament a fost 
tradusă și publicată în limba română spre sfârșitul secolu-
lui al XVII-lea, această perioadă de timp având o încărcă-
tură pentru literatura religioasă. Pe parcurs literatura ro-
mână se definește și prin curenții umanismului, secolul al 
XVII-lea; secolul al XVIII-lea prin curenții clasicismului și 
iluminismului; apoi secolul al XIX-lea cu orientare în rea-
lism, romantism, simbolism, cât și în junimism și latinism 
– orientări autohtone; secolul al XX-lea caracterizându-se 
cel mai mult prin curentele literare de realism (ce este 
asociat cu acțiunea de a promova etern tradiționalismul 
din toate timpurile, cât și teoria literară cu elementul de a 
reflecta realitatea în limitele ei esențiale și obiective) și 
modernism, dar și postmodernism ce presupune în sine 
lumea modernă și preocupările ei de a se remarca prin 
cerințele destul de complexe ale contemporaneității, astfel 
fiind privilegiate aspectele culturii umane în general, ac-
centul forte punându-se pe remodelarea culturii literare în 
raport cu necesitățile și dificultățile existențiale din epoca 
modernă, pe regenerarea conținutului literar prin crearea 
de noi condiții și modele inovatoare care să exprime noul 
în cuprinsul literaturii de astăzi – concluzia afirmând: 
literatura română din toate perioadele istorice 
caracterizându-se ca o componentă eficientă și calitativă 
atât în cultura națională, cât și în cultura universală; con-
comitent reprezentând mișcarea literară de amploare ce 
constituie o rezultantă integrantă în valorile social-
umane.  

Referindu-ne la modernism, dar și postmodernism, in-
vocăm acele curente artistice care sunt caracteristice lite-
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raturii contemporane din secolul XX și XXI, nu este exclu-
să nici perioada dintre sfârșitul secolului XIX, respectivele 
promovând arta noului în scopul de a produce și reprodu-
ce valorile estetice prin intermediul cărora se pronunță 
efectele literare în raport cu modificările ce au loc în soci-
etate și în existența individului. Prin realitatea lumii con-
temporane este prezent realismul, curent literar care a 
fost stimulat structural de modernism, modernismul în-
semnând curentul care a exercitat și valorificat influența 
asupra a tot ceea ce exprimă însușire și caracter modern. 
Drept urmare, modernitatea a transformat atât lumea, cât 
și cultura literară, în rezultat orientarea scriitorilor fiind 
centrată pe corelația dintre realitate și armonia creației 
umane, într-o viziune nouă și originală, mesajul artistic 
redându-se prin poezie, proză, eseu, roman, critică litera-
ră, nuvelă etc. Privind din unghiul poeticii oricărui gen 
literar, curentul modernismului (așa cum se cunoaște din 
literatura de specialitate) – principiul acestei mișcări fiind 
contestarea existenței tradiționalismului și de a regenera 
dificultățile creației române în raport cu progresul univer-
sal – însumează în sine activitatea literară redată prin 
multiple orientări și anume: expresionism, constructivism, 
suprarealism, dadaism, integralism, realism socialist, fe-
minism, parnasianism, teatrul absurdului, optzecism lite-
rar, neomodernism, ermetism, avangardism, șaradism, 
simbolism, naturalism, tradiționalism (inclusiv: popora-
nism, gândirism, semănătorism) etc.; toate având anumite 
forme de expresie unde în literatura română au fost cu-
noscute începând cu sfârșitul sec. XIX și întreaga perioadă 
a secolului XX. Spre exemplu, primii pași ai modernismu-
lui în literatura română au fost concepuți prin simbolism, 
orientare regăsită în volumul de poezii „Plumb”, editat în 
anul 1916 de George Bacovia; concomitent făcând pașii 
literari și avangardismul, orientare din perioada interbeli-
că care se manifesta printr-o conduită ieșită din comun, 
chiar extravagantă ce respingea integral rânduielile artei 
tradiționale, tradițiilor naționale consfințite de-a lungul 
timpului. Pentru a prezenta unele tendințe literare, inițial 
ne vom referi la tradiționalism, orientare care a fost mereu 
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în contrast cu mișcarea modernistă. Tradiționalismul din 
perioada anilor 1921-1944 naște din necesitatea menținerii 
în cultura română a datinilor/ tradițiilor populare fondate 
istoricește de-a lungul secolelor, curentul respectiv fiind 
în contradicție totală cu modernismul și care, totodată, se 
prezintă într-un stadiu tot mai avansat de dezvoltare în 
cadrul societății române din acel răstimp. Astfel, repre-
zentanții mișcării tradiționaliste – cum ar fi Constantin 
Stere, Nichifor Crainic, Alexandru Vlahuță, George Coș-
buc, Nicolae Iorga, Adrian Maniu, Gib Mihăescu, Lucian 
Blaga, Mihail Sadoveanu, Ion Pillat – se opuneau în mod 
categoric asupra procesului de renovare a artei literare 
românești către modernism, evident și față de modificarea 
culturii literare. Pentru tradiționaliști raportarea sau ori-
entarea literaturii române către cultura occidentală era 
inacceptabilă, tendința acestora abordând în mod direct 
condiția de a subordona aspectele etice și estetice celor 
etnice; deci de a păstra conținutul clasic întruchipat prin 
totalitatea creațiilor artistice, literare, muzicale, religie, 
obiceiuri, tradiții populare, fără a accepta modernismul cu 
achizițiile și acțiunile novatoare. Mișcarea tradiționalistă 
(compusă din trei direcții: gândirism, sămănătorism și 
poporanism), prin acțiunile sale, a dorit să păstreze în 
orice fel specificul național românesc al unui trecut înde-
părtat; iar folclorul, etnografia, istoria, religia, conținutul 
patriarhal, cultura autohtonă - considerându-se cele mai 
importante surse în promovarea ideilor pentru domeniul 
literar român; deci trebuia menținută o orientare către 
populația zonelor rurale unde cultura se exprima prin 
folclor și etnografie etc., însă prin nerecunoașterea culturii 
moderne din zonele urbane. Așadar, gândirismul, ca ori-
entare socială și literară (inițiator fiind revista „Gândirea” 
din Cluj, administrată de Cezar Petrescu), și-a promovat 
opiniile din primele decenii ale secolului XX, dar și după 
anii 1930, înclinare către un tradiționalism integru în cul-
tura română, spre autohtonism, spre naționalism și unita-
te națională sub egida Ortodoxiei, către starea de înapoie-
re din sectorul rural ce se corela cu tradițiile creștine și 
cele populare; teoriile acestui curent se bazau pe poziția 
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dușmănoasă în raport cu conceptele modernismului sau 
ale culturii moderne; în calitate de reprezentanți ai acestei 
tendințe se considerau Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Tu-
dor Vianu, Radu Dragnea, Nichifor Crainic, Pamfil Șeica-
ru, Mateiu Caragiale, Vasile Voiculescu, Ion Pillat, Ovidiu 
Papadima. Ca urmare și sămănătorismul (la bază existând 
revista „Sămănătorul”, administrată de George Coșbuc, 
Nicolae Iorga, Alexandru Vlahuță, Ilarie Chendi) se înre-
gistra ca un curent ideologic și social-politicdin primul 
deceniu al secolului XX, ideea mișcării fundamentată pe 
ținutul rural care trebuia să-și păstreze valorile arhaice/ 
autohtone, esteticul fiind redat prin pasteluri ce prezentau 
viața umană de la sate în corelație cu farmecul naturii 
înconjurătoare; în rândul scriitorilor ce promovau aceste 
idei aflându-se Octavian Goga, Spiru Haret, Emil Gârlea-
nu, Ion Agârbiceanu, Duiliu Zamfirescu. Iar dacă e să ne 
referim la poporanism (la bază se afla revista „Viața româ-
nească” din Iași, coordonată de Garabet Ibrăileanu), 
atunci curentul în cauză avea o orientare populară care 
considera că populația mediului sătesc este temelia și va-
loarea societății române, pe când intelectualitatea urma să 
fie orientată în a proteja exclusiv nevoile și drepturile ță-
rănimii, acest lucru regăsindu-se în scrierile literare ale lui 
Mihail Sadoveanu, George Topârceanu, Spiridon Popescu.  

Prin analiza curentelor literare se presupune de a speci-
fica și de a pune în evidență însușirile culturale de bază, 
dar și cine sunt reprezentanții acestora. Dacă e să abor-
dăm, spre exemplu, orientarea expresionismului, aceasta 
este o adoptare literară apărută la începutul secolului al 
XX-lea în Germania, caracterizându-se prin amplificarea 
intonației și intensitatea expresiei, astfel făcându-se o ten-
tativă asupra curentului realist. În arta literară română 
printre reprezentanții acestei mișcări s-au înscris Lucian 
Blaga - cel mai de seamă scriitor al expresionismului, Ion 
Barbu, George Bacovia, Tudor Arghezi, Alexandru Philip-
pide, Aron Cotruș, Felix Aderca, Horia Bonciu, Ion Călu-
găru, Eugen Relgis, cât și alții. Iar dacă e să vorbim despre 
simbolism - orientare care poate fi considerată parte a 
curentului modernist - acesta s-a impus ca o mișcare în 
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arta literară universală către sfârșitul secolului al XIX-lea 
și începutul secolului al XX-lea, unde cu ajutorul simbolu-
rilor s-a experimentat să se determine legătura reciprocă 
dintre fenomenele naturii și intelectului uman sau, mai 
bine zis, morala umană; astfel dând libertate versului prin 
melodie și armonie verbală, fără a fi dependent de exacti-
tatea tradiționalismului clasic; în literatura română cu 
aceste idei este prezent Tudor Arghezi, Alexandru Mace-
donski, Mateiu Ion Caragiale, Ion Minulescu, Ion Vinea, 
I.M.Rașcu, Felix Aderca, George Bacovia, Luca Caragiale, 
Iuliu Cezar Săvescu, Mircea Demetriade, Dimitrie Anghel, 
Ștefan Petică. Cât despre naturalism, curent care de fapt a 
prezidat la fondarea realismului, acesta este simbolul care 
tinde de a reface realitatea în modul cel mai exact și devo-
tat, până și în limita fenomenelor neesențiale, 
considerându-se acea noțiune filozofică ce tratează că în 
afara naturii nu există nimic altceva; orientarea literară 
respectivă și-a făcut apariția în Franța în a doua jumătate 
a secolului XIX și era stăpânită de ideea pozitivismului 
unde aspectul binelui se considera în afara moralei uma-
ne; în calitate de reprezentanți ai naturalismului românesc 
sunt considerați Ioan Slavici, Liviu Rebreanu, Ion Luca 
Caragiale, Barbu Ștefănescu Delavrancea, Eugen Barbu. O 
altă tendință literară ce impresionează prin conținutul ei 
este suprarealismul (reprezentând perioada interbelică 
până în anii patruzeci), care se caracterizează prin liberta-
tea integrală în modul de redare a ideilor; accentul fiind 
pus pe acțiunea bruscă și irațională a imaginației, astfel 
contestând existența gândirii logice. Suprarealismul a luat 
naștere în prima jumătate a secolului XX, iar în calitate de 
reprezentanți în literatura română regăsindu-se Geo Bog-
za, Virgil Teodorescu, Gellu Naum, Gherasim Luca, Sașa 
Pană, Paul Păun. Efectiv, tendințele literare precum sim-
bolism, suprarealism, expresionism, dadaism fac parte din 
curentul modernismului, mișcare ideologică care neagă 
valorile trecutului ce sunt redate prin fenomenul tradițio-
nalismului - obiceiuri și rânduieli comune unui popor, 
stabilite prin tradiții populare. Evident, lucruri cunoscute 
în literatura de specialitate. 
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Explorând cele expuse mai sus, observăm că fiecare 
orientare literară se bazează pe o anumită idee, pe anumi-
te concepții filozofice, aspecte morale sau religioase, etc., 
astfel reflectându-și conținutul prin diverse forme de ex-
primare. Pentru a înțelege mai deslușit înțelesul acestei 
lucrări care dorește să se pronunțe asupra curentului lite-
rar modernist, ca parte a secolului XX, atunci ar urma să 
ne centrăm pe acele ideologii prin care au activat scriitorii 
români din perioada interbelică, cât și postbelică. După 
cum se cunoaște, în majoritatea cazurilor scriitorii români 
din perioada interbelică și-au orientat creația literară prin 
mișcarea tradiționalismului, avangardismului, constructi-
vismului, integralismului; iar cei din spațiul postbelic s-au 
afirmat mai mult prin realism socialist, structuralism, 
poststructuralism,feminism, optzecism literar, deprimism, 
postmodernism, în cele din urmă literatura română 
manifestându-se prin acele curente literare care nemijlocit 
au slujit într-o măsură oarecare pentru necesitățile popo-
rului român sau, mai bine zis, pentru interesele/ aspirații-
le unor categorii sociale dintr-o anumită perioadă de timp. 
Luând în considerație că în literatura română curentul 
modernismului s-a perindat de-a lungul secolului XX, 
atunci analiza creațiilor literare puse în lumină se vor cer-
ceta în dependență de două perioade – interbelică și post-
belică, iar genul literar ar urma să fie divizat cu referire la 
poezie, proză etc., cu precădere fiind în vizor romanul. 

Modernismul, în calitate de curent propășitor și care a 
dorit în orice fel să rupă relațiile cu tradiționalismul, este 
mișcarea și tendința inovatoare ce susține fondarea unui 
nou principiu de creație literară și fondarea unui nou con-
cept pentru cultura literaturii. Avându-i ca protagoniști pe 
criticii literari români (cei mai de vază - George Călinescu, 
Eugen Lovinescu, Vladimir Streinu, Tudor Vianu) care în 
timp și-au expus teoriile despre întreaga diversitate a aces-
tui curent, literatura română de specialitate rămâne a fi o 
sursă demnă de atenție în totalitatea acestor aspecte. 
Drept urmare, conform constatărilor, modernismul se 
remarcă prin opoziție față de tradiționalism, fiind contra-
dictoriu în viziune și conceperea acțiunilor. Evoluția mo-
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dernismului, în timp, s-a manifestat în dependență de 
epoca istorică, marcându-se printr-o anumită stare de 
lucruri și evenimente corespunzătoare. Așa fiind, curentul 
literar modernist se identifică prin perioada interbelică și 
postbelică, ambele perioade având între ele diferențieri de 
atitudine în raport cu conceptele abordate, prin tematica 
și forma de exprimare, și, nu în ultimul rând, prin cultura 
ce se raportează la ansamblul de valori sociale cu care 
masele vin în contact prin participare pentru a percepe 
arta creației umane, care se numește literatura română. 

Din totalitatea operelor puse în lumină de către scriito-
rii români vom menționa creația literară expusă prin ge-
nul epic al prozei, proza având în subordine o multitudine 
de specii literare precum basme (expuneri cu elemente 
fantastice supranaturale), biografii și autobiografii, memo-
rii, mituri (povestiri fabuloase cu caracter sacru) , nuvele 
(specie literară mai mare decât schița, dar mai scurtă și 
mai simplificată decât romanul), romane, povestiri, schițe 
jurnaliere, parabole (povestiri alegorice cu un cuprins reli-
gios sau moral). Astfel, cu prioritate, va fi pusă în discuție 
specia literară valorificată prin romane – creație a genului 
epic de întindere mare și cu conținuturi complexe care se 
desfășoară în cadrul unei întâmplări și de-a lungul unei 
anumite perioade, subordonată în limite de observație 
socială și analiză psihologică. Ca urmare, dacă în perioada 
interbelică creația literară în proză are tendința de a se 
exprima prin genul epic de întindere vastă cum ar fi ro-
manul, oricum la bază în mare parte rămân și scrierile 
redate prin nuvele, povestiri etc. Însă romanul a fost acea 
artă artistică care a revoluționat literatura română și sub 
acest aspect aceasta a fost motivată de concepții moder-
niste unde prin cultura sa, ca mijloc spiritual al existenței 
sociale, s-a impus ca formă și metodologie în stimularea 
creației literare românești. Romanul din perioada interbe-
lică s-a evidențiat prin acțiunea de a relata starea emoțio-
nal-interioară a individului român și despre trăirile/ con-
dițiile acestuia din perioada respectivă, despre spiritul 
național românesc cu capacitatea de inteligență/ deștepta-
re în procesul evoluției, despre societatea română în în-
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tregul ei areal cu toate preocupările vieții cotidiene și stă-
rilor sufletești, etc. - Mihail Sadoveanu fiind reprezentan-
tul distins în acest gen de creație literară, considerat ca cel 
mai de vază narator care a relatat în linii mari poziția 
umană a omului simplu din societate, mediul rural descris 
prin tot realul naturii înconjurătoare, iar istoriografia ți-
nutului și datinilor românești din zonele rurale valorifica-
tă prin conținutul de gândire socială. Pe când în perioada 
postbelică romanul cuprinde o gamă de proprietăți care 
divizându-se în mai multe categorii se plasează în limitele 
de idee generală ce reflectă corespunzător realitatea, astfel 
fiind pusă în lumină creația cu conținuturi politice, psiho-
logice, ideologice, social-istorice propriu societății româ-
nești; totodată, un loc însemnat îl ocupă specia genului 
epic în proză cu componente eseistice, deci literatura ese-
urilor, exemplu ar fi „Moromeții”, vol. II, de Marin Preda - 
ideea de existență socială găsindu-și loc în zona rurală a 
societății. Necăutând la aceste diferențieri, oricum creația 
literară în proză din perioada interbelică are o cotitură 
imensă către renovare și valorificarea noului din moder-
nism, evident de a adapta exigențele literaturii la cerințe 
noi cu orientări moderne și către un segment al civilizației 
care își exprimă caracterul în termeni de cultură socială/ 
spirituală/ intelectuală/ morală sau emoțională; iar litera-
ții timpului să producă efecte cât mai frumoase în produ-
sul scriitoricesc. După cum se cunoaște, orientarea se pla-
sa către viața spirituală, către trăsăturile morale ale omu-
lui și către stările emoțional-sufletești ale poporului ro-
mân, în mod aparte din localitățile rurale – romanul cu 
înclinare propriu psihologiei umane îi determină pe pro-
zatorii români să elaboreze o tematică sau, mai bine zis, o 
operă literară de analiză social-psihologică, aceasta fiind 
într-o măsură oarecare influențată de bergsonism (doctri-
na filozofică a lui Bergson care afirmă că adevărul nu este 
accesibil cunoașterii științifice) prin recompunerea trecu-
tului ce are la bază curentul de memorie afectivă; astfel 
creația din epoca interbelică are și un caracter sentimental 
ce predispune la melancolie și contemplație, înclinată să 
idealizeze realitatea în mod romantic. Ca atare, romanul 
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din perioada interbelică se prezintă prin caracteristica 
omului din societatea română, centrul de referință având 
tangență cu spiritualitatea și conduita umană, accentul 
explorând conotațiile culturii morale și spirituale – subiec-
tele respective fiind prezente în opera lui Mihail Sadovea-
nu, Anton Holban, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, Mir-
cea Eliade, Ion Slavici, Ionel Teodoreanu, Garabet Ibrăi-
leanu, Mihail Sebastian, Constantin Stere, Gib I. Mihăies-
cu, Duiliu Zamfirescu, Mateiu Ion Caragiale, Hortensia 
Papadat Bengescu, Nicolae Filimon, Ion Biberi, alții. Criti-
cul literar Garabet Ibrăileanu a susținut ideea prin existen-
ța romanului de analiză și de creație, astfel romanul de 
analiză fiind un lucru care capătă viață în mai multe ipo-
staze, la bază având ființa viabilă care se manifestă prin 
acțiuni reale, prin afirmații multiple cu facultatea de a 
exprima un grai însuflețit; drept urmare prin analiză - ca 
metodă științifică de cercetare a realității - este examinată 
structura sufletească proprie individului, deci psihologia 
ființei umane cu întreaga complexitate a stărilor emoțio-
nal-sufletești; se menționează că romanul psihologic este 
și romanul de analiză, reprezentanții acestuia fiind Camil 
Petrescu, Mircea Eliade, Hortensia Papadat-Bengescu. 
Însă prin romanul de creație individul este descris prin 
ansamblul manifestărilor prin care se exteriorizează viața 
psihică a acestuia, drept care este vorba de conduita uma-
nă. Prozatorul și dramaturgul Liviu Rebreanu, care a evo-
cat starea țăranului/ omului de la sat prin romanul „Ion”, 
cu subtitlul „Glasul pământului, Glasul iubirii” (roman 
obiectiv), lucrare de condiție social-umană și analiză psi-
hologică, a fost romancierul cu scrieri realiste, punând în 
lumină romanul „Răscoala” (primul volum editat în 1932, 
al doilea volum în 1966), pătruns de evenimentele țărani-
lor din 1907 – din analiza lui George Călinescu fiind consi-
derat un roman al gloatei, respectiv considerat capodopera 
literaturii române din perioada interbelică. Apoi continu-
ând cu romanul „Pădurea spânzuraților” (roman obiectiv) 
de atitudine psihologic-umană în vreme de război (1922), 
apoi au urmat și alte romane „Amândoi” – din nou o lu-
crare reală, de tip polițienesc, inspirată din fapte crimina-



Teme la alegere 

Discobolul/ 2022 
 

177 
 

le. Iar scriitorul Mateiu Ion Caragiale în romanul „Craii de 
Curtea-Veche”, cât și „Remember”, descrie viața umană în 
limitele întunericului, adică după ce se lasă noaptea pe 
pământ; iar acțiunea exprimă însușirea prin tot ceea ce 
este suav și plin de atenție, și grija pentru individul pă-
mântesc. Așadar, tema mediului rural este evocată de Mi-
hail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Ion Slavici, cât și alții, 
expunerile acestora fiind înzestrate de o pondere înaltă și 
cu variații proprii. Dacă e să ne referim la Ion Slavici, scrii-
torul abordează tema cu privire la existența omului în 
anturajul rural, descrierile conținând elemente despre 
conduita umană, cuprinzând până la cele mai mici detalii 
conținuturi despre totalitatea obiceiurilor și deprinderilor 
ale unui grup social; despre cum se aplică limba vorbită în 
procesul de comunicare dintre membrii unei anumite 
colectivități; despre totalitatea obiectelor care îmbracă 
corpul omenesc, deci se are în vedere vestimentația – în 
viziunea criticului literar George Călinescu, Ion Slavici 
este privit și comparat ca un„instrument de observație ex-
celent al mediului rural”. Referindu-ne la scriitorul Duiliu 
Zamfirescu, romancierul a prezentat în scrierile sale ta-
bloul real și complex din societatea română către sfârșitul 
secolului XIX și începutul secolului XX, astfel subiectele 
au fost relatate în romanele „Anna”, „Viața la țară”, „Tăna-
se Scatiu”, „În război”, „Îndreptări”, toate din seria de pro-
ducții literare „Ciclul Comăneștenilor” – trăirile emoțio-
nal-sufletești și existența omului fiind caracterizată în 
dependență de poziția socială pe care o ocupă acesta în 
comunitate. Duiliu Zamfirescu este primul scriitor român 
care a pus în lumină romanul cronică (prin analiza cât mai 
profundă a acțiunilor și întâmplărilor), redând prin acesta 
imaginea vieții din societatea română de la sfârșitul sec. 
XIX, prin care menționează despre simplitatea moravuri-
lor și a traiului în patriarhat, așa zis, în spiritul tradițiilor 
străvechi. Pe când prin intermediul romanelor lui Camil 
Petrescu cunoaștem o tematică ce aparține de domeniul 
intelectualității, o categorie socială de oameni a cărei acti-
vitate ține și se desfășoară în sfera vieții spirituale. Totoda-
tă, Camil Petrescu este scriitorul și promotorul care pune 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Craii_de_Curtea-Veche_(roman)
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bazele romanului modern, astfel făcând un sfârșit pentru 
romanul tradițional. Romanul „Ultima noapte de dragos-
te, întâia noapte de război”, publicat în 1930, reflectă opera 
dramatică a omului intelectual care înțelege lucrurile în 
deplinătatea facultăților mintale; în prima parte a lucrării, 
scriitorul Camil Petrescu infiltrează acțiunea individului 
prin procesul afectiv al dragostei care, în același timp, 
acesta este cuprins de situații incerte și neîncredere în 
sine; pe când în partea a doua se înregistrează faptul că 
omul în asemenea împrejurări de nesiguranță este capabil 
să purceadă la alte aspecte existențiale și cugetări, și anu-
me la acela de a conștientiza limpede necesitatea și utilita-
tea lucrurilor în dependență de anturajul nou creat, în 
cazul dat fiind anturajul stării de război – în linii generale, 
tabloul integral al romanului are o clasificare atât reală, 
cât și imaginară, cu tangență directă la sentimentul de 
responsabilitate morală a ființei umane față de propria sa 
conduită. Romancierul Ionel Teodoreanu prin trilogia „La 
Medeleni”, editată în 1925, zugrăvește destinul unei fami-
lii, respectiv existența copiilor din această familie, nemij-
locit despre relația reciprocă dintre aceștia, esența fiind 
bazată prin redarea caracterului, emoțiilor și legătura con-
tradictorie dintre aceștia, echilibrul emoțional având o 
semnificație aparte, în cele din urmă este pus în joc aspec-
tul ce ține de sentimentul dragostei umane care se dove-
dește a fi procesul afectiv-autentic specific omului din astă 
lume. Referindu-ne și la prozatorul/ dramaturgul Gib I. 
Mihăiescu, romancierul de analiză psihologică, lucrările 
Domniei sale sunt tratate cu o claritate deosebită în gân-
dire și sunt considerate de o pondere aparte în literatura 
română. 
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Roxana PAVNOTESCU  
 
 
Năpârlire  
(Pterorryesis) 
 

ansul poticnit al cailor – 
în atelaj înaripat - 

pe câmpia sufletelor. 
 
Mânați de vizitiul stângaci 
calul alb și calul negru 
pasc pajiștea de hidrogen 
și plescăie idei. 
 
Unii aleargă năprasnic pe verticală 
și prind din zbor 
hrana zeilor, 
în nechezări scurte. 
 
*** 
Tot mai greoi valsează caii 
pe câmpia sufletelor 
și se opintesc cambrat 
la marginea prăpastiei. 
 
În urma lor – 
furtună de pene încinse, 
miros de gudron 
și memorie arsă… 
 
 
Erlkönig 
 
Numai o vale fără fund, 
desparte castelul 
înveșmântat în cețuri 
de botul îngândurat  
al calului. 

D 
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Aleargă cavalerul 
și adună toate vânturile 
sub mantaua sa. 
 
Ceața îl petrece senzual, 
pe după umeri, 
cu brațele ei de fum. 
 
Din fiordicele cețuri,  
copilul modelează 
chipuri alese 
de prințese, 
 
*** 
Sunt fetele bătrânului rege nordic,  
ce, perfid, îl cheamă 
la cel din urmă joc, 
cu degetul lui nebun și întors. 
  
Aleargă cavalerul ca gândul 
și strânge tot mai tare, 

chinuitor de tare, sub manta, 
copilul cu ochii mari și ficși, 
ce privesc extatic 
la fiordicele cețuri. 
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Alexandru CAZACU 
 
 
Un semn pe aburul ferestrei 
 

ingur în cuşeta vagonului  
desenezi  un semn  pe aburul ferestrei  

prin care intră câmpia nesfârşită 
odată cu seara de Octombrie  
neagră şi lucioasă sub ploaie 
precum lupoaica ce alăpta gemenii de bronz 
şi se uita apatică la trecătorii 
opriţi lângă ea în centrul oraşului latin 
din care pleci cu un tren luat la întâmplare 
având curajul de a privi tot ce a fost  
în amintirea zilei trecute  
purtate pe scuturi 
sau celei care o să vină  
dincolo de declaraţii insipide şi onorabile 
şi dimensiunea cubistă a privirii în gol 
unde a înţelege cu adevărat un lucru sau pe cineva 
înseamnă a te îndrăgosti puţin de acesta 
când toate semnele sunt descifrate cu pricepere  
de ţipătul locomotivei  
alergând spre niciunde  
 
 
La adio  
 
Teama ce ne-a urmărit până acum  
se va dilua în lucruri  mici şi neajutorate 
în nelepădarea de celălalt  
şi-n moartea semnelor de punctuaţie  
dintr-un discurs poststructural  
precum cea a elefanţilor într-un cimitir al junglei 
când un fel de tăcere se împrăştia în jur  
iar amiaza împărţită la doi 
era din ce în ce mai lungă 
ca o abstracţiune sau colaj  

S 
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la masa ovală pe care stătea o veioză cu picior de fildeş 
unde în sfârşit puteam spune orice 
căci orice putea fi suportabil 
sub auspiciile unui „Tout était dit‟ de Jean-Jacques 
Goldman  
ce rula  în surdina cafenelei  
când doar ne-am ridicat şi încet şi stângaci 
ne-am sărutat pe obraz sau poate pe ambii obraji 
convinşi că dintr-o fericire trecută  
nu îţi poţi aminti detalii 
 
 
Înserare la Tomis 
 
Disperarea leneșă a zilei spre asfințit 
biciuită de valurile reci 
și țipătul pescărușilor flămânzi 
dincolo de tetrapozi 
Vinovățiile vinovate sau poate nu 
viața pe care nu ai trăit-o 
și te acuză blând 
imaginile pe care nu le-ai văzut 
copleșindu-te în această oră 
ce doar ne presupune 
 
Resemnarea superioară a imobilelor 
din centru acestui oraș sprijinit de țărm 
cu statuia unui poet care a scris 
despre iubire și tristețe 
sfârșind în exil pe undeva pe aproape 
printre cei care vor fi mereu 
victima unor victime 
ale istoriei consemnate-n enciclopedii 
și care știu că nu contează puterea celorlalți 
ci propria noastră slăbiciune 
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Anca ȘERBAN 
 
 

rana liberă 
 

umina din rana liberă e adevărul ultim 
pe care îl pot asculta din spatele zidului fără să mă atingă 

doi pescăruși s-au înecat în apropierea țărmului  
au lăsat în urmă țipătul lor  
au rupt nodul din zorii zilei 
tăcere  
retrăiesc binecuvântarea de a fi apa adâncă 
din conștiința celuilalt în absența trupului 
 
 
să urmăm calea inimii oricât de adânci ar fi urmele 
 
într-o zi mă voi trezi și îți voi spune încă o dată  
că viața nu poate fi înlocuită la fel cum nu pot fi înlocuite 
cuvintele mele 
mai drepte decât copacii de care te sprijini ca de o cruce 
fără lumină proprie ne pierdem și în poezie sfâșierea nu 
înseamnă sfârșit  
e acea timiditate simplă și meditativă a deschiderii 
pieptului 
nu are nimic în comun cu așteptarea sau absența  
prin ceață melancolia își trage răsuflarea în liniște 
 
 
înfășurați în mătase 
 
am plămânii înfășurați în mătase: o monotonie azurie 
dacă aș putea să devin umbra clopotului de sticlă 
acum știu ce îmi lipsește îmi spun și surâd 
nu concep răul dar îl simt și nu îmi arată colții 
amăgirea sau puterea de a renunța 
chipul meu se face nevăzut 
singura cârtiță năvălind în lumină din greșeală 
 

l 
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melcilor de sticlă 
 
cuvintele crescute din inimă sunt un dar 
ce răsună inconsolabil ca sirena unei ambulanțe 
de la fereastră cerceii scut își așteaptă rândul 
trecuți sub tăcere 
intră în stropii de cafea și se întorc pe alei 
viața se uită la ei răzvrătindu-se în toate locurile 
lăsate în urmă 
 
 
risipă de hârtie 
 
bărci îndoite de tristețe 
dacă suflăm cu putere vor ajunge la timp 
spre dimineață vedem aripile porumbeilor din memorie 
am inventat amânarea întoarsă cu cheița 
o neliniște dantelată 
nu e cazul să ne prefacem 
nu am fost închiși 
spaima e scuza perfectă 
cu timpul inima se mută la tâmple 
la câțiva pași distanță un echilibru curat 
tu ești în contur omul vizibil tăiat pe jumătate 
 în interior nu avem acces 
 născocim o poveste în rafale 
 ne spălăm pe mâini 
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Magdalena HĂRĂBOR  
 
 
Nehotărâre 
 

criu tandreţe    
frângerea inimii pe covor roşu 

despre bine şi rău 
puterea de-a alege 
când nimeni nu mă-ntreabă ce vreau 
dansul toamnei şi vânt 
plecări şi veniri 
puritate şi abjecţie 
agonie şi extaz 
purtarea  măştilor 
multiculturalitate 
aud clicul aparatului de fotografiat la defilarea actorilor 
ca un foşnet pe hârtie 
 
am pus căciuliţă la ă ? 
diacritice distribuite corect 
niciun clivaj 
acribie exploatată cât se poate 
aluviuni de sentimente  pentru   poeme târzii 
ca nişte poame coapte 
 
senzaţie de corp străin în ochiul stâng. 
(aşa scriu . scriu aşa?) 
 
 
În căutarea unui răspuns 
 
Frig de păsări 
de flăcări 
amintire a unei rugi pierdute 
încălzite la piept 
din îngânarea dorurilor... 
 
Suflul mării în magnoliile înflorite la fiece pas 

s 
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pe drumul spre Tine... 
 
Căldura şi gheaţa locuiesc în mine 
antinomii în universul acesta bandajat cu faşă 
în care pribegesc speranţele  
negăsind culcuş în niciun răspuns al păsărilor de vânt... 
 
Fiecare anotimp e o chemare a unui alt cânt  
de undeva de foarte departe 
şi de curând... 
 
Îşi continuă refugiul vara  
o zi şi încă o zi... 
 
În noi se nasc dimineţi cu gust de fragi 
 
Nu doarme văzduhul  
îl scânteiază aripile 
mâini ridicate spre Tine. 
 
 
Fugile din sine 
 
În tot e fugă 
De naştere şi de viaţă 
De imperii puternice şi desfăşurările lor de forţe 
De eclipsarea bucuriilor din copilărie 
De adolescenţa refugiată într-o cutie 
Fără o securizare atentă a ataşamentului 
mi-e fugă şi frică 
de polifonia sufletului –n ruină  
închis în celulă fără apă şi cer 
încetând să spere, să viseze... 
fugile din sine se multiplică 
îmi franjurează puterea 
până într-atât încât uit 
renaşterea şi  
îîîîîîîncotro să caut lumina. 
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Gabriel NAN 
(din Spania) 
 
 
Era sărbătoare 
 

ra sărbătoare ziua aceea 
când au tăcut pietrele. 

Când marea spălată de zori 
picura în grotele pustiei iriși sălbatici. 
Sub mâna mea în flăcări. 
 
Era sărbătoare 
când s-au sfârșit cartușele 
celor care vânau ultimul cerb 
iar cerul, cărat prin bălți 
își căuta un loc în miezul fructelor. 
 
Sub cuvintele-ți grele 
se înseila ziua dintâi. 
 
Era sărbătoare în evadarea noastră spre toamnă 
cu seva grea pe aripi. 
 
 
Personaj 
 
Apropie-te!  
 
Nu te pot vedea! 
Timpul meu 
rămâne prizonier visului tău. 
  
Ceva se ascunde 
în rănile câmpului arheologic 
și-n cuvintele tale 
 
unde în sfârșit mă voi naște. 
 

E 
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Istorie 
 
A căzut de pe cer un poem arhaic 
i s-au împietrit aripile și s-a zdrobit de asfaltul proaspăt.  
Vecinii i-au aprins lumânări, că așa era obiceiul. 
Funcționarii i-au verificat amprentele. 
Serviciul funerar s-a luptat să-i conserve chipul în formol. 
 
Negăsindu-i culoarea originală  
i-au dat cu roz-auriu – cum sunt poemele de azi  
(poeme-ghilotină cu picioare de plumb  
poeme-pasăre de plastic, poeme-strigăt sau poeme-târg  
ce-și vând în unde mișcătoare grâul mucezit). 
 
Unii s-au fotografiat cu el 
alții au făcut o statistică despre căderea poemelor arhaice: 
dacă mai dau un ultim ocol printre turnurile de veghe  
sau privesc în panică spre Dumnezeul epocii. 
 
Au calculat dacă cerul era o iluzie optică 
și ce furtuni mistice le-au susținut în eternul albastru. 
Cifrele nu mint: 
după două zile, în piața cetății  
vecinii au strigat:  
să se curețe spațiul pentru oktoberfest, sărbătoarea berii 
de orz.  
 
Au curățat poemul, i-au calculat impozitul în funcție  
de cât rimează cu sloganul zilei 
și-au ridicat în locul lui un drapel cu o zvastică neagră. 
 
 



Eseu 

 

Viorel MUREȘAN 
 
 
Cartea cu Didone 

„ … căci mai toate poetele de aici 
 sînt niște Didone.” 

 ( Al. Cistelecan ) 
O lectură cu tandreţe 

 
 carte de critică şi istorie literară puţin obişnuită e Arde-
lencele lui Al. Cistelecan, Editura Şcoala Ardeleană / Ei-

kon, Cluj-Napoca, 2014. Ca şi Gheorghe Perian, criticul caută 
zone umbrite din literatura română, frecventate rar sau de-
loc până la el, unde se preface a crede că poate găsi oaze de 
poezie pe lângă care alţii trec cu indiferenţă. De aceea spu-
nem din capul locului că sociologia literară va acompania în 
surdină aceste pagini. Într-un mic capitol introductiv cu 
titlul Simple precizări, autorul lămureşte profilul de unicat al 
cărţii sale în biblioteca de istorie literară românească. Consi-
derăm că Ardelencele trebuie înţeleasă ca o propensiune lu-
dică de a scrie despre o literatură ca şi inexistentă. Volumul e 
mai mult un act de creaţie decât unul de analiză. Şi e numai 
un exerciţiu de încălzire pentru o istorie a poeziei feminine, 
gândită exhaustivă: „ Şirul de portrete care urmează e doar 
un extras dintr-un proiect mai mare, închinat poetelor ro-
mâne din toate timpurile şi de toate mărimile şi formele. 
Întâmplarea a făcut (dar nu total imotivat, ci datorită faptu-
lui că bibliografia necesară mi-a fost mai la îndemînă) ca 
primul val de poete scoase, cît de cît din uitare (e o iluzie 
critică, fireşte)să fie, predominant, unul de ardelence (deşi n-
am pornit în urmărirea lor cu criterii regionaliste sau alte 
mofturi discriminatorii).” (p.5). În cele aproape douăzeci de 
medalioane critice, împărţite la cam tot atâtea poetese, Al. 
Cistelecan vede lumea literară „sub specie theatri”. Autoarele 
portretizate dialoghează între ele nu numai prin teme şi 
forme comune, ci mai cu seamă prin faptul de a fi distribuite 
pe aceeaşi scenă, în faţa unui cititor din alt veac. El are meti-
culozitatea şi pedanteria profesorilor de şcoală ardeleană, în 
amestec cu ironia, exprimată în multe feluri, cu umorul, nici 
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el din mai puţine registre, şi cu vânarea de cancanuri, care 
stă bine unui discurs critic concentrat asupra unor valori 
constant modeste. Metoda după care sunt construite eseurile 
e respectată cu sfinţenie de la un capăt la altul: un incipit cu 
aer de istorie literară, pigmentat de picanterii strecurate pe-
dagogic, pe post de „captatio benevolentiae” , după care se 
instalează critica de text. Bibliografia e de toată mâna, mai 
mult dicţionare locale şi efemere foi de provincie, din care 
criticul încearcă să-şi stoarcă informaţia necesară. Aici poate 
că s-ar impune şi o observaţie ce ţine tot de modalitatea de 
lucru. Abundenţa datelor, evident, de un interes general 
scăzut, se transformă în ample note de subsol, ceea ce per-
mite textului critic propriu-zis să păşească în pagină suplu, 
elegant, aerisit. 

În deschiderea seriei de portrete stă un aproape spectacu-
los profil de poetă, cu un proeminent relief biografic (Maria 
Suciu Bosco), chiar dacă, în privinţa operei, „poeziile ei n-au 
ajuns încă în nici un volum.” (p.19). Criteriul după care le-a 
fost stabilit poeteselor locul în cuprins e cel cronologic după 
anul naşterii, precizează autorul în preambul. Revenind la 
Preoteasa fatală (acesta e titlul primului eseu), criticul începe 
a-şi sistematiza uneltele. Între primele remarcate, care im-
primă şarm scrisului, bucurându-se şi de o constantă recu-
renţă, e folosirea cuvântului cu mai multe feţe. Exprimarea 
în răspăr generează ironie, dar poate că şi puţină mâncărime 
de limbă, ca la „povestaşi”. De-aceea cartea are un început 
epic: „Unele lucruri, chiar şi din cele literare, încep cu mare 
spectacol. Cîteva chiar cu tragedii. Cum, bunăoară, începe 
istoria lirismului feminin la români. E drept că, nefiind tele-
viziunea de faţă, lucrurile s-au uitat. Ba şi eroii implicaţi. Dar 
nu rămîne mai puţin adevărat că prima noastră poetă (azi de 
tot uitată) a provocat (ce-i drept, înainte de a fi poetă) dra-
moleta absolută. Pentru ea s-a făcut moarte de om. Nu ştiu 
cîte istorii de poezie feminină se pot lăuda cu aşa început 
eminent spectaculos. Dar a noastră începe cu o femeie fru-
moasă şi fatală. Cu o preoteasă fatală: Maria Suciu – Bosco. ” 
(p.11). Apoi, amestecul a două tonuri distincte, solemnul şi 
familiarul, urmăreşte efectul de parodie. La Al. Cistelecan se 
instalează în discursul critic utilizarea doar a numelui de 
botez al autorului comentat sau, şi mai accentuat ironic, a 
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celui de alint, la care recurg doar cei apropiaţi. Nu poţi să nu 
te întrebi ce s-ar fi făcut criticul cu autori care răspund la un 
singur nume, precum Homer sau Sapho. Mai în glumă, mai 
în serios, în suita de eseuri care compun Ardelencele, primele 
noastre poetese devin precursorii ilustrelor, uneori, repre-
zentante ale poeziei feminine de azi. Istoricul literar trimite 
săgeţi diacronice, bine încinse în acizii ironiei, mai ales pen-
tru ţinte: „În orice caz, după Maria Suciu – Bosco senzualita-
tea ardeleană se reprimă la poete şi nu vom mai regăsi poete 
aşa de pătimaşe decît odată cu Angela Marinescu şi Marta 
Petreu.” (p.15).Tot aici, în primul eseu al cărţii, Al. Cistelecan 
îşi şi ne aduce aminte de acribia criticilor ardeleni, făcînd un 
retuş la o aserţiune istorico-literară a lui Tudor Vianu. De-a 
lungul paginilor gestul nu va rămâne singular. Finalul eseului 
tinde să devină memorabil tocmai prin deschiderea spre 
prezent: „ Păi aşa spectacol făţiş suferitor ardelencele nu vor 
mai da decât în zilele noastre. Între Maria Suciu – Bosco şi 
Ruxandra Cesereanu, bunăoară, e doar o diferenţă de aparat, 
nu de tipologie sau temperament. Fireşte că aparatul contea-
ză, dar şi celelalte se pun. ” (p.25). 

Ardelencelor sale, criticul le stabileşte şi câte o filiaţie: ma-
joritatea sunt sămănătoriste pe linia Coşbuc, Iosif, mai rar 
Goga (doar cele pe care „ le ţine suflul”), câteva au atingere 
cu simbolismul, cu Walt Whitman, cu gândirismul, cu Ion 
Pillat. Veronica Micle e „primul poet eminescian”, formulă 
consacrată de Tudor Vianu, căruia, de data aceasta, i se dă 
dreptate. Dar, pentru Al. Cistelecan, „Ea e Emma Bovary a 
literelor noastre” (p.32). Analizându-i poeziile în paralel cu 
corespondenţa purtată cu Eminescu, criticul decelează în 
bovarismul ei „o specie de parazitism creativ” (p.34), care, în 
interbelic, dar şi azi, se va răspândi la soţiile – poete, adese-
ori. Dacă am căuta o propoziţie critică în care să existe o 
remarcă esenţială despre opera supusă analizei am găsi-o 
aproape cu uşurinţă: „Închinarea e o formă erotică dominan-
tă în poezia Veronicăi…” (p.38).Cu astfel de sentinţe ne mai 
întâlnim în câteva locuri. Medalionul critic consacrat Vero-
nicăi Micle e prelungit printr-o „addenda”, al cărei obiect îl 
reprezintă corpusul de scrisori dat la lumină în anul 2000 
sub titlul Dulcea mea Doamnă / Eminul meu iubit. De data 
aceasta istoricul literar procedează la analiza stilistică a scri-
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sorilor cu temeinicia cu care s-ar apleca asupra unor capo-
dopere. Pe mai multe pagini radiografiază limbajul din epis-
tole, ajungând chiar la exploatarea lui psihanalitică. Dacă în 
cazul Veronicăi Micle judecăţile axiologice pot fi împrumu-
tate de la preopinenţi, la celelalte autoare criticul are la în-
demână, aproape în exclusivitate, bibliografie periferică, re-
gională, fiind forţat, oarecum, să se pronunţe. O făcuse în 
Simple precizări, poate puţin grăbit, căci, din citate, ne dăm 
seama că o diversitate stilistică şi o diferenţă valorică între 
poetesele din volum există: „La urma urmei, o singură autoa-
re – oricare – ar putea semna mai toate volumele şi n-ar face 
nimeni dramă” (p.7). Chiar dacă afirmaţia de mai sus va fi 
reluată într-unul dintre eseuri, Al. Cistelecan n-o crede nici 
el decât pe jumătate, atâta vreme cât fiecare medalion din 
carte e o monadă, în sensul că aduce un punct de vedere 
original asupra poetesei aflate sub lupă. Ba, uneori, câte o 
„ardeleancă” e văzută în armonie cu celelalte. Pe unele le 
individualizează puternic prin titlu. O Didonă din Ardeal 
(Lucreţia Suciu - Rudow) e o metaforă critică în a cărei con-
strucţie se recurge la asocieri între personaje mitologice şi 
biblice: „ De-aici încolo Lucreţia devine Didonă rezolută şi 
nu mai simte nici o bucurie de viaţă. E şi ea – oarecum – de 
părerea Sf. Pavel: dacă dragoste nu e, nimic nu e.” (p.74). 
Bănăţeanca Mia Cerna e singularizată între „colegele” de 
cuprins printr-un titlu ce ţine de mecanismele ironiei, o pas-
tişă după François Villon: Cea neiubită de nimenea. 

Chiar dacă prima parte a studiului o consacră unui por-
tret social fastuos, cum se întâmplă (rar de tot) în cazul unei 
matroane din Braşov (Maria B. Baiulescu), când ajunge la 
poezie, criticul revine la uneltele sale bine ascuţite. Atunci 
pot să-i scape formulări critice cu mare relief expresiv: „În 
plus, cînd face peisaje e atît de migăloasă încît devine un fel 
de gospodină a descripţiei…” (p.84). Sentinţa critică exprima-
tă eufemistic e o altă haină pe care ironia o îmbracă: „Atunci 
cînd pastişează direct după Coşbuc, îi ia şi ritmul, nu doar 
tema şi atmosfera.” (p.86). În paginile despre Maria Cunţan, 
ţepii ironiei devin mai moi, în favoarea analizei de text, căci 
însăşi opera e, prin comparaţie cu a celorlalte, consistentă. 
De altfel, aprecierile cu semn pozitiv, fie şi indirecte, nu vor 
lipsi din a doua jumătate a cărţii. Descriind poezia feminină, 
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istoricul literar rămâne atent şi la evoluţia formelor: la Elena 
din Ardeal consemnează, pentru prima dată, practica poe-
mului în proză. Dar tot acolo, ironia critică se manifestă prin 
recursul la câmpul semantic agrar, într-un context stricta-
mente cultural: un volum al poetei e alcătuit din trei „parce-
le”. Alteori, formele ei sunt interogaţii naive ivite ca din în-
tâmplare chiar în textul critic propriu-zis, însă mai des în 
notele de subsol, unde vizaţi sunt autorii surselor de infor-
mare. Scriind, pe alocuri, cu solemnitate despre poezia mi-
noră, criticul intră, după cum spuneam, în jocurile parodiei. 
Scrierea Ardelence-lor e mai degrabă un act poetic decât 
unul critic. Dar, aici, autorul nu e poet cu inima, ci cu inteli-
genţa. Dacă Al. Cistelecan n-ar fi scris această carte, pentru 
că subiectul ei nici nu exista, nimeni nu s-ar fi intrigat, însă, 
acum, odată scrisă, absenţa ei ar frustra raftul de critică a 
poeziei de un reper de neînlocuit. 
 
Un „decameron” poetic 
 
Nici n-ar putea fi imaginată o istorie a poeziei feminine ro-
mânești, așa cum se profilează deja, fără principalele atribute 
ale scrisului lui Al. Cistelecan. Alături de cele câteva, știute și 
invocate destul de des, când vine vorba de critic, noi credem 
că ni se relevă și altele în acest „decameron” poetic, Zece 
femei, Editura Cartier, Chișinău, 2015. În primul rând ironia, 
menită a sancționa moravuri, se desfășoară pe întreg câmpul 
critic al cărții, deoarece protagonistele, toate, sunt și mari 
păcătoase. Un anumit teatralism al stilului derivă aici dintr-o 
tehnică a quiproquoului, de vreme ce „personajele” sunt 
implicate simultan în realități diferite, literar și social, gus-
tând și chiar adorând echivocul situațiilor. Criticul intero-
ghează cu predilecție artificialul din viața acestor femei, care 
s-ar putea să fie însăși rădăcina poeziei lor. El vânează spiri-
tul lor himeric, iar, eventuale episoade, mai mult sau mai 
puțin comice, sunt transpuse dramatic și astfel împinse pe 
țeava poeziei. Materialul poetic supus analizei aici nici nu 
presupune o mare subtilitate interpretativă, ba dimpotrivă. 
Tocmai de aceea, unui cititor familiarizat cu scrisul critic 
ceremonios-subversiv al autorului, dacă se lasă prea tare 
cucerit de flama oximoronică, sigur îi vor scăpa mai multe 
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nuanțe. Alte fațete ale volumului vor fi marcate pe parcurs. 
Suita de zece medalioane consacrate poeteselor e prece-

dată de câteva pagini cu „simple precizări”, de unde aflăm 
cam cum percepe criticul, fără mare entuziasm, poezia femi-
nină în istoria generală a literaturii. Vine apoi o clasificare a 
unor tipuri lirice feminine, iar la urmă, autorul își creionea-
ză, cu înnoită mefiență, profilul „protagonistelor”: „Cele zece 
poete de aici nu sînt alese pentru merite de artă, deși unora 
nu le lipsesc. Prioritar a fost însă spectacolul feminității – ori 
doar al biografiei – lor. Unde s-a putut, am împletit acest 
spectaculos cu o exigență modulată de artă. Dacă nu sînt 
neapărat cine știe ce poete, sînt, cu siguranță, femei de 
protagonism, fiecare în felul ei. Nu neapărat toate frumoase, 
dar unele cu siguranță că da, măcar după standardele de 
epocă. Am încercat, căutînd tot felul de date despre ele, să le 
pun în vitrină în primul rînd ca femei, convins și eu, ca și 
Chesterton, că nimic nu e prea mult ‹‹pentru darul de a ve-
dea o femeie››… ” (p.12). Acelora dintre autoare care dețin o 
oarecare cotă valorică, criticul ține să le clarifice și o situare 
literară: filiații, influențe. încadrarea într-un curent sau altul. 
Cam între sămănătorism și simbolism are de ales. 

Poeta Riria este prima din serie, pe numele ei civil, Coralia 
Biberi. Lecturat atent, studiul despre ea ar putea, în timp, 
dobândi vrednicia didactică a unui manual contra grafoma-
niei cu suport domestic. Istoricul și filosoful junimist A. D. 
Xenopol, fostul ei profesor, cu cincisprezece ani mai vârstnic 
și care îi devine cel de-al treilea soț, „a făcut din biata Riria 
brandul noii literaturi pe care credea că o suscită.” (p.17). 
După ce ni s-a vorbit despre „feminismul ofensiv” al Ririei, 
despre „compuneri delicate pentru albume”, despre cum e ea 
străbunica autenticiștilor de azi”, Al. Cistelecan știe și cum să 
atragă atenția asupra metodei sale critice. Latura de istorie 
literară a cărții funcționează în două direcții, sincronic și 
diacronic, încât vedem tot timpul săgeți îndreptate spre ac-
tualitatea noastră: „…căci mai încolo dezleagă aproape direct 
pasiunea senzuală, rulînd cu programul lui Emil Brumaru: 
‹‹Ah, vin!Ah! Vin la mine ți-oi face dragă viața/ Ți-oi desfăta 
simțirea prin calde dezmierdări ›› numai că, spre deosebire 
de Brumaru, ea nu le spune (Iubire). Și acesta e mai degrabă 
păcatul epocii, decât al ei. Epoca era pudică și discretă, nu 
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Riria neapărat.” (p.23). De n-ar aduce informație de natură 
științifică, pentru care autorul a scotocit arhive, eseul acesta 
ar fi o exemplară execuție pamfletară. Dar și așa, transgre-
sând trimiterile de la subsol, paginile se citesc ca o nuvelă în 
care un soț bătrân și cumplit calcă-n gropi în numele unui 
matrimoniu ridicol. 

În Elena Farago, Al. Cistelecan o vede, cu rezervele-i știu-
te, pe „prima doamnă a poeziei”. Ca mai de fiecare dată, când 
trece în revistă istoricul receptării critice a operei, el cade de 
partea celor mai aspre judecăți. Ba mai mult chiar, de vrea să 
fie obiectiv, sugerează o ierarhie între criticii de profil pre-
mergători: „Deși nu e de ezitat între instinctul de poezie al 
lui Lovinescu și cel al lui Al. Piru, lucrurile stau, totuși, cam 
cum le zice Piru.” (p. 29). Identificând la Elena Farago mai 
multe vârste poetice, în ea stabilește punctul de întâlnire 
dintre sămănătorism și simbolism. Nu-i lipsește nici de 
această dată lui Al. Cistelecan darul unor formulări memora-
bile: „Tehnic vorbind, Elena Farago nu-i decît un Minulescu 
monoton, reflectat în suspine și nostalgii bemolizate.” (p.39). 
Felul criticului de a transforma un mic dat de istoria receptă-
rii în cea mai palpitantă literatură de senzație îl întâlnim 
într-o notă de subsol la eseul consacrat Nataliei Negru: „Le-
genda. Poem dramatic, București, Editura Casa Școalelor, 
1922. (ce tristă soartă au unele cărți. Paginile exemplarului 
citit de noi n-au fost tăiate, iată aproape o sută de ani.)” 
(p.54)! Tot la această poetă, prin inserarea în propriile scrieri 
a unor citate din Dimitrie Anghel sau Șt. O. Iosif, descoperă 
germenii postmodernismului (tehnici intertextualiste). Ul-
timul fapt literar legat de ea, având o valoare „sui-generis”, e 
că inaugurează „seria poetelor care reproduc poezia soților 
(și-n care se vor înscrie apoi Claudia Millian, Agatha Grigo-
rescu și alte neveste)”. (p.61). 

Primul medalion de adevărată aplicație hermeneutică e 
despre Alice Călugăru. În volumul ei de debut, Viorele, 1905, 
criticul descoperă descrieri de natură după momentele zilei, 
preferate fiind seara și dimineața, „mai epice, mai colorate și 
mai simbolice” (p.71). Observațiile lui devin cu adevărat edi-
ficatoare când descoperă că poeta „preferă natura narcoma-
nă, natura-drog” și că dobândește „conștiința trecerii”. Sen-
sibil din nou la reacțiile precursorilor, îl surprindem pe Al. 
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Cistelecan într-un gest de ușor teatrală smerenie: „Și-apoi 
dacă lui Maiorescu i-au plăcut asemenea poezii, ce să mai 
facem noi mofturi și fițe?!” (p. 74). În continuarea studiului 
constată alunecarea pastelului înspre meditație, în poemele 
de după Viorele. Momentul hotărâtor în evoluția poetei îl 
constituie transformarea simțirii în viziune. Alice Călugăru 
este prima poetă și, desigur, singura din această carte, la care 
instrumentele criticului pot fi utilizate adecvat. În cazul ei, 
exegetul aduce vorba despre expresionism, înaintându-se cu 
un pas în istoria poeziei noastre. În a doua parte a studiului, 
vorbind despre extazul și frenezia simțurilor, Al. Cistelecan îi 
analizează, cel puțin cu aceeași aplicație, poeziile de dragos-
te. Alice Călugăru este singurul „personaj” al acestui „deca-
meron” poetic, la care prevalează descrierea operei, în detri-
mentul zăbovirii insistente pe detaliul biografic. 

Că și eseul critic este tot o „opera aperta” ne-o dovedește 
cel mai bine felul cum începe capitolul despre Claudia Milli-
an: „Pe cele mai frumoase picioare din istoria literaturii noas-
tre a umblat, cu grație, Claudia Millian. În orice caz, erau atît 
de frumoase încît au constituit argumentul prim și decisiv 
pentru ca primul ei soț, epigramistul Cridim – savant în 
pantume și expert în picioare feminine – să se îndrăgostească 
de ea.” (p. 84). De la această incursiune în știința picioarelor 
frumoase, se poate articula, în acorduri perfect strunite, cu 
trimitere spre detalii biografice psihanalizabile, un discurs ce 
îmbină istoria literară cu critica de text, cu accent mai apăsat 
pe prima. Ca în toate cazurile, unde opera propriu-zisă nu 
prea dă motive de entuziasm. Aflăm că și receptarea critică a 
Claudiei Millian a fost reală cât timp a trăit autoarea. În pos-
tumitate, ea a diminuat. Metafora critică, la Al. Cistelecan se 
află printre instrumentele, nu doar expresive, ci și eficiente: 
„Claudia e o artistă de interioare ale plăcerii, de scenografii 
ale voluptății și de decoruri lascive.” (p.95).Ultimul paragraf 
e rezervat literaturii dramatice a autoarei, descrisă cu con-
descendență. 

Portretul Otiliei Cazimir nu face parte dintre cele mai 
spectaculoase, așa cum poate că nici persoana ei n-a prea 
fost. El se susține mai mult pe subtilități combinatorii de 
date biografice, care capătă forța intuitivă a poeziei, în înto-
vărășire cu imaginația critică. Înțelegem că în culise, în 
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această carte, avem și o istorie erotică a literaturii. În alt plan, 
pentru că Otilia Cazimir a avut parte de multe întâmpinări 
critice, autorul are ceva de lucru pentru a le lua în răspăr, pe 
mai toate, de la Garabet Ibrăileanu la Pompiliu Constanti-
nescu și de la Mircea Scarlat la Gh. Perian. Unora dintre cri-
tici le dă dreptate, dar parcă îi alege tot pe cei mai „răi”, cum 
e Bogdan Duică. Maxima apreciere pentru opera poetei e 
aproape suspectă: „Ca orice meșter, poate executa orice, in-
diferent de materialul tematic.” (p.116). Eseul se încheie iro-
nic, fluturând în fugă acest titlu: Partidului, de ziua lui, 1961. 
Mai mult o curiozitate, o picanterie literară vedem în meda-
lionul Prințesa poetă și spioană (Lucia Alioth), pentru care 
criticul a răscolit și colecția „Monitorului oficial”. Poeta îi 
prilejuiește însă, și încă pe bază de citate, o frază care sca-
nează, de la temelie spre vârf, lirica de cel mai mare neas-
tâmpăr erotic: „Nimeni în poezia noastră n-a mai îndrăznit 
să se aburce pe un așa tron inaccesibil de feminitate imperia-
lă, pe așa scară de superbie zeiască. Am avut destule mâncă-
toare de bărbați (de la Alice Călugăru încoace pînă la…nu 
spui cine, persoană importantă) și chiar unele bampirițe, dar 
o așa strivitoare absolută și în masă n-am mai avut - și nici 
nu văz cum am mai putea avea.” (pp. 120-121). 

Întregul eseu despre Agatha Grigorescu pare a avea un 
singur scop: să doboare mitul, încă rezistent, că ea e poetul 
cel mai bacovian, chiar în ipostază de epigon: „Nimeni nu și-
a dorit mai mult decît Agatha să fie bacovian, nimeni, la ur-
ma urmei, nu era mai în drept să fie; poate nici mai dator; 
dar puțini erau mai nepotriviți și mai inapți pentru așa ceva.” 
(p. 136). Poeta Olga Cantacuzino e „basarabeanca electrică”, 
și ea cu lipici la bărbații de litere tomnatici, al cărei medalion 
critic devine epică pură într-un fel de nuveletă, unde, pentru 
niscaiva promovări de circumstanță, se îngroapă în țărâna de 
la marginea ficțiunii Octavian Goga și Cezar Petrescu. Din 
versurile citate, reiese că avea și urme de talent. Sandei Mo-
vilă îi sunt destinate ultimele pagini ale „decameronului”. 
Aflăm de aici că, în parantezele sale critice, nu puține, pe Al. 
Cistelecan îl atrag și poreclele scriitorilor, îndeosebi cele din 
cuplu. „Roanță și Ronț” erau alintați Felix Aderca și Sanda 
Movilă. Minulescu și Claudia Millian, nici mai mult, nici mai 
puțin, se bucurau de răsfățul cu „Bebeluș și Gogoșica”. Auto-
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rul descoperă la această poetă valori descriptive în versuri, 
unele de ingeniozitate niponă, pe lângă care alți critici au 
trecut. Spre final, îi consemnează totuși, inconsecvența. Lec-
tura acestui volum critic e seducătoare. În cărțile sale despre 
poetese, când descrie năravuri literare, Al. Cistelecan e un 
mare moralist. 
 
 
O însumare de harfe resfirate 
 
Cele mai bizare pagini de istorie literară din ultima vreme au 
fost adunate în volumul lui Al. Cistelecan, Fete pierdute/ 
Notițe pentru o istorie a poeziei feminine românești, Editura 
Cartier, Chișinău, 2021. În demersul critic de aici se împletesc 
îmboldirile unui bibliofil cu deliciile anticarului și cu exerciții 
de iluzionism. Critica din Fete pierdute este și o operă de 
creație, în sensul în care Borges definește creația drept „un 
amestec de uitare și amintire despre cărțile pe care le-am 
citit.” Tot sub impulsul aceluiași autor, a deschide o carte 
având o oarecare vechime, ba chiar mai mult, a-i tăia și filele, 
e un act estetic. Al. Cistelecan încă mai are cultul cărții, care 
acum, sub ochii noștri, se șubrezește. El este ucenicul lui 
Montaigne și, asemenea dascălului său, vede în lectură o 
formă de fericire. Și este un cititor care îmbogățește cartea. 
Având o tematică cvasinecunoscută publicului larg, volumul 
e prefațat de câteva „simple precizări”, din care excerptăm 
un paragraf lămuritor: „Am adunat doar (!) o sută de poete, 
lăsînd pentru altădată probabil tot pe atîtea. Din păcate, 
cărțile multora nu le-am găsit (încă sper), așa că << selecția 
>> e făcută mai degrabă la întâmplare și la noroc (după cum 
am ajuns la cărți). Volumul de față trebuie văzut (dacă există 
interes) ca parte a unui triptic din care mai fac parte Arde-
lencele și Zece femei, apărute deja, ale căror sumare pot ro-
tunji (dar nu și întregi) tabloul poeziei feminine. Aș fi vrut să 
găsesc și pentru volumul de față un criteriu de ordonare, fie 
el cît de relativ, dar mi-a fost imposibil. Nici pentru celelalte 
două volume criteriul ordonator nu era de natură estetică, 
dar măcar asigura o oarecare coerență (un criteriu regionalist 
pentru Ardelencele, și un criteriu de feminitate accentuată 
pentru Zece femei. M-aș fi mulțumit și cu un aranjament 
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cronologic, numai că din păcate despre destule poete n-am 
aflat absolut nimic. M-am plîns de destule ori referitor la asta 
și până la urmă, ca să mai evit din redundanțe (oricum prea 
multe), am renunțat. Cititorul va putea deduce că acolo un-
de nu există date de nici un fel - și nici trimiteri la datele de 
prin dicționare sau alte volume - , înseamnă că atît am aflat 
despre poeta respectivă. A trebuit, așadar, să mă folosesc de 
un aranjament alfabetic, numai bun - și bun numai – pentru 
dicționare (într-un fel, volumul de față e o anexă la dicționa-
rele existente). De mi se va ierta, bine; de nu – asta e.” (p. 10). 

Va fi greu de găsit o expresie care să reunească secvențele 
unui volum de critică și istorie literară cu o sută de „portrete” 
(și feminine, pe deasupra!), în măsură să dea iluzia unității. 
Portrete însă, care au și destule linii comune. Cu acest sen-
timent, o privire fugară a câtorva dintre ele ar putea căpăta 
consistență de frescă. Cartea e scrisă cu tot rafinamentul 
stilistic al Crailor de Curtea –Veche. Conștiința ironică își 
aruncă umbra peste aproape fiecare enunț critic. Încă din 
„simple precizări”, lotul de protagoniste e văzut ca „un ha-
rem bacovian neașteptat de populat în poezia noastră femi-
nină.” Iar la nivelul titlurilor, constatăm o voluptate a formu-
lărilor, adeseori memorabile. Ne gândim că ironia și limbajul 
colocvial, cu toate componentele lor, din discursul critic de 
aici, sunt și ale poeților postmoderniști, în care Al. Cistelecan 
s-a specializat, astfel încât „fetele pierdute” au – nolens 
volens – parte de o receptare și recuperare critică, pe cât se 
poate de actuale. Judecăți de valoare nu se prea pronunță, ele 
fiind subsecvente textului. Cel mai adesea, formulelor de 
încheiere, care nu o dată fac deliciul cititorului. Dimensiuni-
le exegezelor sunt, de bună seamă, indirect, și așezări ierar-
hice. Ele oscilează între o pagină și jumătate (Valentina An-
tonescu-Sion) și douăsprezece pagini (Anișoara Odeanu). 
Paragrafe întregi par de proză fantezistă, unde criticul pune 
la lucru spontaneitatea imaginației creatoare. În detaliile 
portretistice, nu de puține ori, surprinde profunzimea ima-
gistică. 

Cu un gest recurent al criticului, cunoscut și din volumele 
precedente, anume acela de-a arunca ancore înspre actuali-
tatea palpitantă, sugerând posibile paralelisme, ne întâlnim 
chiar de la primul medalion, Feminism de pe vremuri 
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(Gabriella I. Anastasiu): „Gabriella are același limbaj atitudi-
nal pe care-l folosește azi Medeea Iancu (și alte Medei mai 
puțin înverșunate); doar lexicul nu e atît de provocator; rana, 
exasperarea și resentimentul sunt însă aceleași. Și << mani-
festul >> e același.” (p. 14). Nici reversul nu se lasă prea mult 
așteptat, căci, în Icu (Maria Apostolescu), îl surprindem pe 
autor aruncând peste paginile citite o privire paseistă. De 
altfel, aceasta e și prima dintre poete la care apare un semn 
de literatură propriu-zisă, încadrabilă într-un concept: post-
sămănătorismul. Cel dintâi portret cu liniile complete și fără 
întreruperi apare în Frumoasă și uitată (Antoaneta Bodisco). 
În rarisime cazuri, portretele au absorbit noile direcții esteti-
ce, iar atunci când se-ntâmplă, știind el prea bine că izbânda 
e cam involuntară, criticul o spune fără entuziasm, constru-
ind contexte ironice: „Lucia e printre primii intertextualiști 
români, înglobînd printre ale ei și versuri din Alecsandri și 
Carmen Sylva.” (Un bocet regal [ Lucia Calomeri-Armășescu 
], p. 35). Fiind prevalent de istorie literară meticuloasă, una 
dintre problemele cardinale ale cărții este cea a primei noas-
tre poete. După cum era de așteptat, aici sunt dileme și orgo-
lii, care generează mai multe medalioane. Un monolog, critic 
de această dată, demn de Liliecii lui Marin Sorescu, se dez-
voltă pe ideea că doar unul, din trei nume propuse, ar de-
semna-o pe „întîia poetă română” ( Eposul jeluirii la prima 
noastră poetă [ Elenko Buhu ] ). Aici, nu doar constată auto-
rul „păcatul originar” al poeziei feminine de la noi, ci îl și 
interpretează în perspectivă diacronică: „Începuturile, se știe, 
apasă asupra urmărilor. Fatal, poezia feminină românească 
începe cu mare jelanie. Nu-i de mirare că a continuat, bună 
vreme, tot așa.” (p. 69). 

Criticul operează o distincție netă între viața publică a 
protagonistelor și lumea interioară, care trăiește în scrisul 
lor. Întrucât aici nu putem vorbi de mari opere ale imagina-
ției, prevalent rămâne primul aspect, iar eseurile se constitu-
ie, văzute laolaltă, într-o narațiune socială. Abia pe fundalul 
acesteia pot fi punctate, când se ivește ocazia, și considerații 
de ordin estetic. Prima apreciere, aproape fără rezerve, apare 
după optzeci de pagini, în dreptul unei autoare prinsă în 
câteva istorii literare: „Nu-s doar veleități manieriste aici. Și 
nici în recenziile din << Darul vremii >> (1930) Cornelia nu-i 
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chiar simplă amatoare.” ( Poeta „Muzicuță”[ Cornelia Buzdu-
gan-Hașeganu ], p. 83). Analiză de text propriu-zisă întâlnim 
la Anișoara Odeanu, al cărei medalion, de altfel, face notă 
discordantă cu toate celelalte: tonul criticului e sobru, 
aproape solemn, ca în fața unui scriitor autentic: „Cam așa 
sînt toate, gratuite, inteligente, de răsfăț. De s-ar fi luat mai 
în serios cu aceste ludice, Anișoara putea să-și dea întâlnire 
cu Dimov. Avea vervă și din loc în loc joaca ei lăsa deschisă o 
portiță spre fantasmagoric.” (O saga de dragoste și moarte 
[Anișoara Odeanu], p. 348). La un pol, cumva, opus, o întâl-
nim pe „intelectuala absolută” (Luxița Petrescu), în portreti-
zarea căreia încap toate tipurile de ironie. Articolul e mai 
degrabă un exercițiu de autoflagelare, cu foarte vii pigmen-
tări de pamflet. Căci nimeni nu poate stărui prea mult în 
preajma unei poezii atât de proaste. Dând, peste niște versuri 
„de o îndrăzneală mai mult decât psihanalizabilă”, Al. Ciste-
lecan acționează în consecință, prin procedeul suspendării 
enunțului: „Un cititor mai distrat ar putea crede că Lucreția 
face indiscreții și provocații temerare, dar în realitate nu 
despre ea vorbește, ci în numele dragostei, căci Lucreția ale-
gorizează intens; la dragoste n-are nimeni răbdare să stea la 
rînd, nu la …” (p. 378). Din galeria de portrete nu s-ar fi căzut 
să lipsească nici „grafomana absolută” (Caliopi Dimitrescu), 
a cărei „expresivitate involuntară” conduce la acest paradox 
critic, prea puțin comun: „poezia, mai ales cînd e scrisă prost, 
se răzbună și dă în vileag, fără milă, chiar ce e mai ascuns în 
sufletul poetului; cum face și poezia autentică, de altfel.” 
(p.145). 

Într-o prezentare descriptivă a multora dintre protagonis-
te, autorul e și un istoric al moravurilor. Și cum „fetele pier-
dute” nu prea pot fi înseriate în „familii de spirite”, ținând 
seamă de alte criterii, el le va cataloga, pe unele, ca făcând 
parte din „stolul basarabean”, iar pe altele, drept „muze bla-
giene”. Desigur, mai sunt și alte norme după care criticul își 
distribuie epitetele. Pentru istoria socială, de care Al. Cistele-
can se arată interesat, după cum spuneam, în medalioanele 
sale, vom reține un singur amănunt esențial în receptarea 
întregii serii: „stolul basarabean ridicat imediat după Unire.” 
(p. 155). Șirul muzelor blagiene ni se pare mai tentant pentru 
acest sfârșit de cronică. Prima e Coca Farago, remarcată de 
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Blaga cu ocazia lecturării unor versuri, la îndemnul Elenei 
Farago, mama ei, pe care poetul o cam vizita. Mai târziu, 
apropierea de ea într-o vacanță diplomatică va stârni gelozia 
unor confrați mai tineri. Cel mai eclatant portret, demn a fi 
așezat lângă Doamna Récamier a lui Saint-Beuve, este consa-
crat Domniței Gherghinescu-Vania: „Ultima muză funcțio-
nală din poezia română (un fel de taifun senzual, cu un sex-
appeal paroxistic), Domnița a frînt inimi și suflete și la rînd, 
și de-a valma, împrăștiind peste tot și peste toți, fie mai ti-
neri, fie mai bătrîiori, o fascinație iradiantă și o seducție fata-
lă și ineluctabilă.” (p. 209). Nu dorim să mai prelungim dis-
cuția despre această relație, care a generat sute de pagini 
strălucite. Un cititor avizat știe singur să le caute. O alta, 
aproape de aceeași intensitate, este legătura cu Eugenia Mu-
reșanu, „penultima iubită blagiană”: „În realitate, Eugenia << 
ținea să se substituie acelei prietene a poeziei >> de care 
Blaga tocmai se despărțise (adică de Domnița Gherghinescu-
Vania). Eugenia, zice Blaga, << știa să se facă interesantă prin 
discuțiile cărora ea se pricepea să le păstreze un aer de im-
provizație. >>” (p. 315). Scris cu fraze atent cumpănite, chiar 
dacă se mai strecoară ici-acolo și picanterii biografice, meda-
lionul Eugeniei Mureșanu este mai degrabă al unei talentate 
poete. O intersectare fugară cu Blaga a avut și „sibianca din 
preajma Cercului”, Ecaterina Săndulescu. Nu de o legătură 
erotică poate fi vorba, căci în viața poetului mai era pe-
atunci Domnița Gherghinescu-Vania, ci de o cochetare spiri-
tuală, poate o simplă tentativă a ei de a se face remarcată.  

Ocupându-se de un domeniu ale cărui granițe încă nu 
prea au fost delimitate, cum e la noi poezia feminină, Al. 
Cistelecan izbutește să dea nu doar o carte remarcabilă, ci „o 
însumare de harfe resfirate”, ce, fără efortul său, s-ar fi pier-
dut pentru totdeauna. Iar faptul că o face și cu o conștiință 
adesea nemulțumită, dă sens multora dintre pagini. 
  



Eseu 

Discobolul/ 2022 
 

203 
 

Titu POPESCU 

Cocoşul 
 

eea ce m-a frapat la Cocoşul lui Brâncuşi este perfecta 
interiorizare, obţinută prin simultaneitatea dintre 

profilul văzut şi cîntecul lui neauzit, unul exprimîndu-se 
prin celălalt, contopindu-se pînă la o singură, 
unificatoare expresie. Profilul lui sacadează însuşi 
cîntecul, se înalţă pe registrele vocii, într-o perfectă în-
gemănare şi nu mai pot fi separate. Este atinsă o culme 
expresivă a sincronicităţii unei singulare mişcări, cea a 
înălţării pe ductul unic al profilului coextins cîntecului, 
indecompozabile în osmoza unei pregnante înfăţişări 
sculpturale. Este o gradaţie văzută şi imaginată, care face 
sudura între imanenţă şi transcendenţă, între profan şi 
sacru – cele două dimensiuni ale existenţei noastre din-
totdeauna, inalienabile. Prin această dublă/unică înfăţi-
şare, el transcende precaritatea condiţiei, înfigîndu-se, cu 
strigătul propulsat pe treptele profilului său, în absolut. 
Se obţine, astfel, o grandoare care deconcertează prin 
efectul profilului care încorporează sunetul, sacralizînd 
ansamblul. 

S-a remarcat această mult iscusită întrepătrundere în-
tre forma văzută și forma auzită. „Cocoșul lui Brâncuși 
este un fierăstrău al bucuriei” scrie pictorul alsacian Jean 
Arp, iar Constantin Zărnescu, în volumul său Civilizația 
vizuală. Brâncuși, spunea că „nu Cocoșul ca mostră păsă-
rească a fost intenția plastică a lui Constantin Brâncuși, 
ci strigătul său zigzagat (reprezentare abstractă a 
cîntecului de cocoș) vestind zorile, timpurile, începuturi-
le /.../ Stilizarea lui Constantin Brâncuși era conștientă și 
regizată, avînd efecte cu mult mai adînci decît izbutiseră 
anticii”. Brâncuși însuși spunea, într-un aforism, „Coco-
șul sunt eu”, avînd în vedere că această pasăre cîntătoare 
e vestitoarea începuturilor, a înnoirilor, iar în altul afir-
ma că „Arta ar trebui să fie numai bucurie /.../ Să cînte – 
asemenea păsărilor”. Cocoșii și Păsările sale, cu toate 

C 
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variantele lor, sunt simboluri ale civilizației mediterane-
ene. Cercetătoarea elvețiană Carola Giedion-Welcker 
vedea în cele trei proeminențe-crestături ale cocoșului–
ciocul, gușa, pieptul– o realizare abstracționistă a muzi-
calității, ca și frumusețea mediteraneană a acestei sculp-
turi. 

Ca toate sculpturile lui Brâncuși, și Cocoșul emană o 
imensă energie, asimilînd respirația omului, zvîcnind 
ritmic în octavele lui cîntătoare. Astfel, cocoșul face par-
te „dintre cele mai vechi proverbe pre-române care inter-
ferează, vizual, civilizația traco-helenică cu cea creștină 
(vezi și cocoșul sfîntului Petru anunțînd zorile, speranța, 
«începutul» lumii)” (v. Constantin Zărnescu). 

În Vatra, poetul Ioan Milea dă un echivalent liric şi 
sintetic modelului brâncuşian al cocoşului: „Dintr-o sin-
gură mişcare,/ viguroasă şi nespus de agilă,/ tacticoasă şi 
aproape imobilă,/ adună laolaltă deopotrivă/ cîntec şi 
creastă/ şi aripă întinsă”. Autorul surprinde tocmai ceea 
ce fascinase la sculptură: maxima esenţializare, care face 
din profilul cocoşului şi imagine şi cîntec, înălţate în 
trepte, contopite, comprimate, definitiv împreunate, 
într-o cascadă neauzită şi ascetică, de o singură repre-
zentare, suprapusă, ca o fericire definitivă.  

Este un zbor sonor imaginar ca un vis împietrit, ma-
iestuos cînd îl realizezi lăuntric, iniţiat de sensibilitate. 
Cîntecul nu începe la marginea conturului, ci izbucneşte, 
surd, din chiar mijlocul lui, se face zbor şi lumină, capătă 
o zvelteţe metafizică, diferită de vitalismul locvace al 
Cocoşului desenat de Picasso. La Brâncuşi, devine o scară 
către poarta raiului şi o invitaţie la a o deschide, cu feri-
cire. Pe coloana fără sfîrşit a cîntecului, în creastă se văd, 
miniatural, romburile coloanei, făcîndu-te să înţelegi că 
nu o poţi auzi decît lăuntric.  

În cîteva împrejurări diferite, am trăit în concret sen-
timentul estetic al cocoşului brâncuşian. Eram la o slujbă 
duminicală în biserica din Dachau, Germania, a călugări-
ţelor carmelite. O sală lungă şi îngustă, un altar deschis 
în profil către participanţi şi corul călugăriţelor din spa-
te, preotul oficia tot în profil, imparţial spre amîndouă 
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părţile. Cîteva ferestre mari, pe acoperiş, lăsau lumina să 
năvălească înlăuntru, singurul element exterior care pă-
trundea în spaţiul sacru, nimic altceva nu venea din pă-
duricea înconjurătoare. Podoabele bisericii erau drastic 
reduse la minimul necesar pentru simbolizarea menirii 
spaţiului, ele nu atrăgeau atenţia prin acea opulenţă de-
corativă cu care eram obişnuiţi la bisericile de-acasă. Aici 
totul se concentra pe crearea unei comunităţi pioase, 
care alcătuia de fapt un cor comun, de o gingăşie şi o 
diafanitate cum nu mai ascultasem decît la biserica be-
nedictină de pe vîrful Muntelui Saint-Michel. Şi astfel în 
acest interior pregătit, un singur trup, omogen, se înălţa 
spre ferestrele largi ale acoperişului, ritmat în suavitatea 
lui de un „Aleluia, aleluia” care fîlfîia din nevăzute aripi 
deasupra capetelor noastre, asemenea sunetelor pre-
lungi, ea însăşi o formă de implorare, ale orgii.  

Slujba dura exact o oră, niciodată mai mult, după ca-
re, fără îngăduinţele libertine de a mai povesti la uşa bi-
sericii în mici reuniuni, oamenii îşi luau maşinile şi ple-
cau, ocolind astfel perturbaţiile care le-ar fi grevat stările 
sufleteşti, ale căror ecou de puritate îl duceau mai depar-
te, protejat prin abţinerea de la compromisuri. Şi astfel, 
canalizată în subsidiar pe timpul slujbei, atingerea alti-
tudinii sufleteşti devine, mai apoi, o normă a vieţii. Plu-
tea, pentru mine, în aer ideea camilpetresciană că onesti-
tatea nu poate fi întreagă decît la persoana întîi şi că 
probitatea nu are nevoie de convenţionalisme. Sentimen-
tul estetic al cocoşului brâncuşian l-am trăit şi în contact 
cu elementele şi cu dimensiunile lor, adesea terifiante, 
care cer de la sine dreptul de încetăţenire în memorie. 
Este, poate, singura validare estetică a frumosului natu-
ral, dincolo de stereotipiile turistice de „încîntător” şi 
„superb”, el nefiind în general clădit pe o intenţie artisti-
că, pe o dorinţă expresă de artă, ci rămîne în datele 
morfo-geografice în care este. Doar părţi ale frumosului 
natural pot fi, prin efort al receptării, dislocate din impa-
sibilitatea din jur şi aduse, prin travaliu volitiv, lîngă sen-
sibilitatea noastră, doar părţi ale lui pot ieşi din indife-
renţă şi pe ele imaginarul nostru poate clădi asociaţii 
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relevante, cînd frumosul natural poate deveni un frumos 
al nostru, cu speciale reacţii emoţionale.  

Am trăit sentimentul estetic al cocoşului în timp ce 
treceam cu vaporul strîmtoarea Gibraltar, apropiindu-mă 
dinspre Africa de ţărmul Spaniei, cînd din ceaţa de dea-
supra mării ieşea tot mai pregnant stînca Gibraltarului, 
cu un pinten înfipt în ţărm, cu silueta ei masivă care în-
gropa în trasee succesive un strigăt de piatră, de o masi-
vitate care şi-a înghiţit vocea dar modelată definitiv după 
registrele ei. Semeţia crestei brăzda urme prin norii mă-
rii, care se despicau în reverenţe supuse. Cu cît vaporul 
se apropia, cu atît creştea în epatanţă întreaga alcătuire 
pînă la a deveni ameninţătoare, de la pintenul înfipt în 
nisip pînă la creasta mîndră care tăia norii. Totul păstra o 
tenacitate a muţeniei, căreia doar sufletul meu frapat îi 
descifra elansatele registre de alto, amplificate neauzit. 
Nimic nu răzbătea în afară, ceilalţi pasageri stăteau şi ei 
sprijiniţi de bord şi se uimeau, cu exclamări convenţiona-
le, de apropierea stîncii, turnînd în cuvinte tocite modul 
lor frivol de a se uimi, de derută mai degrabă, tradusă 
leneş în formule lozincarde, liniştitoare pentru toţi care, 
constrînşi la amabilitate, bravau inconvenienţele lexicale.  

O trăire asemănătoare am avut-o în timp ce făceam o 
croazieră în rada portului Sydney. Vaporul se îndepărtase 
destul de mult de ţărm, de pe care, după ce ocolise o in-
sulă pe care se vedeau rămăşiţele unei foste închisori, se 
mai zăreau doar timpanele de pe moderna operă, iar în 
zare se profila imensul pod pe sub care urma să trecem. 
Am avut, dintr-o dată, senzaţia că urechile uriaşe de pe 
acoperişul operei sunt aripi colosale ale unui cocoş îm-
pietrit. Timpanele lor uriaşe nu mai ascultau muzica ce-
lestă, ci protejau un ţipăt ce nu trebuia să se risipească în 
nemărginirea apei, apărînd cu vigoare ruminarea clădirii 
pe care stăteau. Erau timpane uriaşe, dar şi aripi dispuse 
într-o geometrie protectoare, învelind afectuos, într-un 
gest care, din decenţă, nu fusese dus pînă la capăt, ci 
rămăsese să fie văzut în postura lui licită. Bătaia lor a 
încremenit deasupra operei, într-un gest tandru de a 
întări audibilitatea pentru cei hărăziţi. Parcă mîngîiau 
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strigătul pentru a-i da longevitate, dincolo de clipa în 
care se produsese, făcîndu-l aşadar apt pentru eternitate, 
smulgîndu-l din efemer, anihilîndu-i perisabilitatea. Se 
profila o arhitectură maiestuoasă, intens spiritualizată, o 
formulă originală pentru ceea ce simboliza la noi legenda 
Meşterului Manole.  

La fel, mergînd cu vaporul de la New York spre insula 
Statuii Libertăţii. O vedeam de departe, dar cînd au în-
ceput să i se desluşească liniile verticale, ferme şi expre-
sive, am început să constat că ele protejează acelaşi stri-
găt neauzit. Era o chemare a mării care, acolo, se conto-
pea cu un comandament al umanităţii şi din amîndouă 
ieşea, statuar, un imperativ care este deopotrivă al ele-
mentelor şi al oamenilor. Torţa din mîna ridicată nu mai 
este o figură, ci un strigăt, un imperativ rostit pe notele 
acute care i se potrivesc, de o acaparatoare pregnanţă şi 
actualitate. Din corpul întregii statui pare a izbucni, năval-
nic, strigătul de biruinţă al cocoşului care, după ce a anun-
ţat zorii, pare a se fi înălţat pe înşişi zimţii cîntecului său, ca 
pe un portativ de uz personal. Mîna înălţată arată direcţia şi 
amploarea acestui apel urgent, dar şi provenienţa lui trans-
cendentă. Sacralitatea îi este simbolizată de torţa care îşi 
împarte lumina nimănui şi tuturor. Asemenea cîntecului 
cocoşului.  

Revenind la situaţia de-acasă, din România adică, n-
am putut identifica vreo aluzie în concret, concrescentă 
cocoşului brâncuşian: frumosul natural, impresionant în 
multe părţi ale ţării, este prea natural, chiar în degrada-
rea lui, pentru a mai putea purta un asemenea mesaj, 
folclorul este prea vînat pentru profituri, pentru a mai fi 
apt de detaşare, oamenii se mişcă în orizonturi prea mici 
pentru a semnaliza înălţări, clerul, el însuşi, este prea 
prins în interese lumeşti încît invocările divinităţii devin, 
de prea multă şi nediferenţiată utilizare, false. O aerisire 
se simte, totuşi, împrejurul mănăstirilor din Bucovina, 
locuri în care se poate stabili o comunicare directă, ozo-
nată, cu divinitatea, după îndemnurile la reculegere veni-
te de la pictura lor exterioară. Asupra Bucovinei imemo-
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riale şi credincioase stăruie ceea ce poetul Ion Barbu 
numise o „slavă stătătoare”, ca o binecuvîntare. 

Scena biblică a cocoşului este emoţionant redată de 
papa Benenedict al XVI-lea, în cartea sa Isus din Nazaret: 
„Chiar în acelaşi moment Petru afirmă pentru a treia 
oară că nu are nimic de a face cu Isus. <Şi îndată cocoşul 
a cîntat a doua oară. Atunci Petru şi-a adus aminte...>. 
Cîntatul cocoşului era considerat drept sfîrşitul nopţii: el 
inugura ziua. Şi pentru Petru, cu cîntatul cocoşului se 
termină noaptea sufletului în care se afundase. Dintr-o 
dată, cuvîntul lui Isus cu privire la lepădarea sa înainte 
de cîntatul cocoşului îi reapare în faţă – iar acum, în teri-
bilul său adevăr. Luca mai adaugă precizarea că în acea 
clipă Isus, înlănţuit şi condamnat, este dus a fi înfăţişat la 
judecata lui Pilat. Isus şi Petru se întîlnesc. Privirea lui 
Isus ajunge la ochii şi la sufletul ucenicului infidel. Şi 
Petru, «ieşind afară, a plîns amar»”.  

În România, importanţa şi semnificaţia cocoşului 
brâncuşian stau chiar în Cocoşul lui Brâncuşi, ceea ce 
este şi prea puţin şi prea mult. 
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Dragoş NICULESCU 
 

„Umanismul, un program infinit” 
De la filozofia culturii la criza supravieţuirii 

 
2. Postmodernismul. O viziune asupra rupturii. 

 
ermenul de “postmodern”, deja prezent de mai mult timp 
în alte domenii, cum ar fi arhitectura sau teoria literară, 

unde stîrnise aprinse controverse metodologice şi stilistice, 
se încetăţeneşte şi în filozofie, odată cu apariţia, în 1979, a 
lucrării lui Jean-François Lyotard, “Condiţia postmodernă”. 
Termenul, aşa cum era de aşteptat, nu a reuşit să genereze 
un concept, deşi intrarea lui în dezbaterea filozofică s-a făcut 
în forţă, polarităţile încercărilor de surprindere, definire, 
nuanţare a sa fiind atît de numeroase şi variate, încît numai 
însumate pot să închege policroma geografie a acestui feno-
men cultural, artistic, social, istoric, politic. Rezumativ, două 
sînt tendinţele majore de surprindere şi utilizare a termenu-
lui în cîmpul literaturii filozofice actuale: una este reprezen-
tată de intensificarea eforturilor de definire şi de conferire a 
unui statut cît mai demn acestui termen, iar cea de-a doua 
constă în travaliul de contestare şi de negare a aşezării dis-
cursului filozofic, a spaţiului public ori a operei de artă sub 
semnul postmodernismului. Semnificative în acest sens sînt 
eforturile unor autori ca Jean-François Lyotard, Gianni Vat-
timo, Jean Baudrillard, David Harvey, Fredric Jameson – 
pentru prima tendinţă, Jürgen Habermas, Karl-Otto Apel ori 
Richard Rorty – pentru cea de-a două. Considerînd moder-
nismul, din punct de vedere al plasării temporal-istorice, ca 
întinzîndu-se pe durata a trei secole, între 1600 şi 1900, post-
modernismul ar rezulta că desemnează starea culturii în 
urma transformărilor care au afectat regulile de joc ale ştiin-
ţei, literaturii şi artelor începînd cu sfîrşitul secolului al XIX-
lea. Cu toate acestea, cea mai precisă ipoteză de lucru des-
chide drum postmodernismului odată cu schimbarea statu-
tului cunoaşterii, generată de epoca numită postindustrială şi 
a culturilor în epoca zisă postmodernă. Această schimbare a 
început să se desfăşoare de la sfîrşitul anilor ′50 încoace, pe-

T 



Eseu 

Discobolul/ 2022 
 

210 

rioadă care marchează pentru Europa sfîrşitul reconstrucţiei 
sale postbelice, şi a fost mai rapidă sau mai lentă în funcţie 
de ţară.  

Aşadar, începutul postmodernismului lui Lyotard mar-
chează sfîrşitul modernismului lui Vianu, sau criza sfîrşitului 
de epocă a lui Vianu se continuă cu criza epocii postmoder-
ne a lui Lyotard, în ambele variante, graniţa istorico-
culturală este aceeaşi. Eterogenitatea culturilor anunţată de 
Nietzsche (despre care Heidegger spune că este ultimul me-
tafizician al Occidentului) şi considerată de Vianu ca mortală 
în ceea ce priveşte comunicarea şi contactul intercultural 
obligatoriu, devine, la Lyotard, o completă atomizare a orică-
ror structuri, începînd cu cele lingvistice, legate de sensul şi 
logica comunicării, şi ajungînd la cele social-economice. Iar 
atomizarea, dezagregarea, înseamnă ruptură, discontinuita-
te, epuizarea în acest stadiu, de către modernitate, a resurse-
lor narative şi a strategiilor metanarative: “considerăm ca 
«postmodernă» neîncrederea în metapovestiri”. Condiţie a 
unui nou tip de criză, mult mai greu gestionabilă, dispersia 
funcţiei narative impune ca remediu nu corectarea unui fir 
epic liniar, coagulat, beneficiind de logică internă, aşa cum 
cerea să se întîmple soluţionarea în criza modernă, ci efortul 
nu numai de încercare de orientare între structuri şi elemen-
te izolate, ci şi utilizînd pentru aceasta un instrument de 
comunicare dezagregat, devenit lipsit de coerenţă şi capaci-
tate adaptativă de semnificare, constructor de combinaţii 
lingvistice instabile, dar fiecare dintre ele reprezentînd frag-
mente narative cu valenţe pragmatice, ponderabile în indivi-
dualitatea lor specifică. Iar de la discursul filozofic asupra 
ştiinţei, privit de Lyotard ca metapovestire care şi-a pierdut 
deja forţa şi legitimarea metafizică, se ajunge imediat, prin 
contrast, la hegemonia informaţiei, la paradigma informaţi-
onală a erei postmoderne, care, în afara determinantelor 
politice, comercial-financiare, comercial-informaţionale pe 
care le impune, ridică în primul rînd problema rezolvării 
decalajului care apare în cadrul sistemului cunoaşterii între 
rostul şi natura esenţială a conştiinţei, care este aceea de a 
clădi spirite, dorinţa şi necesitatea utilizării ei în acest scop 
de către om, şi utilizarea ei ca marfă de către “producătorii 
de cunoaştere”, situaţie în care cunoşterea încetează să îşi fie 
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propriul scop, pierzîndu-şi “valoarea de întrebuinţare”.  
 

2.1. Cunoaşterea, informaţia şi sistemul social în era 
valorificării şi schimbului. 

 
Funcţia valorică a cunoaşterii, în acest moment al dezvoltării 
tehnologiei informaţionale şi telematice, îşi pierde capacita-
tea acţional-formatoare, căci între destinator (emitent) şi 
destinatar nu se mai ridică doar dificultatea fertilă, construc-
tivă a decodării unui simbol aderent şi consensual naturii 
fundamentale, specifice a informaţiei, ci obstacolul unui cod 
de cu totul altă factură, care nu poate fi depăşit şi care modi-
fică, schimbă natura şi scopul imanent al informaţiei: subor-
donarea actului de producţie şi difuzare a informaţiei intere-
sului financiar. De aici, schimbarea raportului obiectual şi 
teleologic al actului informativ şi al actului de cunoaştere: 
“Cunoaşterea este şi va fi produsă pentru a fi vîndută, este şi 
va fi consumată pentru a fi valorificată într-o nouă producţie: 
în ambele cazuri, pentru a fi schimbată. Ea încetează să-şi fie 
propriul scop, îşi pierde «valoarea de întrebuinţare»”. “In-
formatizarea societăţii” apare astfel ca un proiect discutabil, 
care scoate la suprafaţă, prin scenariul său antiuman, nămo-
lul unor interese meschine şi oculte. Recesiunea mondială îl 
scoate în evidenţă ca pe o realitate obsesivă, iar paradigma 
generală a progresului ştiinţelor şi tehnicii va trebui să ia în 
calcul şi perspectiva cît mai apropiată a unei alte orientări a 
tehnologiilor contemporane, care să se poată constitui valid 
şi curat ca alternativă la actuala orientare. După cum mar-
xismul ateu – cel care făcea apologia valenţelor dialectice 
născute din contradicţiile şi luptele interne, cel care nu îl 
acceptă pe individ ca fiinţă singulară, stăpînă pe sine, ci doar 
pierdută în- şi dependentă de o masă socială, şi aceasta pen-
tru că acceptînd individualitatea fiinţării umane, trebuie să 
recunoască existenţa, forţa şi acţiunea Fiinţei supreme – şi-a 
văzut eşuată întemeierea teoretică într-o utopie, tocmai din 
cauza unor puternice şubrezenii interne, teoria social-
sistemică a lui Talcott Parsons (nemaivorbind de curentul 
marxist reprezentat de gînditorii Şcolii de la Frankfurt) eşu-
ează, pînă la urmă, din cauza aceluiaşi motiv capital: îngus-
timea globală a vederii teoretice, reducţia ontic-ontologică 
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pe care o practică, încercarea oarbă şi destinată fatal eşecului 
de a scoate, de a izola constructul teoretic de sub puterea şi 
tutela transcendentului. Orice încercare teoretică care rupe 
această legătură dintre fiinţare şi Fiinţă, dintre individual şi 
universal, dintre individ şi Absolut, are valoare unui suflat cu 
paiul într-un butoi cu apă, al unui orgoliu al exerciţiului teo-
retic cu pretenţie de soluţie.  

În anii ′50, după război, Parsons asimilează societatea cu 
un sistem autoreglat, cu o funcţionalitate caracteristică, mo-
delul funcţionalismului sistemic fiind oferit de cibernetică, 
deşi ideea că societatea formează un tot organic, structură 
fără de care încetează să mai fie o societate (iar sociologia 
încetează de a mai avea obiect), provine de fapt din secolul al 
XIX-lea, cînd domina spiritul fondatorilor şcolii franceze. 
Ambiguitatea este numele de ordine al acestei teorii, iar con-
cluzia sa nu numai că nu explică ceva, dar coboară singură 
într-un punct din care nu prevede nici o tentativă de ridica-
re: inovaţiile acestei maşini inteligente, care este sistemul 
social, grevele sau crizele sale, perioadele de şomaj sau revo-
luţiile politice, care lasă să se creadă că există o alternativă şi 
dau naştere unor speranţe, nu sînt în realitate decît optimi-
zări funcţionale, reorganizări interne, al căror rezultat nu 
poate fi decît ameliorarea “vieţii” sistemului, singura alterna-
tivă la această perfecţionare a performanţelor fiind entropia, 
adică declinul. Că teoria se rezumă, în definitiv, la arhicu-
noscuta succesiune intern reglatoare entropic-negentropică, 
fondată pe absurda, superficiala şi, de fapt, lipsita de obiect 
teorie a hazardului, a autodeterminării imanente, a indeter-
minismului este uşor de sesizat1, dar cum se poate răspunde 

                                                 
1
 Aşa cum am arătat în Teoria Înaltului Determinism Energetic, 

sub funcţionalitate determinist-transcentivă, că autodetermina-
rea simplă, hazardul, aşa numitul “indeterminism” nu există din 
punct de vedere esenţial energetic, ele sînt simple manifestări 
superficiale, de suprafaţă, cu care omul nu a intrat decît în con-
tact senzorial, empiric şi constatativ, la baza lor stînd de fapt 
Predeterminarea, ce permite o funcţionare Autodeterminant-
controlată a structurilor energetic-spirituale simple sau comple-
xe. 
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la întrebarea legată de declinul final, şi anume: dacă acest 
declin actual este de altă natură decît perioadele anterioare 
istoric de declin? Se mai poate ieşi din el doar prin lăsarea 
armelor jos, după uşurarea planetei de o parte din populaţia 
ei? Se mai poate ieşi din el doar prin reforme teoretice şi 
social-politice? Sau, iată că, izolîndu-ne de Dumnezeu, 
crezînd că ne putem explica singuri mersul speciei prin lu-
me, ne trezim în faţa unei realităţi de cu totul altă natură, 
aceea a sărăcirii şi căderii conştiinţei individuale şi colective, 
a necesităţii repunerii ei în legătură cu transcendentul coor-
donator şi permanent veghetor. Dacă Talcott Parsons se 
obişnuise ca orice declin să fie în cele din urmă surmontat 
printr-o ciudată şi inexplicabilă forţă imanentă de autoregla-
re, iată că lucrurile sînt de fapt mult mai profunde, dramati-
ce, şi declinul actual va produce acea mutaţie de conştiinţă 
care va permite, va impune înţelegerea puterii şi funcţiei 
sacrului, renunţarea la ruinătorul antropocentrism, deschi-
derea minţii şi sufletului către universul vast, copleşitor, 
adînc, înalt-spiritual, perfect reglat funcţional într-un Înalt 
determinism construit pe fundamentala sa dimensiune teo-
centrică. Funcţionarea civilizaţiei şi a omului nu ascultă de 
un tipar predictibil şi romanţios, ci este o experienţă funda-
mental dramatică şi absolut necesară existenţei întregului 
Univers, acestui perpetuu act cosmic suprem fiindu-i utile şi 
celelalte fiinţe ale vastului univers, în aceeaşi măsură creaţii 
ale lui Dumnezeu. Uitîndu-şi statutul de creaţie divină, 
improvizîndu-şi o identitate falsă şi delegitimantă, omul şi-a 
neglijat finalmente, prin dezumanizare (nu şi prin 
dezDumnezeire, căci aceasta nu stă la îndemîna forţelor lui), 
statutul primar de creatură.  

 
2.2. Despre dispariţia metadiscursului speculativ şi de-
legitimarea cunoaşterii. 

 
Tema centrală a “Condiţiei postmoderne” a lui Jean-François 
Lyotard, care se constituie într-o critică pe cît de adîncă, pe 
atît de subtilă a condiţiilor de existenţă a societăţii şi civiliza-
ţiei postindustriale, determinante ale unei crize globale, de 
structură sistemică, mentalitate, conştiinţă şi responsabilita-
te umană, o reprezintă dispariţia narativităţii denotative a 
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spiritului speculativ, a metadiscursului, care recurge la una 
sau alta din marile povestiri, cum sînt dialectica spiritului, 
hermeneutica sensului, emanciparea subiectului raţional sau 
muncitor, dezvoltarea bogăţiei. Şi atunci cînd o face explicit, 
am decis să numim “modernă” ştiinţa care se raportează la 
ele pentru a se legitima. Iată că, efect al avîntului tehnicilor şi 
tehnologiilor după cel de-al Doilea Război Mondial, relansa-
rea şi prosperitatea capitalismului liberal avansat au avut un 
impact puternic asupra statului cunoaşterii. Deşi discursul 
speculativ pare echivoc în raport cu cunoaşterea, aparent 
permanent situate conflictual faţă de discursul pozitivist 
ştiinţific, rolul său este acela de “discurs de gradul doi”, cum 
îl numeşte Lyotard, autonom în raport cu discursul ştiinţific 
pozitivist, de gradul unu. El analizează şi descrie narativ dis-
cursul de gradul întîi sau îşi metaanalizează discursiv pro-
priul subiect, completitudinea cunoaşterii rezultînd din îm-
preunarea celor două tipuri de discursuri. În consecinţă, 
putem vorbi de legitimitatea cunoaşterii numai în măsura în 
care cunoaşterea demonstrează că se poate dedubla în aceste 
două compartimente funcţionale ale sale. Fără una dintre 
funcţii, echilibrul se strică şi apare delegitimarea cunoaşterii, 
alunecarea într-un cerc vicios, căci singură, ştiinţa pozitivă 
nu a însemnat niciodată cunoaştere, iar decăderea rostului ei 
prin nesusţinere, hipertrofiază speculaţia, povestirea specu-
lativă, într-o manieră morbidă. De aceea, actuala decădere a 
denotativului narativ speculativ, a limbajului metafilozofic şi 
metafizic, prin presiunea exercitată de pozitivismul pragma-
tic, devenit deja ideologie sau instrument de putere, nu nu-
mai că “dezvrăjeşte” cunoaşterea, dar îi strică echilibrul os-
motic, îi rupe legătura internă postmodernă, crescută buru-
ienos pe eroziunea internă a principiului de legitimare a 
cunoaşterii, care, “slăbind urzeala enciclopedică a spiritului 
speculativ”, corodează şi dizolvă sensul jocului de limbaj – 
aşa cum arată gînditori ca Wittgenstein, Martin Buber (“Eu 
şi tu”, traducere de Ştefan Augustin Doinaş, Ed. Humanitas, 
Bucureşti, 1992) şi Emmanuel Levinas (“Totalitate şi infinit”, 
traducere de Marius Lazurca, Ed. Polirom, Iaşi, 1998) – 
înstrăinînd şi izolînd subiectul social, rupînd complexa tex-
tură a legăturii sociale, aruncînd şi abandonînd adevărul 
raţiunii cognitive (teoretice) şi practice în braţele constric-
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toare ale unui unic, nemilos scop: performativitatea2.  
Performativitatea are legătură nu numai terminologică ci 

şi factuală cu performanţa, cu cantitatea de cunoștințe şi 
realizări. În virtutea substanţei acestui nou concept pragma-
tic, cantitatea, acumularea de cunoştinţe ştiinţifice şi tehni-
ce, are capacitatea de a modifica criteriul adevărului; răzbate 
aici ecoul materialismului dialectic şi istoric, al trecerii de la 
acumulări cantitative la salt calitativ. Este aici vorba de posi-
bilitatea ca prin acţiune şi realizare pragmatic eficientă, prin 
capacitatea sistemului de a furniza cantitate valorică, să se 
modifice datele adevărului. Deci şi acest unic referent onto-

                                                 
2 Legat de pesimismul ce a însoţit criza filozofiei speculative 

sau umaniste încă de la începutul ei, odată cu germenii 
delegitimarii şi ai nihilismului, inerenţi marilor povestiri ale 
secolului al XIX-lea, mărturisindu-şi totodată credinţa optimistă 
într-o salvare prin exerciţiul calitativ interacţional, Lyotard spu-
ne: “Din acest pesimism s-a hrănit generaţia începutului de secol 
vienez: artişti ca Musil, Kraus, Hofmannsthal, Loos, Schönberg, 
Broch, dar şi filozofi ca Mach şi Wittgenstein. Ei au dus, fără îndo-
ială, cît se poate de departe conştiința şi responsabilitatea teoretică 
şi artistică a delegitimării. Astăzi, se poate spune că acest trava-
liu de doliu a luat sfîrşit. El nu mai trebuie luat de la capăt. 
Wittgenstein însuşi a dat dovadă de o forţă deosebită atunci 
cînd, refuzînd pozitivismul dezvoltat de Cercul de la Viena, a 
deschis, prin investigarea jocurilor de limbaj, perspectiva unui 
alt tip de legitimare decît performativitatea. Cu o asemenea 
legitimare are de-a face lumea postmodernă. Nostalgia povesti-
rii pierdute s-a pierdut ea însăşi pentru majoritatea oamenilor. 
Această nu înseamnă nicidecum că ei sînt destinaţi barbariei, 
deoarece ştiu că legitimarea nu se poate naşte decît din practica 
lor lingvistică şi din interacţiunea lor comunicaţională. Înaintea 
oricărei alte credinţe, ştiinţa care «îşi rîde în barbă» i-a educat 
în spiritul durei sobrietăţi a realismului”.  

În contextul mercantilizării cunoaşterii, această ultimă în-
trebare înseamnă cel mai adesea: este valabil? Şi, în contextul 
creşterii puterii: este eficient?”. După care, Lyotard continuă, ca 
o concluzie: “Enciclopediile de mîine vor fi băncile de date. Ele 
depăşesc capacitatea oricărui utilizator. Ele sînt «natura» pentru 
omul postmodern”.  
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logic care ne mai rămăsese ca sprijin imuabil, de nezdrunci-
nat, fix şi îngheţat în datele lui eterne, se vede astăzi vulne-
rabil, modificabil. Căci această performativitate, aplicată în 
toate domeniile şi devenită normă existenţială, mărind capa-
citatea de a administra probe, o măreşte şi pe cea de a avea 
dreptate: introducerea masivă a criteriului tehnic în cunoaş-
terea ştiinţifică nu rămîne fără urmări asupra criteriului ade-
vărului. S-a putut spune acelaşi lucru şi despre raportul din-
tre dreptate şi performativitate: şansele ca un ordin să fie 
considerat just creşte odată cu şansele pe care le are de a fi 
executat, iar aceasta odată cu performativitatea celui care 
prescrie. “Judecînd astfel, Luhmann crede că poate constata 
în societăţile postindustriale înlocuirea normativităţii legilor 
cu performativitatea procedurilor.” Iată ce adînci mutaţii se 
petrec astăzi în conştiinţa omului, la nivelul structurilor sale 
intime, categorial-valorice, care pînă acum, armate în timp, 
dădeau modelul directiv al existenţei: “Performativitatea 
unui enunţ, denotativ sau prescriptiv, creşte direct proporţi-
onal cu informaţiile despre referentul său”.  

 
2.3. Efectele delegitimării cunoaşterii şi 
performativităţii asupra învăţămîntului. 

 
Una dintre cele mai grave consecinţe o suportă învăţămîntul, 
căci învăţămîntul înseamnă cunoaştere şi educarea pentru - şi 
prin cunoaştere, iar dacă cunoaşterea se delegitimează prin 
hegemonia principiului performativităţii, şi învăţămîntul, în 
condiţiile în care este obligat să se legitmeze prin 
performativitate, este supus delegitimării. Scopul său nu mai 
este formarea unei elite, ci al unor simple cadre eficiente în 
posturile pragmatice instituţionale pe care le ocupă. Apoi, 
fragilitatea cunoaşterii, cauzată de performativitate şi delegi-
timare, se reflectă nu numai în deposedarea ei de dimensiu-
nea teleologică, de scopul şi finalitatea ei fundamentală, ci şi 
în scăderea, sau chiar pierderea capacității ei de gestionare 
nu teoretică, ci administrativă a actului educaţional: consilii-
le profesorale nu au aproape nicăieri puterea de a decide în 
privinţa masei bugetare ce revine instituţiei lor; ele nu dis-
pun decît de puterea de a repartiza bugetul care le este atri-
buit, iar aceasta numai în ultima fază a distribuirii lui. De 
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asemenea, aplicarea noilor tehnologii, impunerea cu violenţă 
a obligativităţii informatizării procesului de învăţămînt 
schimbă complet natura cadrului său operativ, cu capitale 
efecte asupra actanţilor săi – studenţi şi profesori, asupra 
procesului educativ în esenţa lui. Incidenţa asupra suportu-
lui comunicaţional este radicală şi compromiţătoare: dască-
lul tradiţional este asimilabil unei memorii, studentul devine 
redus la tăcere în condiţiile în care nu i se mai predă conţi-
nuturi, ci utilizarea terminalelor, adică a noilor tehnologii 
electronice, didactica putînd fi încredinţată unor maşini co-
nectate, împreună cu băncile lor de date, la terminale puse la 
dispoziţia studenţilor. Mutaţia aceasta ruinătoare în structu-
ra didacticii clasice, cu efectul ei major de scădere a interesu-
lui şi mijlocului de cunoaştere, ridică interogaţia gnoseologi-
că la nivel de proces al conştiinţei existenţiale: “Întrebarea, 
explicată sau nu, pusă de către studentul ce se profesionali-
zează, de către stat sau de către instituţia de învăţămînt su-
perior, nu mai este: e adevărat?, ci: la ce serveşte aşa ceva?  
 
2.4. Hazardul şi paradoxul ştiinţei postmoderne. 
 
În legătură cu ştiinţa postmodernă, ea suferă de un paradox 
care îşi găseşte perfectă omologie în disfuncţia sistemelor 
statale şi social economice. Trăsătura evidentă a cunoaşterii 
ştiinţifice postmoderne este imanenţa discursului despre 
regulile care îl validează, adică metaanaliza enunţurilor cu 
valoare de legi. Această operaţie nu este deloc simplă, căci 
produce limitări în cîmpul de aplicaţie al cunoaşterii. Dacă 
“demonul” lui Laplace, cunoscînd toate variabilele care de-
termină starea universului într-un moment t poate prevedea 
starea sa în momentul t′ > t, aceasta presupune existenţa 
unei regularităţi, a unei traiectorii previzibile, a unei funcţii 
continue. Definiţia stării iniţiale a unui sistem, adică a tutu-
ror variabilelor independente, dacă ar trebui să fie efectivă, 
ar cere o cantitate de energie cel puţin echivalentă cu cea pe 
care o consumă sistemul de definit (într-o notă, Borges dă în 
acest sens un exemplu ilustrativ: un împărat vrea să alcătu-
iască o hartă absolut exactă a imperiului. Rezultatul este 
ruina ţării, populaţia îşi consacră toată energia cartografiei). 
Astfel încît, se naşte o contradicţie: controlul perfect al unui 
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sistem micşorează performativitatea pe care declară că o 
sporeşte. Această inconsistenţă din ştiinţă explică foarte bine 
slăbiciunea birocraţiilor statale şi social economice: ele sufo-
că sistemele sau subsistemele pe care le controlează şi se 
asfixiază odată cu acestea. Admiţînd că societatea este un 
sistem, controlul său, care implică definirea precisă a stării 
sale iniţiale, nu poate fi efectiv, deoarece această definire nu 
poate fi realizată. Nu are rost să insistăm mai mult asupra 
“temeiului” acestei teorii, care este dat de acelaşi inconsistent 
hazard, de aceeaşi inconsistentă probabilistică a evoluţiei 
sistemelor, pe care am înfierat-o întotdeauna. Iar cea mai 
grosieră dovadă a nevalidităţii acestor “teorii” de strat feno-
menal, care dau norma paradigmei ştiinţifice şi filozofice 
actuale, cărora nu li s-a găsit niciodată o explicaţie, darmite 
să fie interpretate, o constituie neconcordanţa dintre existen-
ţa simultană a unui hazard esenţial, “primar”, dar şi a unei 
funcţii continue, suficient de apropiate pentru a permite o 
bună previziune probabilistică. Iată contradicţia majoră: ha-
zard – continuitate (regularitate). Ceea ce nu ştiu dogmaticii 
şi sterilii utilizatori ai acestor două noţiuni polar opuse este 
că hazardul nu reprezintă o funcţionare internă autodeter-
minată, esenţial aleatorie, cu rol optimizator a sistemului, 
născută din nimic, aşa cum susţin ei, ci ascunde sub haosul 
ei aparent reguli şi legi energetice Înalt deterministe extrem 
de precise, transcentiv reglate în modul cel mai exact, a căror 
ordine şi legitate riguroasă (aparţinînd ontologiei energetice 
de substrat (v. Teoria Înaltului Determinism Energetic, Dra-
goş Niculescu) iată că ni se dezvăluie, ni se relevează atunci 
cînd multiplicăm observaţia empirică. De ce apar, prin repe-
tiţia fenomenului, paliere de regularitate, sugestia existenţei 
unei legităţi ascunse? De ce “zahardul primar”, al experimen-
tului singular, nu se păstrează şi în multiplicarea sa, pînă la 
capăt? Răspunsul este unul singur şi suveran: pentru că în 
spatele aparentului zahard, a înşelătoarei contingenţe, se 
ascund legile precise ale unui Plan, la ale cărui temeiuri şi 
mecanisme cunoaşterea umană nu poate avea acces, dar pe 
care fiinţa umană le susţine şi alimentează existenţial (v. 
Teoria Înaltului Determinism Energetic, Dragoş Niculescu). 
Einstein se revolta la ideea că “Dumnezeu joacă zaruri”. 
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2.5. Performativitatea şi funcţiile pragmatice ale cu-
noaşterii. 

 
Dacă pînă acum am vorbit despre caracterul distructiv, 

delegitimant al criteriului performativităţii, iată însă şi unele 
“avantaje” ale sale, atît de limpede expuse de Lyotard, încît 
nu suferă nici un comentariu, ci doar citare: “El exclude în 
principiu adeziunea la un discurs metafizic, impune aban-
donul fabulelor, cere spirite clare şi voinţe reci, el pune cal-
culul interacţiunilor în locul definiţiei esenţelor, îi obligă pe 
«jucători» să-şi asume responsabilitatea nu numai a enunţu-
rilor pe care le propune, ci şi a regulilor pe care trebuie să le 
respecte pentru a deveni acceptabile. Un asemenea criteriu 
pune în lumină funcţiile pragmatice ale cunoaşterii, atîta 
vreme cît ele par a se ordona sub criteriul eficienţei: pragma-
tici ale argumentării, ale administrării probei, ale transmite-
rii cunoscutului, ale învăţării imaginative”. 
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Despre analiza hexagonală și altele 
 

Vasile Spiridon (n. 1958) provoa-
că eseistica românească printr-o 
analiză manierată a unor texte și 
contexte ce aparțin culturii euro-
pene, ordonate în patru capitole, în 
cea mai recentă carte a sa. Metoda 
de lucru (nouă, cred, la noi) se 
bazează pe o structurare a temelor 
abordate, conform gândirii hexa-
gonale, luându-se în considerare 
conexiunile dintre idei, care lărgesc 
și aprofundează astfel tema centra-

lă. Iar spectacolul acesta, luat din literatura europeană, pe 
care Vasile Spiridon îl surprinde atent, se joacă în cea mai 
mare parte la Paris (în Hexagon, deci) și nu doar cu parizi-
eni. După metoda anunțată, își ordonează argumentele și 
contra argumentele într-un cadru proaspăt și foarte efici-
ent, printr-o acuratețe demnă de invidiat, cu un discurs 
temeinic și ispititor. Reunește geografii, etnii și arte, capi-
tol cu capitol, și îmbracă o haină exotică, pe de o parte, dar 
și familiară, pe de alta. Setul de texte ale lui Vasile Spiridon 
este proiectat asupra: eroticului, politicului, avangardei și 
exilului (românesc), de-a lungul celor peste două sute de 
pagini ale cărții, intitulată Hexagonale ( Edit. Eikon, Bucu-
rești, 2020). Și, în acest sens, este cât se poate de transpa-
rent cu metoda sa de lucru, pe care ne-o dezvăluie în pro-
cesul de sistematizare a cercetării. Constatăm chiar o plă-
cere a preciziei cu care operează începând cu primul capi-
tol al cărții, în care deconstrucția jocurilor erotice trubadu-

 
Vasile Spiridon 

  
Hexagonale 

(eseuri) 
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rești naște o temă pe care apoi o regăsim în multe alte pa-
gini ale cărții, ca un fir călăuzitor, ce poate fi subsumată 
poeticii vederii și legăturilor amoroase: „În plină epocă me-
dievală franceză, corpul omenesc a reînceput să-și capete 
în literatură nu numai atributele desfătării senzuale, ci și 
pe acelea pline de efecte benefice asupra tuturor relelor.(…) 
potrivit dialecticii maniheiste, femeia îl ispitea pe bărbat 
pentru a-l duce la pierzanie sau pentru a-l salva în planul 
mai înalt, al spiritului.”, p. 13.  

Uneori ai impresia că Vasile Spiridon și-a ales temele, 
actanții, cărțile etc. pentru a face o demonstrație doar, ca 
specialist în informații culturale incitante. Conform teoriei 
aplicate, intenția lui este aceea de a lega sistematic, într-o 
fascie, personalități ce au creat ecouri largi în cultura euro-
peană, la care au participat activ și scriitori români. În ca-
zul acesta este vorba de Tristan Tzara, Paul Goma, Basil 
Munteanu, Virgil Ierunca, Isidore Isou și Livius Ciocârlie – 
adică unitatea hexagonului nostru analizat de autor în ul-
timul capitol al cărții, intitulat: Români în Hexagon. Astfel, 
Vasile Spiridon pune, în scop educațional, în comun teme, 
caractere, personalități etc. ce au anumite corespondențe 
între ele, pe deoparte și, pe de alta, cu timpul prin care 
trecem, cu intenția de a focaliza atenția unui public euro-
pean cât mai larg. Toate acestea nu sunt alese întâmplător, 
și ele provin din „decupaje tematice”. Pe de altă parte, asis-
tăm, așadar, la o revizuire a metodelor de cercetare utilizate 
până acum, după alte criterii, pe un spațiu cultural în  miș-
care. Iar textele selectate îndeplinesc, cum spuneam, o 
condiție, să fie în acord cu punctele de vedere ale metodei 
de cercetare și ale hermeneutului. Trebuie să remarcăm în 
mod special grija cu care Vasile Spiridon a scris această 
carte, subtilitățile pe care le-a folosit într-o structură 
postmodernistă, dar mai ales precizia informațiilor expuse.  

Vasile Spiridon dedică mai multe pagini dadaismului și 
face o anumită aluzie la relația dintre Lenin și Tristan Tza-
ra, căreia evident nu-i putem stabili acum limitele. Tristan 
Tzara a relativizat, după cum se știe, prin filosofia mișcării 
sale, toate coordonatele existențiale, a fost un anti la tot ce 
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exista atunci, chiar dacă mult mai târziu, către mijlocul 
secolului 20, când îndreptarea lumii nu se mai putea face, a 
spus deschis că mișcarea „Dada nu este o doctrină de pus în 
practică”, p. 171. Era împotriva tuturor sistemelor sociale, a 
pedalat intens pe mesajul anti-artei, anti-educației, anti-
social. Se afla atunci în faza nihilismului total. Și ideile 
acestea rulau din plin în atmosfera Cafenelei Terrasse din 
Zürich, în 1916, pe care o frecventa și Lenin. Vasile Spiri-
don, în studiul său, ne spune că Tzara a stat cu Lenin la 
masă și chiar au jucat împreună șah (v. pp. 170-171). Evi-
dent, Leninul de atunci nu este cel pe care-l știm noi azi, 
dar a avut în sânge nebunia socială cunoscută - proiectul 
politic în care se va implica.  Autorul, în urma analizei sale 
ample și profunde privind mișcarea Dada, la nivel euro-
pean, ne lasă să înțelegem multe. Sau putem noi să tragem 
concluzii diverse pe marginea studiului său privindu-l pe 
Tzara. Desigur, onestitatea, probabil, l-a făcut pe nihilistul 
nostru mutat la Zürich să-și dea demisia din mișcare spu-
nând: „M-am despărțit de Dada și de mine însumi de înda-
tă ce am înțeles adevărata însemnătate a nimicului”, p. 171.  

Constantin Dram, care e prefațatorul acestei cărți spu-
ne: „Demersul său critic bazat pe convingeri solide și pe 
opțiuni mereu motivate estetic, îl determină să treacă de la 
subiectivitatea inerentă a impresiilor provocate de recepta-
rea textului literar la obiectivitatea rece dictată de un sis-
tem critic ce poate genera opera critică însoțitoare și com-
plinitoare a unui produs literar.(…) Practicând cu generozi-
tate re-creații critice de mare rafinament, el a descoperit 
formula potrivită prin care să introducă permanent note de 
emoție necesară pentru a provoca percepții extinse pe 
marginea unui text, asimilându-l și trimițându-l apoi către 
noi, în adevărate acte culturale necesare”, pp. 5-8. Cartea se 
bucură și de o substanțială postfață semnată de Adrian G . 
Romila.            
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Uioara felix sau poemul topografic  
 
 

Emilia Poenaru Moldovan (n. 
1956) ne trimite un aer proaspăt 
învelit între copertele unei cărți de 
poezie. Plecând de la aceste poe-
me, care deschid o fereastră a di-
mineții de odinioară, putem scrie 
o teorie a nostalgiei lirice dintre 
cele mai actuale. Poeta pune din 
nou în scenă roluri complementa-
re vizionare ce trezesc o lume într-
un spațiu patriarhal, și nu numai. 
Până și pe acela mesianic al dăscă-

liței de altădată: „Mama învățîndu-i limba română pe cei 
de pe ambele/ maluri ale Mureșului/ și pe toți copiii ei cu 
credința nestrămutată/ în știința de carte și în revenirea 
uniților (…) Mama a plecat grăbită înainte de pensie/ să 
ducă limba română/ prin ținuturi cunoscute ei doar din 
cărțile de catehism”, pp. 9-10, rol ce este acum reînviat și 
salvator. E în aceste pagini și o narațiune postmodernistă 
ce pune sentimente dramatice, cu un dulce iz romantic, în 
contexte livrești, cu umorul specific timpului prin care 
trecem, desigur, împreună cu un anume mister, în aștepta-
rea unui cer nou pe rafturile bibliotecii de poezie: „Acolo, 
pe ultimul raft stau poeții/ înghesuiți unul în altul, siliți să 
conviețuiască/ despărțiți de fragile ziduri de carton,/ peli-
cule înecăcioase de praf și stilemele lor sofisticate”, p. 67. 
Emilia Poenaru Moldovan se îndepărtează de formele idea-
lizante ale memoriei, cu care lucrează, și aduce din aminti-
rile ei de altădată, din resturile Uioarei felix, o atmosferă 
ozonată, cu secvențe cât mai credibile, unde, cum spu-
neam, nostalgia, dorul de casa copilăriei, sunt reflectate 
ironic (uneori mai mult ironic decât nostalgic). Desigur, 
tot acest spectacol admirabil este pus sub semnul primilor 
ani. Iar spațiul pierdut se suprapune imediat peste cel pre-
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zent, ceea ce dă naștere și prospețimii, iar detaliile autobi-
ografice prind un contur din ce în ce mai emoționant.  

Remarcăm încă de la primele versuri ale cărții puterea 
de racordare la acel timp nevinovat, știința decodării acelei 
lumi din timpul fetișcanei noastre de altădată, într-un stil 
dulce-amar. Prin urmare, acest dor de copilărie forjează 
pierderea unei lumi (până și aceea morală și spirituală adu-
se din Blajul de altădată - ideea națională, a intelectualului 
mesianic), înstrăinarea adultului de azi, toate implicate 
armonic în subiectul enunțului liric. Revenirea dureroasă 
la obârșie, pentru că despre asta este vorba în mare parte în 
carte, ține de funcționarea emoțională a memoriei poetei, e 
o reacție peste bariera vremurilor, până la urmă, la un fapt 
trist, o căutare a unui timp pierdut: „Trenul merge încet 
când se apropie de Uioara/ înoată parcă în aburul ce învă-
luie Mureșul/ printre sălciile care își atârnă deasupra apei/ 
panglicile de cositor.”, p. 35.  

Spațiul irecuperabil la care poeta face mereu trimitere 
generează o atracție permanentă pentru spiritele conserva-
toare. Acel acasă este mereu prezent, este, de ce nu?, o 
Itacă în toate consonanțele ei. Este o dorință încărcată de o 
puternică emoție, una care mitizează și demitizează toto-
dată, ca în poemul următor: „Am o curte rămasă din copi-
lărie în care/ încăpeau odată satul tatălui și satul mamei,/ 
cu toți ai lor bunici și părinți,/ frați buni și frați vitregi cer-
tați/ pentru răzoare și pășuni,/ cu mormintele lor cu tot/ 
unde fiecare a dus cât pământ a putut// Curtea e acum o 
inimă împuținată,/ cu unghere unde s-au pitit amintirile/ 
laolaltă cu păianjeni și morile mătăsoase,/ pe care le con-
turb uneori,/ când sar coarda să mă avânt în scrînciobul/ 
legat de osia Carului Mare”, p. 55. 

Pe coperta a patra a cărții, Al. Cistelecan ne spune că 
poeta, care este „…actorul și spectatorul propriei copilării” 
scrie cu „naivitate rafinată și cu verva nostalgiei, nu doar cu 
nostalgie.(…) Se ridică astfel din neguri o lume candidă, 
dar nu fără aluzii la dramele sociale și istorice. Asta pentru 
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că reveria amintirilor se petrece, totuși, pe seama unei lumi 
aflate «între bucurie și tristețe de nevindecat»”. Iar Aurel 
Pantea notează: „Tandrețea e afectul prezent în aproape 
fiecare poem. Rememorând, acum, vârsta candorilor, poeta 
întâlnește portrete de altădată pe fondul unei atmosfere cu 
liniști de oraș transilvănean de odinioară.”   

Poemul ales: 
 

Sparienoapte  
 
Alergam ca nebunii prin casă cu moriștile  
bondarilor de mai prinşi în ace cu gămălie,  
elitrele lor zbârnâiau frenetic în vîrful unui băț,  
eram fericiți cu o așa minunăție de joc.  
V-aude domnul Sparienoapte, nu mai fugiți,  
încercau tata și mama să ne domolească  
în timp ce vecinul bătea în țeava de gaz.  
Sparienoapte! Sparienoapte! Sparienoapte!  
strigam încîntați şi înfricoşați deopotrivă.  
Un balaur uriaș, cu ochi de jar și gheare ascuțite  
gata să cuprindă pe oricine în brațele păroase,  
așa ni l-a descris fratele nostru mai mare,  
știa el ce știa, doar începuse școala.  
Adormeam repede de frica lui, așa mai respirau 
bondarii, părinții şi vecinul cu țeava de gaz. 
 
A murit Malvina, am auzit într-o dimineață  
un glas la ușă și ne-am bulucit cu toții să vedem  
un bătrân cu părul alb, ciufulit și ochelari caraghioși  
peste niște ochi albaștri  
din care curgeau panglici de lacrimi,  
parcă era vrăjitorul orașului verde  
din cartea pe care ne-o citea mama înainte de culcare.  
Copii, el este vecinul nostru, domnul Sparienoapte. 
 
Am lăsat jocul cu bondarii,  
care oricum nu mai dădeau din aripi, 
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am alergat și noi s-o vedem pe Malvina,  
pisică sau om, poate cîine sau broască țestoasă,  
era ceva nemaivăzut - era moartă.  
 
Întinsă pe pat stătea o împărăteasă adormită,  
cu cozi albe împletite în jurul capului  
cu mîinile împreunate așa cum le țineam și noi  
la rugăciunea de seară și parcă zîmbea,  
nu înțelegeam de ce plînge așa amarnic vrăjitorul.  
Alertat de iureșul nostru pe scări a venit și tata, 
ne-a luat deoparte ne-a spus cu un glas blînd  
pe care nu i l-am mai auzit:  
bondarii și Malvina călătoresc spre ceruri acum,  
săracii, au speriat ei noaptea  
dar pe doamna moarte, nu. 
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Raportul Savelius 

 
a cinzeci de ani de la elaborare, așa-numitul Raport 
Savelius a fost desecretizat. În argumentarea scoaterii 

la lumină a documentului succint prezentat în mass-
media și cunoscut de foarte puțini oameni, se spune că 
„Raportul deschide o cale cu totul nouă de abordare a 
viitorului, cale pe care este de dorit s-o analizeze cât mai 
mulți specialiști”. Desecretizarea unui material de aseme-
nea importanță, cu „potențiale provocări majore” repre-
zintă aproape o premieră, întrucât el, putând oferi și solu-
ții strategice, nu este obișnuit să fie pus (și) la dispoziția 
unor posibili rivali ori chiar dușmani. 

Inițial, marii decidenți n-au văzut oportunități deosebi-
te în perspectivele semnalate de Savelius, socotind că ace-
le oportunități se potrivesc mai degrabă literaturii științi-
fico-fantastice. Însă, când au ajuns și oamenii de știință să 
ia cunoștință de acel material, au recunoscut că în viața 
actuală sunt implementate numeroase aplicații ale cu-
noașterii care numai cu puțină vreme în urmă n-ar fi fost 
socotite doar de domeniul S.F., ci ar fi fost declarate chiar 
imposibile. 

Pe la sfârșitul anilor cinzeci ai veacului trecut, un cer-
cetător cunoscut de la APOLEUM, dr. Olaf Ivan Savelius, a 
reluat în discuție problema simțurilor și a dezvoltat-o la 
Congresul de la Viena. Dar abia în 1963, Savelius a publicat 
un amplu studiu, în concluziile căruia a schițat posibilele 
aplicații concrete ale „acelei uși deschise spre viitor”. Lu-
cru ce a atras atenția mai multor servicii ale marilor pu-
teri. Drept urmare, savantul s-a pomenit ofertat din ambe-
le părți ale cortinei de fier. Până la urmă, a ales o invitație 
care i-a asigurat un cadru optim de colaboratori și de do-
tare tehnică, undeva într-o locație secretă. Ziarele, prelu-
ând subiectul, au sugerat că Savelius ar fi optat pentru 
această soluție în primul rând de teama de a nu fi răpit 
pentru a fi folosit de una dintre marile puteri. Chiar s-a și 

L 
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scris că ar fi avut loc două tentative în acest sens, dar oda-
tă cu dispariția savantului, subiectul a intrat în uitare. 

Doctorul Olaf Ivan Savelius a murit în mica localitate 
din Alpii Elvețieni, acolo unde s-a aflat abia recent să s-a 
retras împreună cu echipa și cu familia sa. Fără șeful ei, 
grupul de cercetători a mai bătut pasul pe loc „foarte 
aproape de rezultatele finale”, motiv pentru care, după 
mai multe ezitări, s-a decis transferarea întregului colectiv 
într-un alt loc secret, dar sub supraveghere internațională. 

Savantul a fost încrezător că un demers atât de înaintat 
va fi dus la bun sfârșit și a dorit să lase o situație cât mai 
precisă continuatorilor. Documentul conține 203 pagini. 
Pe margini se află adăugate cu pixul câteva note. 

Iată, pe scurt, conținutul Raportului Savelius, așa cum 
l-a conceput acesta cu puțin înainte de a se stinge din via-
ță:  

De unde s-a pornit: 
Comportamentul ființelor vii este urmarea recepționă-

rii semnalelor din corpul lor și din afara corpului lor, pre-
cum și de modul cum sunt gestionate acele semnale. Ast-
fel, avem receptori activi, receptori pasivi (în situația când 
nu transformă senzațiile în percepții) și lipsă de receptori 
pentru unii stimuli care nu încetează să ne bombardeze. O 
vorbă încetățenită în numeroase graiuri face trimitere la 
„cele cinci simțuri” – gustul, pipăitul, drept receptori de 
apropiere și mirosul, auzul și văzul, drept teleceptori. Dar 
această formulă nu cuprinde semnalele venite din interior 
(foamea, setea, durerea, proprioceptorii etc.) și nici o mul-
țime de stimuli din exterior. Chiar și pe unii stimuli pen-
tru care avem receptori, nu putem să-i accesăm. Să ne 
imaginăm un aparat de radio apt să difuzeze semnale pe o 
anumită scală, deși există și frecvențe mult mai largi active 
unde aparatul „este surd”. Creierul nostru se află tocmai în 
situația unui astfel de aparat. Este de demonstrat că el 
„este surd” nu numai pentru senzațiile cunoscute, că în 
eter există un tumult mult mai bogat de emițători pentru 
senzațiile care nu ne ating, noi neavând pentru aceia re-
ceptorii necesari. Dar dacă acei receptori există și ar putea 
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fi activați? Neputând primi acei stimuli, nici nu ni-i putem 
imagina.  

Când cineva este nevăzător din naștere, el nu va afla 
decât din vorbele celorlalți oameni amănunte despre cum 
ar fi culoarea ori perspectiva, dar imaginea acestora îi va 
rămâne foarte relativă, doar în funcție de ceea ce se pliază 
pe experiența directă. (Se știe că printre nevăzători sunt și 
indivizi deosebit de inteligenți, cu performanțe intelectua-
le remarcabile, dar având mari probleme la studiul geome-
triei în spațiu. De pildă, un astfel de copil va desena, după 
ce-l va pipăi cu atenție, un autobuz cu toate detaliile, doar 
că va pune în continuare una după alta cele patru laturi.) 
Oricum, revenind la exemplul cu inteligentul nevăzător 
din naștere, el se va descurca în universul vizual după ce 
va afla doar prin cuvânt amănuntele din lumea noastră. 
(Au fost și cazuri de surdocecitate – copii nevăzători și 
surzi – care au ajuns la mari performanțe: Helen Keller a 
devenit doctor de onoare la Universitatea Harvard; Olga 
Skorohodova a ajuns academician; în România, Vasile 
Adamescu profesor în învățământul special etc.)  

Problema se pune pentru senzațiile pe care receptorii 
noștri sunt incapabili să le primească. Formula introdusă 
de Plaut „Nomen est omen” are conotații mult mai mari. 
Numele nu determină neapărat destinul, dar fără numele 
exprimat prin cuvânt, subiectul nu poate fi recepționat 
conștient. Și, atunci, cum să-ți explici și să explici ceva ce 
nu-ți poți reprezenta?  

Ipoteza: Există și stimuli pentru care nu avem recep-
tori, dar care există!   

Cercetarea - fazele și evoluția:  
Echipa lui Savelius a lucrat pentru punerea în evidență 

a unor „stimuli X”. Pentru aceasta a avut nevoie de crearea 
de instrumente capabile să perceapă acei stimuli care doar 
bănuim că ar exista, dar pe care nici măcar nu îi putem 
imagina în vreun fel. Principala dificultate venea din fap-
tul că nici senzațiile cunoscute nu pot fi nici palpate, nici 
fotografiate, ele, deși lasă urme concrete în cunoaștere 
fiind la originea experienței noastre, rămân doar la nivel 
de noțiuni.  
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Inițial, s-a mers pe creșterea eficacității instrumentelor 
folosite pentru recepționarea semnalelor din cosmos. 
Numai că nu captarea acestora reprezenta subiectul cerce-
tării, semnalele nu trebuiau căutate atât de departe, ele 
venind singure din noi și spre noi.  

Așa că, în faza a doua, s-a început căutarea posibilități-
lor de „lărgire a scalei creierului”. Dar și acest demers nu 
prospecta ceea ce era căutat, el putea cel mult să adauge 
artificial aparate pentru creșterea eficienței văzului, a au-
zului etc., așa că rezultatele n-ar fi fost decât în privința 
recepționării mai multor semnale vizuale, auditive etc., 
fără a se ajunge la „stimulii X”, cei pentru receptorii care 
ne lipsesc pentru stimulii ce ne bombardează neîncetat 
fără ca noi să devenim conștienți de prezența lor. 

 „Fără ca noi să devenim conștienți de prezența lor?” 
Dar ajung acei stimuli deocamdată fără nume, acei „sti-
muli X”, măcar în subconștientul nostru? 

În faza a treia, s-a căutat în creierul unor animale, dar 
și în creierul uman, urme ale unor sensibilități față de ceva 
ce nu știm ce este și de unde vine.  

(Notă: Mai târziu, puțin după desecretizarea Raportu-
lui, omenirea a fost tocmai atunci lovită de pandemia 
Covid 19, unde printre primele simptome apar pierderea 
mirosului și a gustului. S-a trecut la scanarea centrilor 
respectivi din creierele unor îmbolnăviți. Rezultatele, câte 
au fost, nu s-au referit decât la simțurile pierdute, or echi-
pa căuta stimuli din altă categorie.) 

În faza a patra, s-a pornit chiar de la vechea zicere 
„Omen est nomen”, însă nu cu sensul dat încă de Plaut, 
cum că numele determină destinul, ci considerând că 
„Numele este un semn” și, deci, „fără  a putea fi verbalizat, 
un obiect/ființă/fenomen nu poate fi cunoscut/relevat, 
lipsindu-i orice semn”. Așa că s-a trecut la căutarea unui 
nume care să circumscrie schimbările de comportament. 
Pentru că, dacă acceptăm punctul de plecare: „Compor-
tamentul ființelor vii este urmarea recepționării semnale-
lor din corpul lor și din afara corpului lor, precum și de 
modul cum le gestionează”, înseamnă că orice schimbare 
de conduită pornește - conștient sau inconștient - ca ur-
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mare a recepționării unor semnale. Schimbarea fiind mai 
ușor de urmărit decât comportamentul liniar, aceasta a 
fost pista urmată. Practic, s-a scanat pe creier activitatea 
cu focus pe momentul unei schimbări în atitudine. „Ce 
centrii au fost implicați? Au fost implicați și alții decât cei 
cunoscuți? Orice are o cauză, nimeni nu face nimic fără 
un stimulent!” era deviza sub care s-a lucrat în ultimii ani 
de sub conducerea doctorului Savelius. 

Stadiul la care s-a ajuns:  
Acest punct a fost și cel ce a trezit interesul puternic al 

serviciilor. Dacă se vor descoperi acei „stimuli X”, se va 
putea modela după dorință comportamentul oamenilor? 
A unor anumiți oameni. Și totul fără ca ei să fie neapărat 
conștienți de ce vor face ceea ce vor face. Tot această ipo-
teză (socotită probabilă) a fost și ceea ce a determinat 
localizarea secretă a colectivului lui Savelius și, după dese-
cretizarea Raportului, transferarea întregii echipe într-un 
alt loc necunoscut de cei ce nu trebuiau să-l știe, dar un 
loc aflat sub atentă supraveghere internațională. Din 
punct de vedere geopolitic, s-a găsit drept cea mai favora-
bilă această soluție, ea făcând posibil controlul rezultate-
lor, astfel încât niciuna dintre marile puteri să nu ajungă 
unic posesor al unei arme posibil extrem de eficiente. Și 
nici altcineva să nu ajungă la o posibilă oportunitate de a 
deține o astfel de armă. 

* 
*    * 

Chiar în perioada activității echipei lui Savelius în Elve-
ția, au apărut în spațiul public discuțiile dintre Jean Piaget 
și Noam Chomsky cu o seamă de specialiști de prim rang 
în legătură cu teoriile limbajului și ale învățării. Unul din-
tre participanți, Massimo Piattelli-Palmarini, printre altele 
directorul „Centrului Royaumont pentru o știință a omu-
lui”, se întreabă: „Chiar dacă, însă, științele cunoașterii vor 
prospera, chiar dacă Royaumont a inaugurat o epocă în-
floritoare în domeniul cunoașterii, în care cercetătorii din 
diferite sfere de activitate vor începe să colaboreze între ei 
și în cele din urmă se va naște o sinteză, o întrebare rămâ-
ne – una pe care nimeni dintre cei implicați în științele 
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cunoașterii nu-și poate permite s-o ignore. Va rămâne, 
oare, acest domeniu un joc cu mărgelele de sticlă pentru 
intelectuali, un exercițiu interesant și captivant pentru 
cunoscători, dar prea îndepărtat de preocupările celor din 
afara mediului academic? Sau se va contopi, în cele din 
urmă, cu acele probleme ale spiritului și acele aspecte ale 
experienței umane care i-au angrenat în trecut și pe ne-
specialiști și care de mult au înscris psihanaliza și behavio-
rismul pe firmamentul intelectual al secolului XX?...”  

Echipa lui Savelius nu s-a ocupat nici de psihanaliză și 
nici de behaviorism, însă a dovedit că a depășit „jocul cu 
mărgelele de sticlă” și că a prospectat un domeniu „mai 
mult decât interesant și captivant”, un domeniu extrem de 
important chiar și pentru cei din afara mediului academic, 
adică pentru politicieni, pentru industria militară, pentru 
creșterea productivitatea muncii și pentru strategii viito-
rului. Noutatea prospectată nu a fost amintită de partici-
panții la celebra discuție. Ea pare să fie singura tentativă 
de a identifica ceva înainte ca acel ceva să existe pentru 
noi, înainte de a purta un nume.  

„Nomen est Omen” – doar prin cuvânt ajungem la con-
știința obiectului?         

Raportul Savelius se încheie cu o frază care a decis în 
mare măsură continuarea proiectului: „Mai mult chiar 
decât identificarea unor stimuli și, respectiv, a receptorilor 
apți de a-i sesiza și de a-i percepe, descoperirea <stimuli-
lor X> ar putea deschide perspectiva pătrunderii într-un 
univers nici măcar bănuit de cunoașterea actuală; munca 
noastră se aseamănă cu accesarea în universul mare a 
unor corpuri cerești despre existența cărora aflăm pe Ter-
ra abia după ce li s-a stabilit locul pe boltă prin calcule, 
fiind pentru prima oară posibil să sesizăm obiectul înainte 
de a-l putea numi.” La moartea lui Olaf Ivan Savelius, 
aceasta n-a fost încă decât o ipoteză, „obiectul n-a putut fi 
încă sesizat în lipsa unui nume”. Abia doisprezece ani mai 
târziu a fost găsit în creierul uman un răspuns la un stimul 
necatalogabil printre senzațiile cunoscute, în urma modi-
ficării abia sesizabile a comportamentului unui subiect, 
modificare apărută fără a putea fi depistat un stimul cu-
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noscut pe creierul subiectului. Un stimul declanșator nici 
prezent, nici venind dintr-o amintire. Nefiind cunoscută 
cauza, neputând fi extrasă și descrisă, situația n-a putut fi 
repetată după voință. Acestui stimul i s-a dat numele 
„Senzația Savelius”. Curând după aceea, a fost găsită o 
modificare similară și în creierul unui câine.  

Întrebarea care se pune acum este dacă și conduita in-
dividului uman s-a modificat drept răspuns la „senzația 
Savelius” la fel ca ușoara modificare din conduita animalu-
lui sau dacă cele două schimbări vin ca răspuns de la doi 
stimuli diferiți. 

Ca în orice domeniu al cercetării de astăzi, și cei impli-
cați în căutarea „emițătorilor de senzații nepreluate” au 
ajuns să se supraspecializeze. Cei mai mulți caută pe harta 
creierului centri nervoși ai senzațiilor bănuite de a fi pro-
vocat o schimbare în comportament, centri asemenea 
celor ai văzului, ai mirosului ori a altor senzații cunoscute. 
Cum nici la toți aceștia nu se cunosc întotdeauna aseme-
nea localizări, alți specialiști neurologi lucrează pentru 
descoperirea și fixarea lor, părând mai logic să obții un 
progres pornindu-se de la ceva cunoscut decât de la ceva 
necunoscut.   

Între timp, ceea ce era de bănuit s-a întâmplat: desco-
perirea și pătrunderea într-un univers paralel n-a rămas 
obiectul cercetării doar al colectivului supravegheat de 
forul mondial. Echipe independente au preluat ideea din 
Raportul Savelius în laboratoare tainice ale mai multor 
țări, chiar dacă metodele folosite nu mai sunt identice. 
Tentația de a depăși în mod concret imaginația, 
depistându-se noțiuni necunoscute și stabilindu-se cât 
sunt de determinante fiecare dintre ele pentru activitățile 
curente sau chiar înlesnind activități nebănuite a deter-
minat investiții considerabile pentru cercetări ținute în cel 
mai mare secret. Așa au apărut senzații numite după nu-
mele unor cercetători, doar că s-a renunțat repede la acele 
denumiri pentru că nu trebuia să se știe cine dintre sa-
vanți a colaborat la programele respective. De exemplu, 
ceea ce inițial s-a numit „senzația Beron” după numele 
celui care a realizat un aparat capabil să recepționeze un 
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anumit stimul, a devenit „senzația de flandulare” din „sen-
zația de beronială”. Dicționarele de neologisme s-au îm-
bogățit cu o mulțime de cuvinte noi, deși este foarte pro-
babil ca multe alte nume ale unor stimuli nou depistați să 
fi rămas în spatele ușilor din laboratoarele ultrasecrete. 

* 
*     * 

Deși noile cuvinte nu acoperă decât noțiuni ce nu pot fi 
prinse în palmă, ce nu pot fi accesate decât cu mintea și 
nu și cu simțurile noastre, totuși consecințele drumului 
deschis de doctorul Savelius devin pe zi ce trece mai con-
crete. Întrebat cum de este posibil așa ceva, un cercetător 
a replicat că nici senzațiile cunoscute prin „simțurile obiș-
nuite” nu pot fi descrise decât prin ele însele: „Cum să 
descrii culoarea altfel decât pornind de la văz? Mai mult, 
cum să explici emoția pricinuită de un tablou celebru alt-
fel decât fără a porni tot doar de la văz? Explică-i unui 
surd deosebirea dintre o sonată de Beethoven și o manea! 
Nerenunțând doar la căutarea prin verbalizare a senzații-
lor, nu vom ajunge niciunde.” 

„Și, totuși, fără a purta un nume, nimic nu poate fi con-
știentizat. Nici măcar o senzație!” i s-a răspuns. Nimic nu 
e nou pe lume. O polemică era pe punctul de a porni, mai 
ales prin rediscutarea vechilor cugetări empirice ale unor 
Condillac, Gassendi, Descartes etc. („Când un filosof sus-
ține că toate cunoștințele noastre ar putea să provină din 
simțuri, de îndată <cunoscătorii> se revoltă împotriva 
unei păreri ce li se pare atât de ciudată...” sau „Filosofia 
face un nou pas înainte și descoperă că senzațiile noastre 
nu sunt chiar calități ale obiectelor, ci că, dimpotrivă, sunt 
doar modificări ale sufletului” etc. – Condillac, secolul 
XVIII.) Acestea n-au fost decât puținele dispute ieșite în 
spațiul public. Însă, până să ia amploare, ele au fost oprite, 
iar specialiștii implicați în proiectul inițiat cu ani în urmă 
de Savelius au fost puși să semneze un angajament de 
confidențialitate care nu cuprinde doar mersul cercetări-
lor, ci renunțarea la orice discuție despre „stimulii X”. 

Dispărând din mass-media, subiectul a intrat tot mai 
mult în uitare. Neologismele apărute în dicționare n-au 
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apucat să pătrundă în vorbirea curentă, rămânând a fi 
considerate doar drept „termeni de specialitate” ale unor 
profesii și ele puțin cunoscute. Dar grupul internațional 
de studiu, precum și cele (pe puțin) șapte echipe secrete 
și-au continuat munca. La fel și serviciile încercând să afle 
unde au ajuns „competitorii”.  

În focarele de război - niciodată lipsă - au apărut ofițeri 
speciali a căror unică misiune este să detecteze la comba-
tanți manifestări ciudate pentru a descoperi dacă nu cum-
va acei luptători sunt mânați - conștient sau nu – de co-
menzi primite prin „stimuli X”. Chiar mai mult: s-au ima-
ginat și s-au produs radare specializate pe recepționarea 
acelor eventuale transmisii pentru receptorii până acum 
nefolosiți de om. Rezultatele au fost mai mari decât chiar 
succesele obținute cu atâta risipă de trudă, inteligență, 
timp și fonduri de către echipele secrete de cercetători de 
laborator în condiții de pace. Faptul acesta nu miră, păcat 
doar că doctorul Olaf Ivan Sevelius nu le-a apucat prin 
abordările echipei conduse de el. Faptul acesta nu miră 
pentru că s-a dovedit dintotdeauna că în cadrul unui răz-
boi, savanții, biciuiți din urmă de autoritățile în criză de 
timp și de concurența inamicilor, ajung adesea mai repede 
la soluții teoretice revoluționare imediat puse în practică, 
fiind mai productivi decât în timp de pace.  

Nu numai descrierea rezultatelor, dar și simpla lor po-
menire în afara cadrului strict limitat a devenit o culpă 
majoră și reprezintă trădare de țară. La ora aceasta, „sti-
mulii X”, fără a fi legiferați drept „subiect strict secret”, au 
devenit cuvinte tabu. 

* 
*     * 

Chiar dacă tema a dispărut din peisajul public, ideea că 
ar mai exista numeroase alte simțuri prin receptorii apți – 
sau nu – de a le sesiza n-a putut fi ștearsă de tot din min-
tea celor ce au auzit de ea. Mai ales după ce s-a întâmplat 
să fie pomenită de cineva și acel cineva să fie luat la între-
bări de oficialități ori chiar să fie internat într-un spital. 
Desigur, nimănui nu i s-a spus ce a greșit, tema nu a fost 
pusă la interogatorii în mod direct, niciodată nu s-au po-
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menit „stimulii X” cu acele prilejuri. De cele mai multe ori, 
omul era lăsat să plece acasă, doar cei ce păreau să fie 
„suspect de preocupați de subiect” erau reținuți în secții 
speciale ale unor spitale, unde li se spălau creierele. Ofici-
alitățile sunt atente ca niciun caz să nu facă vâlvă, întrucât 
un accent prea apăsat ar putea avea efecte inverse, tema 
interzisă ieșind din umbra deasă în care a fost plasată. Și 
explodând.  

Nu la fel se derulează supravegherea când „noile senza-
ții” sunt pomenite imprudent într-un cadru oficial. O ade-
vărată isterie bântuie în legătură cu păstrarea cu orice 
mijloace a secretului. Atunci interogatoriile devin mai 
dure, iar disparițiile mai numeroase. Încetul cu încetul, s-a 
ajuns la situația absurdă în care anchetatori ce nu știu 
mare lucru despre subiectul cercetat încearcă să afle de la 
„suspecți” ceea ce nici „suspecții” nu cunosc. Secretomania 
este justificată de temerea ca manipularea recepționării 
unor stimuli până acum necunoscuți să nu aibă efectele pe 
care le-ar putea prezenta un vaccin necontrolat suficient. 
Și, mai ales, să nu poată fi utilizate chiar conștient răspun-
suri malefice posibile de a fi inoculate cu „senzația 
Savelius”, după ce unele voci autorizate au prevenit că 
„manipularea prin introducerea în creier a unor senzații 
necunoscute, chiar dacă numai în subliminal, ar putea 
produce efecte mai devastatoare decât bomba cu hidro-
gen”.  

Dar ceea ce a adus cu adevărat panica la nivelul de azi a 
fost cartea „Savelius, viața diavolului” de un autor necu-
noscut. Pe care autoritățile îl mai caută fără succes, chiar 
și după ce pe canalele de socializare a început să circule o 
adaptare după romanul ecranizat. Nici realizatorul filmu-
lui nu poate fi găsit, fiind vorba despre o peliculă de dese-
ne animate. Așa că acum sunt căutați cel ce a pus în circu-
lație cartea și cel ce a postat primul filmul. 

 Iar cireașa de pe tort a reprezentat-o o altă carte, ro-
manul S.F. „Pierduți în lumea paralelă”. De data asta, au-
torul nu numai că este cunoscut, dar a și obținut nume-
roase premii importante pentru cartea sa. În carte este 
vorba despre un grup care a intrat în posesia cercetărilor 
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lui Savelius și le-a desăvârșit, ajungând să perceapă o mul-
țime de semnale rămase necunoscute pentru ceilalți oa-
meni. Intriga duce personajele într-o realitate diferită de 
cea cunoscută de noi, un metavers, un univers paralel și 
desigur superior. Odată ajunși acolo, oamenii primesc 
puteri asemănătoare zeilor și dispun după bunul plac de 
cei rămași doar în lumea cunoscută.  

După cum se întâmplă mereu, necunoașterea lansează 
pe piață numeroase zvonuri, ipoteze și „concluzii”. Cerce-
tările pornite de Savelius n-au mai putut fi tăinuite, iar 
datorită panicii dezlănțuite, au fost inființate alte structuri 
speciale îndrituite să aplice chiar și măsuri extreme. Deși 
n-au fost încă în stare să identifice decât puțini stimuli 
existenți dintre cei ce nu ajung în mod obișnuit până la 
conștiința oamenilor, noi fonduri uriașe au fost alocate 
localizării laboratoarelor neautorizate. Când au fost depis-
tate două dintre acestea, au fost bombardate fără niciun 
avertisment. 

Alte colective operative au primit misiunea de a studia 
cu maximă atenție romanul S.F. „Pierduți în lumea parale-
lă” pentru a se vedea ce oportunități prezintă acel univers 
pentru prima oară descris, un univers paralel, chiar dacă 
doar imaginat livresc, însă devenit foarte posibil și în reali-
tate.  

 
*** 

Concluzii: 
Doctorul Olaf Ivan Savelius a deschis o cutie a Pandorei. 
Dacă, inițial, s-au făcut paralele între teoria sa și alte teorii 
existente, asemenea celei a lui Andrei Saharov (teoria asi-
metriei materie – antimaterie) sau a lui Hugh Eberett 
(multitudinea lumilor, unde fiecare eveniment aparent 
oricât de neînsemnat duce la modificări pentru tot ce ur-
mează) etc., ca să nu mai vorbim despre numeroasele na-
rațiuni S.F. inspirate din această sursă, ulterior, pe măsură 
ce s-a aflat mai multe despre cele căutate de echipa ascun-
să în Alpii Elvețieni, a reieșit că acolo se năștea o posibili-
tate concretă de influențare (teoretică) atât a psihicului, 
cât și (practică) a activității umane.    
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1. „Ușa deschisă spre viitor” a oferit o priveliște nebănu-
ită: un până atunci neștiut spațiu aflat atât de aproape, 
aflat la îndemână. 

2. Noua dimensiune a trăirilor datorită posibilității re-
ceptării și a altor senzații schimbă modul de a gândi și de 
a acționa. 

3. Nu numai prezentul, ci chiar și trecutul este altfel 
evaluat, ceea ce duce la modificări ale aprecierii binelui și 
răului, modificări ale aprecierii eticii în general. 

4. Noile percepții pot lumina misterul unei modificări 
în succesiunea comportamentului, demonstrând ipoteza 
lui Hugh Ebert. 

5. O mulțime de științe (de la psihologie la etică, de la 
inginerie la fizică etc.) sunt pe punctul de a verifica tot ce 
s-a considerat drept sigur. Ceea ce duce la verificarea în-
săși a bazelor cunoașterii. 

6. Pentru că nu se poate trăi simultan în două lumi pa-
ralele rămânând în coordonatele unui comportament so-
cotit normal, apar breșe adânci și definitive între oameni. 
O știință nouă se ocupă de perceperea comparativă a reali-
tății în cele două lumi paralele. („Presupunând că lumile 
paralele sunt doi munți de gheață aflați față în față, noi, 
cercetătorii, ne aflăm pe teritoriul incert al crevasei dintre 
ei” a descris plastic situația un specialist al acestei noi pre-
ocupări.) 

7. Învățarea este mai complicată și rătăcirea între ne-
număratele noi semnale poate duce la pierderea gândirii 
logice ori, mai precis, la apariția  unor gândiri logice dife-
rite în cele două lumi paralele. 

8. Ca de atâtea ori în istorie, când un drum de cercetare 
a fost socotit primejdios și a fost interzis, nici „ușa deschi-
să spre viitor” de către doctorul Savelius n-a mai putut fi 
trântită înapoi de nicio putere. 
 

Întotdeauna omul a încercat să-și imagineze viitorul și 
niciodată n-a nimerit cu exactitate ce a urmat. De cele mai 
multe ori, în futurologie logica nu l-a ajutat deloc.  
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Ion HIRGHIDUȘ 
 
 
Treceri în noiembrie 
 

oate și tu te-ai smuls din tăcere 
prinzând cu tandrețe aerul în brațe 

sunete muzicale ridicate pe verticală 
cărămidă cu cărămidă spre zorii de zi 
 
în mocirla nopții stelele au luminat întruna 
pământul desfrunzit și pietrificat 
și noi am umblat printre zeii păgâni 
căutând un adăpost al prezenței 
 
imperiu de flori cândva vița de vie sălbatică 
stă agățată de cer în dreptul ferestrelor 
din burta neagră a casei privim printre frunze  
cum cade galbenul pe pământ cenușiu 
 
un vis al dimineții risipit în absențe 
lipsesc brațele adorate în alb 
lipsesc ochii pătrunzători spre zenit 
lipsesc bătăile de ceasornic ale inimii 
 
se deschid tunele celeste ale amorului crud 
o casă cu ferestre însingurate  
rămasă-n picturi 
drum spre culorile ascunse-n trecut 
 
în această zi de noiembrie  
aspru e aerul dimineții 
ca niciodată pâinea și vinul sunt viața 
o stea în lume memoria aprinde 
 
în uniforma melancoliei  
sângele meu navighează spre țărmul zilei. 
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2 
În lume se-ntinde un zvon al fluviilor vâscoase 
regatul de sus sfărâmat devine nisip 
în curgerea prin clepsidră spre văi întunecate 
 
aglutinare de flori negre din munți 
sufletele înghețate spre casele tăcute 
lacătele sar din opreliști 
pentru ca ușile să fie deschise 
 
vor veni ursitele una câte una 
în jurul vetrelor va dansa Hestia 
pentru taina focului închis în suflete 
 
în sertare sunt puse toate zilele  
care și-au dorit libertatea 
batiste purtate de vânt  
în fluturarea lor strivită de anotimp 
 
pustiul se-ntinde dincolo de Bine și Rău 
un pod de gheață tăiat în aer 
pentru ultimul cântec prescris 
din cuvinte pierdute 
 
lumini de abanos din metale nocturne 
se strecoară în trupul zilei 
cositor și argint împreunate dau 
un început aurului solar 
 
așteptarea devine statuie pentru pământ și cer 
deșertul din grădină a ruginit și poartă 
povara munților de granit.  
 



Calea Regală 

 

Icu CRĂCIUN 
 
 
Regina Elisabeta, alias Carmen Sylva 

 
uțini din cei născuți după 1945 au știut ce a însemnat 
monarhia pentru Regatul României, de la urcarea pe tron 
a regilor Carol I, Ferdinand, Carol al II-lea și Mihai I, până 

în 1947, când reprezentanții regimului comunist, fără a con-
sulta poporul, au instalat, cu ajutorul sovieticilor, o Republi-
că Populară Română, vasală U. R. S. S. Timp de aproape 45 
de ani autoritățile comuniste revanșarde, ajutate de brațul 
înarmat al Securității, au avut grijă să șteargă cu buretele 
contribuția fiecărui suveran la formarea unui stat unitar mo-
dern românesc, mistificând sau ignorând cu bună știință 
istoria. Lucru și mai întristător este că și după 1990 în ma-
nualele școlare perioada regalistă este amintită superficial, 
mulți istorici ferindu-se să dezvolte această temă pentru a nu 
supăra „rămășițele” statului comunist sau pe urmașii acesto-
ra. În cele ce urmează vă prezentăm viața și opera Reginei 
Elisabeta, soția lui Carol I. 

 
*** 

Principesa Elisabeta de Wied (cunoscută și cu numele Eli-
saveta, numele ei întreg fiind Elisabeth Pauline Ottilie Luise 
zu Wied) s-a născut în 29 decembrie 1843 în castelul 
Monrepos din Neuwied de pe valea Rinului, Germania. A fost 
crescută în principii sănătoase, în spirit de rigoare, de către 
tatăl său, prințul Herman de Wied (filosof și desenator migă-
los), și de mamă-sa, principesa Maria de Nassau, iubitoare de 
muzică și literatură; o străbunică, Maria Luiza de Wied, a 
scris imnuri religioase și a tradus poeți străini în limba ger-
mană, iar în limba franceză câteva din scrierile lui Gellert; 
bunică-sa, principesa Luiza de Wied, poetă și muziciană, a 
avut trei fii, dotați cu talente remarcabile, de pildă, prințul 
Maximilian de Wied, botanist, explorator și etnograf, este 
autorul unei cărți interesante despre Brazilia. De mică, a 
cunoscut durerile și suferințele semenilor, fiindcă mamă-sa o 
ducea la căpătâiul bolnavilor din spitale și aziluri. De la vâr-
sta de 10 ani a început să scrie poezii și basme, iar la 15 ani 
citea din Ovidiu, Cicero și Horațiu. Pentru desăvârșirea cul-
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turii și educației, la invitația reginei Augusta a Prusiei, ma-
mă-sa o duce la Berlin. A învățat latina și greaca veche și 
vorbea fluent limbile: franceză, engleză, italiană, rusă și sue-
deză. A continuat să scrie versuri (poezia fiind pentru ea un 
refugiu împotriva solitudinii), povestiri, melodrame și trage-
dii. Avea cunoștințe profunde de istorie, matematică, geogra-
fie, logică, religie și filozofie, aceasta din urmă la Universită-
țile din Budapesta și Heidelberg, iar pictura la Academia de 
Belle Arte din Berlin. 

În martie 1864 își pierde tatăl. Acum, se decide să devină 
profesoară și călătorește în Elveția, Italia, Suedia, Rusia, An-
glia și Franța. În timp ce se afla la Berlin îl cunoaște pe prin-
țul Carol de Hohenzollern, viitorul rege al României (Elisabe-
ta, alunecând pe scări, prințul a sărit s-o sprijine). Se căsăto-
rește cu acesta în 15 noiembrie 1869, iar în 18 noiembrie a 
venit în România mică, pentru a-i fi alături până la sfârșitul 
vieții. La săvârșirea nunții, cuvântul de binecuvântare l-a 
făcut pastorul Lohmann, care i-a citat dictonul biblic: „Voi 
merge unde vei merge tu, voi rămâne unde vei rămâne tu. 
Poporul tău este poporul meu, Dumnezeul tău este Dumne-
zeul meu, voiu muri unde vei muri tu și tot acolo vreau să fiu 
îngropată”. Metaforic vorbind, în clipa aceea, Elisabeta s-a 
cununat cu poporul român. Suveranul predestinat României 
era apreciat de Napoleon al III-lea, care l-a propus să fie 
domnitorul Principatelor Române. „Este o țară de viitor, 
primesc” a rostit Carol, la cei 27 de ani. Curajul de a primi o 
însărcinare atât de grea a stârnit admirație în jurul lui, mai 
cu seamă că România era vasală Turciei, starea sa de organi-
zare era precară, finanțele dezastruoase. În amintirea intrării 
în noua sa patrie, Elisabeta a donat 10000 lei Tezaurului Co-
roanei Române, din a căror dobândă să se cumpere daruri 
pentru 4 fete din București și 4 din Iași; odată cu sosirea di-
nastiei Hohenzollern în noua patrie, Elisabeta, care a înțeles 
că venirea în Țările Române însemna, de fapt, un drum fără 
întoarcere, a împodobit primul brad de Crăciun. Obiceiul a 
fost preluat de boierimea bucureșteană și s-a răspândit în 
casele românești. Încă de acum, începe să se dedice sprijinirii 
micuțelor orfane de la „Azilul Elena Doamna”, pe care l-a 
luat sub patronajul său, oferind din economiile sale suma de 
12000 de franci pentru construirea unei capele în incinta lui. 
Un rol important la înscăunarea regelui l-a avut Dimitrie 
Sturza, pe atunci student la Universitatea din Munchen și 
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prieten cu Elisabeta; din descrierile acestuia a cunoscut pen-
tru prima dată România; în 1890, Sturza a intervenit pe lângă 
prietenul său, juristul și poetul Felix Dhan, rugându-l să-și 
exprime opinia în legătură cu drepturile fluviale dunărene, 
grav amenințate de ruși. Dahn a scris atunci articolul Eine 
Lanze für Rumanien, care a ajutat mult ca România să devină 
stăpână pe gurile Dunării.  

În 8 septembrie 1870 i s-a născut prințesa Maria, care, din 
păcate, la vârsta de 4 ani, s-a îmbolnăvit de scarlatină și dif-
terie și a decedat. A fost o lovitură cumplită pentru părinți și 
țară. Moartea fetiței a provocat o rană veșnică în inimile pă-
rinților nemângâiați; rămasă fără urmaș, a scris liedul Dâm-
bovița, în care și-a exprimat durerea astfel: „Dulce e și ferme-
cată/ Dâmboviță, apa ta - /cel ce te-a băut odată/ Veșnic tot 
la tine-ar sta./ Am băut din tine poate/ Prea cu mare drag și 
eu,/ Că’ngropai cu tine toate,/ Viața și norocul meu./ M’ai 
legat tu, dulce nume,/ De-al tău mal tu m’ai legat/ De când 
doarme-aci’ngropat/ Ce-am avut mai drag pe nume”. (tradu-
cere de George Coșbuc). Fiind o fire generoasă, a luat parte la 
durerile altora, s-a arătat indulgentă cu cei vinovați și a cău-
tat să-i ajute pe cei obidiți și suferinzi. În Războiul de Inde-
pendență de la 1877 s-a devotat îngrijirii răniților, înțelegând 
în cel mai înalt grad suferința fizică și morală, aducând mân-
gâiere bolnavilor; nu întâmplător a fost numită „Mama Răni-
ților”. Cu un an înainte a fondat „Societatea Națională de 
Cruce Roșie”, devenind președintă de onoare, iar în 1877, 
alături de generalul Carol Davila, inspectorul serviciului sani-
tar român, a creat „Serviciul de ambulanță”. Atunci, în zona 
Palatului Cotroceni, s-au construit două barăci pentru răniți, 
cu cei 38000 de franci, adică toate economiile sale la acea 
dată, iar gara Cotroceni a fost transformată în spital sub con-
ducerea doctorului Wilhelm Kremnitz, cumnatul lui Titu 
Maiorescu. Pentru a-i înflăcăra pe soldați în lupta contra 
turcilor a scris poemul „Straja Dunării”. Subliniem faptul că 
în 1877 rușii au cerut ajutorul lui Carol I, din acest an, româ-
nii devenind și mai respectați în întreaga lume, viitorul Rege 
fiind considerat erou, comandant al unei armate de eroi. 
Crainicul biruințelor românilor în Războiul pentru Indepen-
dență pentru străinătate a fost Elisabeta; ea a dus faima Ro-
mâniei peste hotare, trezind interesul străinilor. În 1879 a 
înființat „Institutul Surorilor de Caritate”. 

În 14 Martie 1881 România a devenit Regat, iar solemnita-
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tea încoronării primului Rege, prin Carol I, și primei Regine, 
prin Elisabeta, a avut loc la 10 Mai 1881. Timp de 30 de ani, 
această epocă este considerată cea mai importantă din istoria 
țării noastre, legată indisolubil de numele lui Carol I, Înteme-
ietorul, cum l-a numit poetul Octavian Goga. Subliniem că 
rolul Reginei a fost hotărâtor. Simbolul legăturii materiale cu 
pământul patriei lor a fost construirea Castelului Peleș între 
anii 1875 și 1883, falnica reședință a dinastiei române, unde se 
făcea muzică de cameră de două ori pe zi; tot aici, a fondat 
„Atelierele de Artă și Meșteșug”, unde s-a făcut o parte din 
valoroasele piese de atelier ale castelului; în paralel, a primit 
lecții de pian de la Clara Schumann și Arthur Rubinstein. 
Datorită Reginei, România a participat la Expoziția Universa-
lă de la Paris în anii: 1867, 1889 și 1900 cu articole tradiționa-
le: broderii, tapițerii și costume populare. În același an, 1881, 
ia naștere „Societatea Regina Elisabeta”, care, datorită dona-
țiilor făcute de familia regală, de Maria Cantacuzino, născută 
Mavros, precum și de alți donatori, a reușit să construiască 
un Azil pentru Bătrânii Săraci. În 1882 a înființat, la Sinaia, o 
școală, unde au predat doamnele sale de onoare, iar în 1889, 
o altă școală primară în oraș. În 1896, s-a ridicat „Policlinica 
Regina Elisabeta” cu scopul de a se acorda consultații gratui-
te și medicamente bolnavilor lipsiți de mijloace, iar în 1903 a 
înființat „Materna”, „Institutul Evanghelic al Diaconeselor” și 
„Sanatoriul Diaconeselor”, precum și o școală în Ploiești. 
Regina-Poetă a mai patronat și alte societăți: „Leagănul Sfân-
ta Ecaterina”, „Tibișoiul” (președintă Maria A. Brăiloiu, care 
distribuia îmbrăcăminte copiilor, venind în ajutorul familii-
lor în caz de boală sau incapacitate de muncă a părinților), 
apoi alte societăți de binefacere din Iași, spitalul din Galați și 
altele. 

În 20 decembrie 1904 a întemeiat Societatea „Pâinea zilni-
că”, cu sediul la Institutul Surorilor de Caritate, cu scopul de 
a procura hrana de toate zilele bătrânilor, bolnavilor și fami-
liilor nenorocite. În ultimii ani ai vieții s-a devotat ajutorării 
nevăzătorilor cu mașini speciale de scris și tipărituri pentru 
aceștia în Braille. În 1906 a înființat „Azilul de Orbi Regina 
Elisabeta Vatra Luminoasă”, întâi într-un local închiriat. 
Acum își vinde colierul de perle și cu banii adunați din țară și 
din străinătate cumpără un teren pe care construiește o clă-
dire specială pentru nevăzători; însuși Regele Carol I a donat 
500000 lei. 
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Regina-poetă și-a dat seama că portul național este unul 
din elementele etnice care a contribuit la păstrarea și cimen-
tarea neamului nostru. De la 1877, barăcile în care a fost spi-
talul militar rusesc le-a transformat în ateliere de țesut, în 
care au lucrat fete de la țară. Din pânza țesută de ele s-au 
făcut cămăși pentru soldați, cearșafuri și vestminte pentru 
copilele Azilului. În 1878, aceste ateliere s-au transformat în 
prima școală profesională din țară, numită „Școala de Țesut 
Regina Elisabeta”. Aici, elevele au învățat croitoria, broderia, 
confecționarea costumelor populare. Pentru a ajuta fiicele 
sărace ale țăranilor a înființat societățile: „Furnica” (16 mai 
1882, prezidată de Elena Cornescu, născută Manu; broderiile 
confecționate aici vor fi apreciate la Londra și Paris de către 
marile Case de Modă), „Munca” (1885, condusă de d-na gene-
ral Fălcoianu, oferind serviciu la domiciliu femeilor din po-
por, infirmelor, văduvelor și casnicelor) și „Albina” (1885, 
condusă de Elisa Brătianu, născută Știrbey, care facilita locuri 
de muncă femeilor de condiție, ce se ruinaseră din diverse 
motive), cu bazare și expoziții permanente. În 1905 a înființat 
Societatea „Țesătoarea”, care va construi o școală și un ateli-
er, contribuind la dezvoltarea artei decorative, dar a încurajat 
și cultura viermilor de mătase. Regina făcea străinilor cadouri 
din lucrări și broderii naționale. În 1905, la Paris, s-a deschis 
expoziția de broderie a Annei Roth, conducătoarea atelieru-
lui de broderie; despre această expoziție a scris elogios toată 
presa franceză. De altfel, Societatea „Concordia” a fost înfiin-
țată pentru favorizarea industriei textile. În 1912 a organizat 
la Berlin expoziția „Femeia în artă și meșteșuguri”, care a 
avut ecouri pozitive în presa occidentală. Ea va fi cea care va 
introduce costumul național la anumite solemnități; la ba-
luri, ceaiuri, primiri la București sau la Sinaia, ținuta sa de 
gală era pitorescul costum național ca o țărancă de la Argeș, 
care îmbracă cu drag iia, vâlnicul și marama. A învățat să 
țeasă, luând lecții de țesătorie de la Margarita Miller Verghy, 
ajungând să știe țeasă alesături în patru ițe, dar și să toarcă; 
pentru ea, munca însemna o reculegere binevenită. A încura-
jat mereu doamnele din înalta societate să aibă un rol activ 
în strângerea de fonduri și în gestionarea actelor filantropice. 
În pofida multiplelor ocupații, audiențe, recepții, opere de 
binefacere, lucrări de corespondență, tânăra Regină n-a înce-
tat să scrie. Câteodată, Suverana cânta la pian, orgă sau cla-
vecin lucrări din Bach, Brahms și Haendel, preferații ei, dar și 
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Beethoven, Shubert, Shumann, Mendelssohn, însoțită de 
George Enescu, protejatul ei, căruia i-a dăruit o vioară Amati 
și cele șaizeci de volume ale operei lui Johan Sebastian Bach 
(păstrate de muzician în casa de la Dorohoi), sau de violonis-
tul D. Dinicu; aici s-au perindat scriitori, pictori, ori alți mu-
zicieni, aducându-și fiecare prinosul lor, dintre care amintim: 
Pierre Loti, Sarasate, Paderewski, Réjane, Eleonore Duse, 
Sarah Bernhardt, Rubinstein, Leconte de Lisle, Maeterlinck ș. 
a.; Alecsandri își citea versurile, Grigorescu își expunea pân-
zele, toate într-o atmosferă de admirație, discreție și elegan-
ță, încât părea că o undă de eternitate se oprea aici. A donat 
Academiei Române cărți rare, manuscrise prețioase și obiecte 
istorice de valoare și deseori lua cuvântul în acest înalt for. 
Ca soție, Regina avea un adevărat cult pentru Carol I. Oricât 
ar fi fost de ocupată, de îndată ce auzea că a sosit Regele, lăsa 
totul deoparte și-l întâmpina cu bucurie, zicând: „Regele nu 
trebuie să aștepte”. Amândoi au fost un exemplu de moralita-
te, răbdare, abnegație, demnitate și regalitate pentru națiu-
nea română, știind să prețuiască tot ce-i frumos pe pământ, 
fiind uniți într-un gând și urmărind aceeași țintă. Ca mamă, 
și-a făcut datoria cu mare dragoste pentru fiica sa, Maria, 
trecută la cele veșnice atât de repede în palatul de la Cotro-
ceni în 28 martie 1874, în Săptămâna Patimilor, Vinerea Ma-
re, fiind înmormântată în ziua Învierii. Pentru ea a lucrat 
„Evanghelia”, dăruită Catedralei de la Curtea de Argeș pentru 
ca cele douăsprezece evanghelii să fie citite în fiecare an, în 
Joia Paștilor. Paginile sunt încadrate cu litere gotice în aur 
sau argint într-un chenar format din flori de munte, frunze 
de laur, semințe de paltin, ori motive românești. O altă evan-
ghelie a fost făcută în colaborare cu viitoarea Regină, Maria, 
și a fost dăruită mănăstirii din Sinaia. Într-una din evanghelii 
l-a pictat pe Enescu în chip de înger, pe care l-a adoptat su-
fletește, considerându-l „copilul ei sufletesc”, încă din 1898, 
după ce i se cântase Poema Română, muzicianul având vârsta 
de șaisprezece ani și jumătate. De asemenea, a lucrat broderii 
și lucrări de o rară finețe, dar și cu acul perdele din fir de aur 
și mătase împodobite cu peruzele, topaze și mărgăritare pen-
tru ușile împărătești de la biserici (Sinaia, pocrovățul de la 
biserica din Râșnov etc.). Pentru cărțile bisericești a pictat 
chipuri de îngeri. A susținut moral și financiar tinere talente 
sau artiști consacrați din România și străinătate. De atenția ei 
s-au bucurat: George Enescu (cel care i-a pus pe muzică mul-
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te din poemele sale), Dumitru Dinicu, Nicolae Grigorescu, 
Elena Văcărescu, I. L. Caragiale, Vasile Alecsandri, Cella De-
lavrancea ș. a. Menționăm că filosoful ei preferat a fost Nietz-
sche. În privința legăturii dintre trecut și viitor, citez dintr-o 
scrisoare echilibrată, adresată lui Enescu, datată 10 februarie 
1900, în care îl avertiza de tentația spiritului cosmopolit pari-
zian: „Sângele să nu-ți trădeze patria și să nu te lași molipsit 
de supercivilizația centrelor cosmopolite, care ne sunt tutu-
ror folositoare pentru perfecțiunea noastră, întrucât nu ne 
lăsăm cotropiți de curentele decadente, pe care trebue din 
contra să le împrospătăm prin vioiciunea noastră. Aceasta să 
ne fie credința. Stăm la marginea unui izvor din care alții nu 
s’au adăpat și nu se vor adăpa încă multă vreme. Căci nu se 
poate pătrunde cu atâta ușurință în sufletul țării noastre; 
numai după ce vei fi pătruns adânc de tot taina sufletului 
țării, numai atunci ți se vor arăta minunățiile pe care le as-
cunde. Dacă Alecsandri nu ar fi găsit decât Miorița și pe To-
ma Alimoș, - tot ar fi făcut destul. Cred că ar trebui să te 
apuci odată să faci din Miorița o pastorală propriu-zisă, cu 
coruri, soli, orchestră, solo de flaut și celelalte părți caracte-
ristice. Nu din întâmplare te-ai născut pe pământul româ-
nesc. Cu ușurință, bunul Dumnezeu te-ar fi putut aduce pe 
lume și într’altă țară; dar se vede că trebuia să tragi folos din 
pământul nostru, din vlaga noastră mare, tânără și vioaie, 
precum și din acel nu știu ce, care va fermeca pe toți, fără ca 
ei să-și poată da seama de ce și cum. Prin ce ai avut marele 
succes de până acum? Tocmai prin ceea ce e curat românesc 
în opera ce ai creat. Chiar și aceia cărora nu le-a mers la ini-
mă ca nouă, tot și-au dat seama de farmecul originalității și a 
puterii creatoare…// Apucă-te de Miorița. Alecsandri îmi 
spunea că, pentru întâia oară în viața lui, i-a fost frică să nu 
moară înainte de a fi ajuns acasă, atunci când trecea munții 
purtând cu el neprețuita baladă ce tocmai găsise; într’atât 
avea simțământul că descoperise un bulgăre de aur”. În final, 
Regina nu uită să-i amintească că scrisoarea și limbajul ei îi 
vor fi mai dragi la bătrânețe: „Iar când eu n’oi mai fi pe lumea 
aceasta, vei reciti poate vreo scrisoare de a mea, găsind mân-
gâiere într’nsa”. Această epistolă sentimentală, dar sinceră, 
este semnată o vice-mamă, după care adaugă: „de n’ai destulă 
vreme, nu trebue să-mi răspunzi. Meditează numai și coboa-
ră-te pe cât poți în tine însuți”. 

În 1906, când Goga a ajuns la Sinaia, Regina i-a spus, prin-
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tre altele: „Cea mai frumoasă zi din viața mea a fost când trei 
mii de ardeleni au jucat hora în lunca din fața Castelului 
Peleș. Moise n’a intrat în Canaan, dar l-a văzut, așa a văzut 
Regele Carol Ardealul”, pentru ca altădată Regina să-i spună: 
„M’a întrebat odată cineva, un străin, de ce am zidit Castelul 
Peleș atât de aproape de graniță? Eu i-am răspuns: de unde 
știi D-ta, că va fi totdeauna graniță?”; era o profeție pentru 
judecata posterității. 

Principiile sale de viață le-a concentrat în aceste sintag-
me: „Nu există decât o fericire: Datoria; nu există decât o 
mângâiere, Munca; nu există decât o plăcere, Frumosul”. 
După moartea Regelui Carol I, în 1914, (la vârsta de 75 de ani, 
murise în somn), Regina Elisabeta s-a retras la Curtea de 
Argeș; aici s-a pictat după gustul ei artistic fresca după le-
genda Meșterului Manole. Aici, a vrut să întemeieze o școală 
pentru fete, bune la învățătură, de ofițeri și înalți funcționari 
ai Statului, dar și alte fete dotate din alte medii, în vederea 
formării unei elite feminine, propunând-o la conducere pe 
Alice Voinescu; din păcate, această dorință a rămas neîmpli-
nită. Într-o evocare făcută de Enescu în Revista Fundațiilor 
Regale (nr. 12/1943), intitulată „Amintiri despre Carmen Syl-
va”, acesta i-a făcut o vizită la Curtea de Argeș și a găsit-o „în 
tristețe, suferință, pregătită de moarte”. I-a spus acestuia: 
„Nu mai sunt folositoare”. A murit în 2 martie 1916, la vârsta 
de 73 de ani, fiind înmormântată în cripta de la Argeș. Ceruse 
ca la înmormântarea sa să i se cânte „andantele din trio în mi 
bemol al lui Schubert”, orchestrat de Enescu (atunci, bolnav 
de oreon) într-o noapte și o zi, orchestra fiind condusă de 
violoncelistul Dumitru Dinicu, care „a cântat-o la trista ce-
remonie”. Și-a închinat viața și gândurile poporului român cu 
care până în ceasul din urmă a împărtășit toate bucuriile, 
suferințele și durerile, răspândind pretutindeni lumină și 
încurajare. Nu încape nicio îndoială că și în vremea ei a func-
ționat invidia, ipocrizia și înșelăciunea. De o noblețe desă-
vârșită, înzestrată cu un temperament artistic înnăscut, cu 
dispoziții reale pentru un cult estetic, îndrumat de finețe și 
amplă comprehensiune, toate acestea au făcut ca trufia, ura 
și răzbunarea să fie sentimente departe de ea. Pentru cei 
buni a folosit cuvinte de laudă, iar pentru cei răi cuvinte de 
iertare. De aceea, a rămas în sufletele românilor un model de 
bunătate, generozitate, înțelepciune și iertare. Contempora-
nii i-au găsit un singur defect: încrederea prea mare acordată 
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unor semeni de rea-credință pe care n-o meritau. 
În timpul domniei lui Carol I s-au făcut câteva lucruri 

esențiale pentru națiunea noastră: câștigarea Independenței, 
adoptarea primei constituții, făurirea statului modern ro-
mân, adoptarea monedei leu, crearea Academiei Române și a 
Băncii Naționale, construirea podului de la Cernavodă și a 
unei rețele feroviare întinse pe circa 3800 kilometri etc. În 26 
februarie 1899, cu 15 ani înainte de a muri, Regele le-a cerut 
urmașilor să conducă țara după deviza: „Totul pentru țară. 
Nimic pentru mine”. Dar, iată Testamentul său: „Alcătuind 
acest testament, mă gândesc înainte de toate la iubitul meu 
popor pentru care inima mea a bătut neîncetat și care a avut 
deplină încredere în mine. Viața mea era așa strâns legată de 
această de Dumnezeu binecuvântată țară, că doresc să’i las și 
după moartea mea dovezi vădite de adânca simpatie și de 
viul interes, pe care le’am avut pentru dânsa.// Zi și noapte 
m’am gândit la fericirea României, care a ajuns să ocupe 
acum o poziție vrednică între statele europene, m-am silit cu 
simțământul religios să fie ridicat și desvoltat în toate stratu-
rile societății și ca fiecare să îndeplinească datoria sa, având 
ca țintă numai interesele Statului. Cu toate greutățile pe care 
le’am întâlnit, cu toate bănuielile care s-au ridicat, mai ales la 
începutul domniei mele, în contra mea, expunându-mă la 
atacurile cele mai violente, am pășit, fără frică și fără șovăire, 
înainte pe calea dreaptă, având nemărginită încredere în 
Dumnezeu și în bunul simț al credinciosului meu popor. 
Încurajat și sprijinit de fruntașii țării pentru care am avut 
totdeauna o adâncă recunoștință și o vie afecțiune, am reușit 
să ridic la gurile Dunării și pe Marea Neagră un Stat înzestrat 
cu o bună armată și cu toate mijloacele spre a putea menține 
frumoasa sa poziție și realiza odată înaltele sale aspirațiuni.// 
Succesorul meu la tron primește în dar o moștenire de care el 
va fi mândru și pe care el o va cârmui, am toată speranța, în 
spiritul meu, călăuzit fiind prin deviza:  

Totul pentru țară 
Nimic pentru mine.  
Mulțumesc din suflet tutulor cari au lucrat cu mine și cari 

m’au servit cu credință, iert acelora cari au scris și au vorbit 
în contra mea, căutând a mă calomnia sau a arunca îndoieli 
asupra bunelor mele intențiuni. Trimițând tutulor o ultimă 
salutare plină de dragoste, rog ca și generațiile viitoare să’și 
amintească din când în când de acela care s’a închinat cu tot 
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sufletul iubitului său popor, în mijlocul căruia el s’a găsit așa 
de fericit.// Pronia cerească a voit ca să sfârșesc a mea viață, 
am trăit și mor cu deviza mea care strălucește în armele Ro-
mâniei: 

Nihil Sine Deo.” 
Cel care l-a urmat la tron, regele Ferdinand I, Întregitorul 

de Neam, a fost adus în România în 1889 și a urmat întocmai 
comandamentele predecesorului său. El s-a căsătorit în 1893 
cu Maria de Britania și Irlanda, nepoata reginei Victoria a 
Angliei, de asemenea, demnă urmașă a Reginei Elisabeta, 
având același suflet cald pentru poporul peste care a domnit. 
Regina Maria a numit-o pe Elisabeta „făuritoarea de vise”. 

În privința necesității instituirii Monarhiei, opiniile Regi-
nei Elisabeta le putem rezuma după articolul său De ce ne 
trebuie regi? (din Cuvinte șoptite) astfel: „e de reținut că la 
toate începuturile avem nevoie de un conducător, chiar când 
acesta e adesea ocărât și rău tratat, cum li s’a întâmplat tutu-
ror conducătorilor din lume; totuși trebue să fie unul care să 
aibă curajul să ia asupră-și răspunderea. El cată să fie repre-
zentantul tuturor. El este acela care întipărește spiritul său 
unei epoci și-i dă numele său”. Pentru a-l ajuta să domnească 
(eventual, pentru a-l ține în frâu) s-au inventat constituțiile. 
După ea, „Cei mai buni regi, timp de un secol, au fost împă-
rații Romei, cari întotdeauna erau aleși, crescuți și pregătiți 
de predecesorii lor”; din cauza slăbiciunii și lăcomiei ome-
nești nici această stare de lucruri n-a putut dăinui. „Sistemul 
acesta, scrie Regina, păcătuește însă din altă privință: aceeași 
familie poate cu greu să producă în decursul secolelor mai 
mult decât un geniu, și totuși toți regii ar trebui să fie oame-
nii cei mai deștepți și cei mai buni ai poporului lor (…) Prin-
cipii trebue să fie atât de culți, ca să fie în stare ca Ludovic al 
XIV-lea, care nu era deloc genial, să recunoască geniul pe 
toate tărâmurile și să se înconjoare de dânsul în toate direc-
țiunile”. Aluzie la sfătuitorii pe care și-i alege! Regele trebuie 
doar să-și îndeplinească datoria, fiindcă „Poporul iartă multe 
când te vede că-ți faci datoria până la sacrificiu”. Deseori, se 
întâmplă însă „că ceilalți îl condamnă să fie conducător, nu-
mai a le asigura lor liniștea și siguranța”. În cazul  acesta, 
„Regii sunt atunci niște jertfe și nu pot exista decât printr’o 
mare și modestă abnegațiune”. Pentru ea, a fi rege înseamnă 
a-ți cunoaște „meseria” în cele mai mici detalii, „să știe ceea 
ce poporul său vroia să-l învețe” și citează jurământul depus 
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de regii Castiliei: „tu care nu ești mai mult ca unul dintre noi 
și mai puțin ca noi toți la un loc, totuși te facem regele nos-
tru”. Regele trebuie „să înțeleagă vremea în care trăiește și să 
meargă cu dânsa” și să învețe „în toate zilele” să fie un con-
ducător responsabil, căci „pentru dânsul școala încetează 
abia atunci când nu mai poate lucra”. „Câteodată principii 
sunt vinovați de peirea popoarelor, dar și adesea popoarele 
din egoism și rapacitate sunt vinovate de peirea principilor. 
Pentru a obține un avantaj pentru dânșii, supușii lor devin 
lingușitori ordinari, și prin aceasta îl pune pe domnitor în 
imposibilitate de a afla adevărul, aceasta pentru a putea ei să 
pescuiască în apă tulbure”.  

Atât Regina, cât și Regele au fost pătrunși de sentimentul 
datoriei, de cinstirea și iubirea muncii, înfruntând toate gre-
utățile ivite în cei 47 ani de domnie închinate binelui obștesc 
și propășirii neamului românesc. Și-au îndeplinit cu mare 
scrupulozitate îndatoririle față de noua lor patrie, dar nu 
odată, Carol I, „Întemeietorul”, cum îl socotea poetul O. Go-
ga, a fost scârbit și deznădăjduit de veșnicele hărțuieli între 
partidele politice, încât, spre sfârșitul domniei, a izbucnit: 
„Dacă țara aceasta ar fi sortită vreodată să piară, va pieri din 
cauza politicianismului, care subminează fără cruțare. Fră-
mântările acestea lăuntrice, fără rost și fără preocupări înalte, 
o îndepărtează de ținta principală și o rătăcesc din drumul 
realizării temeinice”. Regele Carol I nu s-a îndepărtat nicio-
dată de aspirațiile națiunii române, iar faptul că „Rușii vor 
recunoaște dreptul nostru de a revendica ținuturile Austro-
Ungariei locuite de Români” l-a determinat să-l delege pe Ion 
I. C. Brătianu să încheie un acord cu ei în acest sens. În șe-
dința din 20 februarie 1929 a Parlamentului României, istori-
cul Nicolae Iorga spunea: „Marelui Rege Carol, căruia i s’a 
făcut nedreptate în aprecierea politicii sale înțelepte și de 
aceea e astăzi Carol cel uitat, trebuie să I se facă azi, prin 
istorie, dreptatea pe care o merită viața și opera sa de așezare 
a temeliei nesguduite a Statului nostru independent”. (citat 
după Otilia Oteteleșanu, Regele Carol I, Întemeietorul Dinas-
tiei și Regatului Român, în Revista germaniștilor români (an. 
V, nr. 2, 1936, p. 9). La rândul ei, Regina nota la bătrânețe: 
„Adevărata dragoste de patrie ancorează în cer, înconjoară 
pământul și e plină de durere, ca dragostea de mamă”. Nico-
lae Iorga considera că Regina Elisabeta a impus „un simț al 
intelectualității, un respect al culturii, o religie a artei, un 
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sacerdoțiu al poeziei, care au înălțat și România”. 
 

*** 
 
Chiar dacă sunt lipsiți de griji materiale, și regii sau regi-

nele sunt supuși acelorași încercări și tragedii umane, acelo-
rași lovituri ale destinului și fragilității interioare aidoma 
celorlalți oameni. Literatura Carmen Sylvei (pseudonimul 
latin cu care și-a semnat scrierile însemnând „cântecul pădu-
rii”), a fost variată și fecundă; a cultivat toate genurile, „de la 
cântecul liric până la poema filosofică a frământărilor ome-
nești de a ajunge la un ideal în veci neatins, apoi drama, de la 
cea modernă până la cea istorică mitică, în sfârșit romanul 
sub feluritele lui aspecte, aproape toată gama sentimentelor 
vibrează în opera ei” (D. Caracostea), care se încadrează în 
post romantismul german, nu o dată abordând subiecte loca-
le, specifice sufletului românesc. Câteva volume de poezii au 
făcut-o cunoscută în rândul literaților; amintim titlurile: 
Patrie, Cântece de mare, Cântece de lucrător, Mamă și copil, 
Balade și romanțe, unele traduse în românește. Pentru a-i 
cunoaște activitatea literară (inclusiv eseuri, satire, articole 
avangardiste, basme pentru copii) vă propun să consultați 
articolul Ce-a scris Carmen Sylva, semnat de D. R. Mazilu, 
din Revista Fundațiilor Regale (an. X, nr. 12, din 1 decembrie 
1943), unde sunt trecute 79 de titluri de cărți; cele traduse în 
românește le vom scrie și noi la finalul acestei prezentări.  

Titu Maiorescu a publicat în 1882 articolul Literatura ro-
mână și străinătatea în care primele cuvinte sunt de recu-
noaștere a aportului Carmen Sylvei la traducerile cuprinse în 
Rumanische Dichtungen. Deutsch von Carmen Sylva. Mit 
Beitragen von Mite Kremnitz, cu o caracteristică Widmung au 
meine Heimat, (ediția I, Leipzig, W. Friederich, 1881; ediția a 
II-a în 1883, Rumanische Dichtungen, Dritte Auflage) cu tra-
duceri din prietenul ei, Vasile Alecsandri, cel care a determi-
nat-o să se descopere și a cuprins-o în cuvântul NOI, adică 
Noi, poeții…, ceea ce a făcut-o să spună cu mândrie: „Noi, 
Alecsandri și eu, vom trece braț la braț la nemurire”.  Așadar, 
Regina-poetă a făcut primele traduceri din: Vasile Alecsandri, 
M. Eminescu, D. Bolintineanu, Al. Candiano-Popescu, G. 
Crețeanu, C. Conachi, Iacob Negruzzi, R. Torceanu și Th. 
Șerbănescu, dând posibilitatea străinilor să ne înțeleagă și să 
ne judece așa cum meritam. În versuri fără rimă a tălmăcit 
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Der Rhapsode von Dimbovitza, cântece populare românești 
culese de Elena Văcărescu. Cartea care a făcut-o cunoscută în 
Germania a fost Aus Carmen Sylvas Konigreich, I. Band. 
Pelesch Marchen și a contribuit, la rândul ei, la cunoașterea 
noastră în străinătate, unde scrie despre Vârful cu Dor, Fur-
nica, Piatra Arsă, Jepii, Caraimanul, Peștera Ialomiței, Omul, 
Valea Cerbului, Cetatea Babei, Piscul Câinelui, Ceahlăul și 
Valea Rea, fiecare cu povestea sa, la care adaugă Balta și Pu-
iu, apoi, într-o altă ediție, Râul Doamnei și Dâmbovița. În 
1885 i-a apărut volumul al II-lea din Aus Carmen Sylvas 
Konigreich, Durch die Jahrhunderte; iată câteva titluri și din 
acesta: Fiica lui Decebal, Insula Șerpilor, Dragomira, Bucur, 
Mama lui Ștefan cel Mare, Movila lui Burcel, În Vrancea, Meș-
terul Manole, Miorița, Șalga, Doncilă, Oprișan, Pietrele 
Doamnei, Petru Cercel, Mihu Copilul, Bogdan, Constantin 
Brâncoveanu, Jianu, Călugărița, Moșul și Baba, Robii, Neaga, 
Căderea Vidinului și Cum a găsit Alecsandri baladele. Dacă 
traducerile din opera sa s-ar fi făcut la timp și masiv de niște 
tălmăcitori talentați ca: G. Coșbuc, Șt. O. Iosif, mai târziu, 
Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Eliza S. Mândrescu, Măr-
gărita Miller-Verghy, Adrian Maniu (acesta, traducând un 
volum din poeziile Carmen Sylvei), alta ar fi fost soarta crea-
ției sale. Mă gândesc la volumul despre teatru antic Les desux 
masques al lui Paul de Saint Victor, tradus de Carmen Sylva 
în germană; de aceea a și scris în poemul Regina: 

„De ce v’ați pierde vremea voi 
Citind ce scriu? Degeaba toate 
Abia când voi fi moartă, poate, 
Mă veți vedea ce-am fost, spre-a zice: 
A fost aproape om ca noi. 
Păcat. A fost Regină”. 
(trad. George Coșbuc)  
Dar ea n-a tipărit numai traduceri, ci și lucrări originale. 

Înainte de căsătorie, în jurnalul său din 1869, nota că divini-
tatea a înzestrat-o cu darul poeziei, însă, „Providența îmi va 
păstra oare, în bunătatea ei, darul poeziei? se întreba retoric. 
Veghez asupra acestui dar ca asupra unor moaște și mă silesc 
să nu alunec într-o mândrie deșartă. Ceea ce mă rog este să 
nu scadă cu vârsta și să păstrez frăgezimea sentimentelor 
necesare pentru a-mi pune tot sufletul în versurile mele”. 

Specific Carmen Sylvei este faptul că a redat complexita-
tea sentimentelor materne, raporturile dintre copii și părinți, 
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proclamând primatul maternității, mama fiind izvorul vieții. 
Ideea aceasta este ilustrată într-una din cugetările sale: „Este 
dat uneori femeii să trăiască sub formă de sentiment concep-
tul de Dumnezeu, în ceasul miraculos, înfiorător pentru că e 
vecin cu moartea, al creației, în explozia de încântare, când 
vietatea nouă îi prinde sânul și când îi este scris a fi izvor de 
viață. Este o încântare fără margini, cununa vieții.// Numai 
bărbații cred că dragostea este cel mai înalt dintre sentimen-
te, dar ce-i iubirea aceasta fără de maternitate!// De aceea 
bietele femei sunt total înșelate, când egoismul și lăcomia 
bărbaților le răpește maternitatea și le osândește la câștigul 
aspru, sec și uscat al pâinii.// Mama știe de ce și pentru ce se 
roagă și rămâne împietrită ca Niobe când ruga nu e ascultată, 
căci are credința că rugăciunea trebue să-i deschidă cu forța 
cerul, să cucerească lumile și să găsească pe Dumnezeu, ori-
unde și oricine ar fi.// La urmă, biata femeie nu-l află, se mai 
roagă, mai nădăjduește, mai luptă și gândește că ea și neîn-
demânarea ei poartă vina că glasul ei nu este ascultat.// Da, 
și fericirea mamei este pământească fericire, cu dureri ne-
maiauzite, de nespus, de nedescris, căci nicio mamă nu-și 
descrie durerea și numai o mamă poate s’o înțeleagă”. (citat 
după D. Caracostea, Dinastie și creativitate. Omagiu Carmen 
Sylvei, în Revista Fundațiilor Regale, an. X, nr. 12, din 1 de-
cembrie 1943, pp. 492-493). Deosebirea de esență dintre băr-
bat și femeie continuă astfel: „De la aceasta bărbații sunt 
excluși. În templul acesta, ei nu intră, chiar dacă se descal-
ță.// Da, mamele știu de apropierea lui Dumnezeu în strâm-
torarea lor, în chiotul lor de bucurie, în împreunarea mâini-
lor pentru rugăciune, în desnădejdea lor.// Nici un bărbat nu 
poate purta în pieptu-i șapte săbii, dar fiecare femeie.// Nici-
odată o femeie nu va crede în fericirea pământească decât în 
clipa unică în care primul copil suge viață la pieptul ei. 
Aceasta-i singura fericire curată pe pământ, răscumpărată cu 
apropierea morții care parcă dispare în încântarea acestui 
ceas.// Ea a învins doar moartea în acea clipă și a dăruit viață. 
Ea e biruitoare peste grozăvia de care tremură toată făptu-
ra.// Da, atunci ea simte c’o atingere degetul lui Dumnezeu, 
atunci ea știe că pacea se coboară peste ea și că pământul se 
găsește departe sub ea, căci ea însăși este pământul, ea însăși 
o forță a naturii, căci n-a fost înfrântă, ci a biruit.// … Dragos-
tea dintre bărbat și femeie este cu totul trecătoare, ea durea-
ză în tăria și plinătatea ei, o clipă. Dragostea de mamă crește 
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de la ceas la ceas și nu scade într’un secol, supraviețuind 
bătrâneții, rătăcirilor, păcatului, morții, pe când  iubirea tru-
pească poate să se stingă în chip miser, într’un căscat. Cum 
de i se înalță astfel de imnuri! Lucrul pare de neînțeles, dacă 
se compară cu adâncimea fericirii de mamă, cu durerea ma-
mei și puterea de creație maternă.// … Dumnezeu se întreve-
de întotdeauna puțin prin mijlocirea mamei, în apropierea, 
în dulceața ca și în seriozitatea ei severă” (Geflusterte Worte, 
III, Insomnia, 1922, pp. 29-33, citat după D. Caracostea, arti-
col din R. F. R., amintit mai sus). Sub aceste opinii este con-
struit romanul Deficit, publicat în 1890; este vorba de trage-
dia unei mame care încearcă în zadar să salveze pe fiul său 
mânat de instinctele destrămării. Romanul Astra a fost scris 
în colaborare cu Mite Kremnitz. Drama Meșterul Manole a 
fost reprezentată cu mare succes la Viena, dar și la Londra, 
Mărioara la Praga și Nurenberg, Neaga la Stokholm, toate cu 
subiecte românești. Poemul Iehovach a fost tradus în france-
ză de către Elena Văcărescu. 

Fire aleasă și sensibilă, Carmen Sylva a știut să îmbine ba-
lada cu romanța, atmosfera de cântec liric cu narațiunea 
epică. Temele ei preferate sunt: iubirea de mamă, prietenia, 
atmosfera bucolică de la casa părintească etc. Câteva poezii 
poartă titlul Mama (tradusă de A. Toma), La sânul mamei, 
(tradusă de G. Coșbuc), Rugăminte (care începe cu versul 
„Mai ia-mă’n poală, mamă dragă”, tradusă de G. Coșbuc), 
Mama Patriei (tradusă de Șt. O. Iosif) etc. Tristețea nedefini-
tă se asociază cu esteticul, regăsindu-se adesea în versurile 
sale: 

„Trecui încet prin toată casa 
Când zorile se arătară, -  
Privii în jur, privii afară: 
Acolo-i un pat, acolo e masa. 
 
În totul respiră o taină –  
Un suvenir duios mă prinse, 
Iar inima încet cuprinse 
De doliu’ntunecata haină”. 
 
(trad. Ilie Ighel Deleanu) 
 

(continuare în nr. următor) 



Poeme 

 

Teodor LAUREAN 
 
 
1 

iua când a început  
cuvântul orb 

să deșire fustele nopții 
 
atunci m-am îndrăgostit de trandafir 
atunci am trecut  
pârleazul interzis 
de acăț împletit 
 
noaptea luminii de taină 
din miezul unui crin 
repudiat 
 
de atunci sunt eu 
acela 
care sfârâie pe irima 
celor ce mă vor vedea 
 
2 
 
vor veni zăpezile 
înveșmântate în zâne păgâne 
să culeagă orologiile 
care mai măsoară 
zbocotirea sângelui 
 
irima mea irimă 
deasupra ceriului 
trupul meu carnea 
plânge cu fiarele 
 
în orele care 
mă vor mai boteza 
voi descuia porțile ogrăzii 
să dănțuiască toate cele care 

z 
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mi-au fost aduse  
împrejurul meu 
 
3 
 
rug de urmă 
urma drum 
pașii-ndrumă 
ceriuri scrum 
 
tălpile cu 
ochii lut 
șchiopătă pe 
buze arse 
peste aripi de mătase 
 
este vremea să mă mut 
unde voi trăi antum 
într-o grădină postumă 
pe o candelă 
de brumă 
 
4 
 
pe pereții umbrei 
retezarea de urlet 
miezul luminii dezleagă mâinile 
să pipăie icoana 
care nu mai vrea 
 
nu mai zdreli tăcerea 
cu ciobul irimii 
buzele pot lua chipul 
oricărui icnet 
ce se cheamă cuvânt 
 
cuvântul poartă 
carnea umbrei 

  



Poeme 

Discobolul/ 2022 
 

258 

Anda CHIȘ 
 
 
Zi de sacrificat speranțe 
 
E un demon  
Înăuntru 
Care se trezește, 
se spală și face toate lucrurile în locul tău. 
Tu, vociferezi, nu te aude nimeni, 
ridici din umeri,  
reciti sonete  
pe care el le aude, 
Rânjește, 
tu oftezi 
și fiecare cîștigă  
în partea lui de suflet 
încă o zi de sacrificat speranțe. 
 
 
Decembrie 22 
 
Se spune că o să ningă 
Eu îmi imaginez o bătaie cu perne  
Între îngeri, 
Se spune că se întunecă 
Eu îmi imaginez că Dumnezeu  
Schimbă bateriile uzate ale zilei, 
Se spune că ne schimbam prea des  
Eu cred ca ni se trimit noaptea  
Peste suflete mereu alte haine  
În care a doua zi îmbrăcându-ne nu ne mai recunoaștem. 
Perspectiva e sumbră: 
Când voi renunța la vis, hainele îmi vor fi atît de mici  
Încît voi rămâne goală în ochii lui Dumnezeu. 
 
Tăcerea din vîrful buzelor  
 
Nu m-am învățat minte:  
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Să accept și să nu spun nimic. 
Vocifer, să fiu dată afară, 
Strig tare să fiu ignorată și mai mult, 
gesticulez, poate cineva mă ia de mînecă înadins  
în sfîrșit, 
scriu, 
poate se îndură carnea de om 
și imprimă tăcerea din vîrful buzelor  
în cuvinte. 
 
 
 



Eminesciana  

 

Ion POPESCU-BRĂDICENI 
 
 
Memento mori 
(Panorama deşertăciunilor) 
- o capodoperă a lui Mihai Eminescu  
în regim transmodernist 

 
ectura acestui poem e încă o provocare pentru mine. Simt în 
„Memento mori” plăcerea de a scrie pe care Mihai Eminescu 
o întresituează „îmbătat de-un cântec vecinic, îndrăgostit 

de-o sfântă rază”[1]. De o parte-i lumea închipuirii, de alta-i 
lumea cea aievea. 

Această plăcere transcende însă asiaticele „plăceri molateci”. 
Ca şi Roland Barthes, romanticul de la Cenaclul „Junimea” îşi 
manifestă, cu geniu, voinţa sa de desfătare încercând „să forţeze 
atotputernicia adjectivelor – care sunt aceste porţi ale limbaju-
lui prin care ideologicul şi imaginarul pătrund în mari şuvoa-
ie”[2]. 

Astfel oile-s de aur, patu-i ceresc, luna-i argintie, straturile-s 
luminoase, valurile-s lucii, apele-s sfinte, malurile-s mândre, 
lauru-i verde, piramidele-s uriaşe şi mute, basmu-i şi el poso-
morât, semnele-s şi ele strâmbe, degetele-s măiestre, vinurile-s 
dulci şi mirositoare, oglinda Nilului e galben-clară, marea-i 
liniştită, ţările-s ferice, măreţia-i grozavă, veşmintele-s dalbe, 
mormântul e gigantic ş.a.m.d. 

Din păcate, stilistica epitetului, în acest megatext redactat 
oarecum dintr-o suflare, graţie unui dicteu neîntrerupt, îşi arată 
azi inevitabilele limite, căci moartea prematură nu l-a mai lăsat 
pe tânărul poet să-şi revizuiască discursul transretoric de o fas-
cinantă risipă metaforică.. 

Întregul e însă impetuos, graţie limbajului ontologic, căci, 
pentru Mihai Eminescu, forma de expresie elementară este 
judecata, ci nu noţiunea. Întregul poetic eminescian e întâi şi 
întâi un limbaj al exprimării directe şi nemijlocite a unei reali-
tăţi închipuite, fantastice, care-şi respectă menirea de a comu-
nica cunoaşterea verticală a existenţei fundamentale a acestei 
realităţi transcendente. 

Acestui limbaj ontologic, Eminescu îi conferă o structură 
proprie, care rezonează cu existenţa fundamentală, sub forma ei 

L 
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obiectuală şi sub forma ei subiectuală. „Căci, din punct de vede-
re ontologic, – apreciază Virgil Stancovici –, între obiectual şi 
subiectual nu este nici o diferenţă sesizabilă”[3]. 

Ontologia eminesciană este prin urmare ştiinţa cunoaşterii 
Existenţei fundamentale care, spre deosebire de cunoaşterea 
ştiinţifică discursivă (conceptuală), desfăşurată orizontal (ca 
relaţie între obiect-subiect), se desfăşoară vertical. Ea se foloseş-
te „de expresii care exprimă tautologic relaţia obiect-subiect sub 
diversele ipostaze posibile ale conştiinţei umane (abordând 
universul din diversele puncte de vedere posibile ale conştiinţei 
şi experienței umane, individuale şi sociale)”[4]. 

M. Eminescu demonstrează că ontologia sa e practică, deoa-
rece se bazează pe filosofia integrării. Înainte de a-mi ilustra 
comentariul cu citate din „Memento mori”, să lămuresc totuşi 
ce înţeleg prin integrare în contextul studiului de faţă. Este vizi-
unea asupra „Panoramei deşertăciunilor” ca integrare prin in-
formaţia fundamentală, ontologică într-o Europă încă virgină? 
Omul eminescian este o fiinţă integrală şi integrată. Dar pentru 
aceasta este necesar să se cunoască pe sine, adică să înţeleagă 
deplin sensul său ca fiinţă fundamentală şi să se încopcieze 
Existenţei universale, în care – glăsuieşte poetul – „sunt gândiri 
arhitectonici de-o grozavă măreţie”, în care tot poetul afirmă că 
„limba râurilor blândă, ale codrilor suspine, / Glasul lumei, gla-
sul mărei se-mpreună-n infinit”. Şi, evident, în transfinit! 

Gândirea temerară a lui Eminescu e în doliu căci „în zadar el 
grămădeşte lumea într-un singur semn: / Acel semn ce îl pro-
pagă el în taină nu îl crede”. Dar de ce nu-l crede? (s.m.) Voi 
răspunde mai încolo. Deocamdată „neted iese de sub mână-i un 
întreg / ce la lume îşi arată palida-i, eterna-i fire”. Gândirea te-
merară a poetului înmoaie piatra rece. „Iar pe piatra prăvălită, 
lângă marea-ntunecată / stă Orfeu – cotul în razim pe-a lui arfă 
sfărâmată… / Ochiu-ntunecos şi-ntoarce şi-l aruncă aiurând / 
când la stelele eterne când la jocul blând al mării. / Glasu-i, ce-
nviase stânca, stins de-aripa disperării, asculta cum vântu-nşală 
şi cum undele îl mint”[5]. Undele cuantice, desigur! 

Că poezia şi filozofia Greciei ar fi datoare tracului Orfeu e 
demult un adevăr definitiv. Ba şi „francezul” Apollinaire se re-
vendică din transgresiunea acestui epifenomen. Doctrina orfică 
a urmat-o ademenită „toat-a Greciei gândire”. Armoniile culori-
lor acestei panorame, prin ochiul şi urechea poetului, răspund 
armoniilor abstracte ale unei muzici, pentru a ţese o corespon-
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denţă capabilă să facă să se audă «glasul Luminii». Acest glas se 
converteşte într-o literatură pe care avatarurile lui Orfeu au 
produs-o, de-a lungul mileniilor. Mihai Eminescu[6] şi Mihai 
Ursachi[7] se numără printre aceste avataruri. Laurenţiu Ulici îl 
şi încadrează pe Ursachi în paradigma lui Euthanasius şi a lui 
Ieronim. Privite de aici, din această insulă din Ţicău („mahalaua 
celestă”) „lucrurile şi fiinţele de dincolo se înconjoară de o au-
reolă enigmatică pe care privitorul o sporeşte pentru a o des-
trăma şi o descrie pentru a-i sublima misterul”. 

Pe măsură ce construieşte un decor, Eminescu îl şi demolea-
ză, amestecând la nesfârşit realul cu imaginarul. Dar de fiecare 
dată se retrage ironic în umbra unui limbaj provocator ce face 
ca până şi în reverie gândirea să apară ca o conştiinţă a rostirii, 
idee evident neştiinţifică însă atât de potrivită Poeziei. Un 
fragment ulician e revelator şi nu mai necesită nici o altă glosa-
re: „Eminescianismul lui Ursachi este consecinţa unui program 
poetic…. Poetul îşi pune existenţa sub semnul unui destin cos-
mic cu nemăsurata ambiţie de a şterge una din antinomiile 
spaţiului: sus-jos, reducând-o la o dimensiune absolută: adân-
cul.”[8]. Adâncul neliniştitelor esenţe şi al marilor mituri. 

Reducţia devine posibilă prin oglindire. Înaltul eminescian e 
convertit în adânc cu semnificaţia reiterată a paradisului regăsit 
a cărui esenţă este fluiditatea şi a cărui finalitate (pentru sub-
iect) este iluzia eternităţii. Orfeu, Pythagora şi Zamolxis repre-
zintă triada tipologică de excepţie, tripticul arhetipologic ideal 
„din reveriile alchimistului Abstractor… în marea Distilerie…” 
unde „se captează domol în cristalul retortei / substanţa aceea 
nebună, alcoolul secret din cuvinte, spiritum verbi”[9]. 

Cele trei „divinităţi” provin din „Oastea zeilor Daciei”. 
„Zamolx, cu uraganul cel bătrân, prin drum de nouri, mişcă caii 
lui de fulger şi-al lui car. Călări pe bouri, a lui oaste luminoasă îl 
urma din răsărit”. Cele două oşti, a zeilor daci, şi a lui Zamolx, 
se alătură altei oşti, cea a paltinilor mioritici ca să se războiască 
cu zeii Romei în cel mai intertextualist stil homeric. 

Evenimentele primordiale narate cu atâtea detalii cultural-
hermeneutice, de M. Eminescu, se derulează vertiginos ca-n 
„Ştiinţa Nouă” a lui Giambattista Vico[10] ori ca-n „Dacia preis-
torică” a lui Nicolae Densusianu şi ca în Getica lui Vasile Pârvan. 

În „Ştiinţa nouă” îl găsim pe Orfeu şi, o dată cu el, vârsta po-
eţilor teologi. Orfeu – în viziunea lui Vico – e cel care supune 
fiarele Greciei impunându-şi omenia. „Pe greci Orfeu i-a găsit 
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aşadar în starea fiarelor sălbatice… I-a învăţat să fie oameni şi i-a 
transformat în ţara unei naţiuni atât de strălucite”[11]. „Orfeul” 
lui Vico e triadizat „în echipă” cu Zoroastru şi Mercur ori inte-
grat într-o paradigmă cu zeii Jupiter, Junona, Diana, Apolo, 
Marte, a căror nestăpânită luxurie Sfântul Augustin o critică. În 
„Cetatea lui Dumnezeu, ca poet teolog, Orfeu apare în serie cu 
Linos, Musaios, Amfion”[12]. 

În „Memento mori”, M. Eminescu insistă pe consecinţele 
unui gest al lui Orfeu, care, de s-ar întâmpla, ar provoca o teribi-
lă cosmogonie: aruncarea harfei în mare: „De-ar fi aruncat în 
chaos arfa-i de cântări îmflată, / Toată lumea, după dânsa, de-al 
ei sunet atârnată, / Ar fi curs în văi eterne, lin şi-ncet ar fi că-
zut… Caravane de sori negri, cârduri lungi de blonde lune / Şi 
popoarele de stele, universu-n rugăciune, / În migraţiune eternă 
de demult s-ar fi pierdut. // Şi în urmă-de-o vecie din nălţimi 
abia-văzute / Şi din sure văi de chaos colonii de lumi pierdute / 
Ar fi izvorât în râuri într-un spaţ despopulat;/ Dar şi ele-atrase 
tainic ca de-o magică durere / Cu-a lor roiuri luminoase dup-o 
lume în cădere / S-ar fi dus. Nimic în urmă – nici un àtom, lu-
minat. // Dar el o zvârli în mare. Şi d-eterna-i murmuire / O 
urmă ademenită toat-a Greciei gândire, / Împlând halele ocea-
nici cu cântările-i de-amar./ De-atunci marea-nfiorată de su-
blima ei durere, / În imagini de talazuri, cânt-a Greciei cădere / 
Şi cu-albastrele ei braţe ţărmii-i mângâie-n zădar…”[13]. 

Cele trei vârste ale istoriei, pentru Eminescu, sunt: vârsta de 
dinaintea istoriei, cea a Daciei mitice (din Memento mori), vâr-
sta eroică a statului natural (din Scrisoarea III) – ambele crea-
toare (s.m., I.P.B.), iar cea de-a treia, contemporană, e resimţită 
ca un timp de criză, un timp al înstrăinării de istorie. 

În acest mare tablou al naşterii şi morţii civilizaţiilor – care e 
Memento mori – Ioana Em. Petrescu apreciază că în structura 
ondulatului peisaj dacic traspare abia împietrit ritmul legănat al 
unei pulsaţii cosmice primare. „Tărâmul e străbătut ca de un ax 
transversal (s.m., I.P.B.) de fluviul cântării, care e, în acelaşi 
timp, element al unei geneze perpetue, mormânt acvatic şi 
oglindă captând şi restituind imaginea înălţimilor astrale”[14]. 

De fapt, tributar marilor teme romantice, Mihai Eminescu 
reiterează şi tema redescoperirii stării paradisiace de „farmec”. 
Întregul poem Memento mori se bazează pe opoziţia între o 
realitate resimţită ca degradată, trecătoare şi inautentică, „lu-
mea cea aievea”, în care gândirea este angajată în acţiune (şi ca 
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atare supusă eroziunii şi alienării în timpul istoric) şi universul 
liber al gândirii fantastice, „lumea-nchipuirii”, independentă de 
orice determinare sau constrângere străină ei: „Una-i lumea-
nchipuirii cu-a ei visuri fericite, / Alta-i lumea cea aievea, unde 
cu sudori muncite / Te încerci a stoarce lapte din a stâncei coas-
te seci; / Una-i lumea-nchipuirii cu-a ei mândre flori de aur, / 
Alta-i unde cerci viaţa s-o-ntocmeşti, precum un faur / Cearc-a 
da fierului aspru forma cugetării reci”[15]. 
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*** 

1. Descrierea Dioramei 
Grandiosul poem e o documentare istorică a zădărniciei. 

Manuscrisul (1) poartă, acolo într-un raft de Bibliotecă a Citito-
rului Ideal, deosebitele intenţii de titluri, unele înlăturate, ca de 
pildă: Memento mori (Tempora mutantur) (Vanitas vanitatum 
omnia vanitas) (Skepsis) (Cugetări) Panorama deşertăciunilor 
(2)/ Diorama. 

Începutul vastului poem readuce formularea stării onirice 
selenice şi a mitului ca soluţie a fericirii. Aşezat la roata uriaşă a 
istoriei, poetul întoarce vremea înapoi şi o opreşte când vrea. 
Acesta e mecanismul de funcţionare (dis)continuă a poemului 
şi, zăbovind asupra lui, flancat de T.S. Eliot şi Ezra Pound, am 
izbutit oleacă mai mult decât alţi eminescologi (se va constata 
acest lucru mai încolo – n.m.). Deocamdată, dezamăgitor, G. 
Călinescu trece în revistă cele câteva popasuri, practic „revizui-
te” transtemporal de către M. Eminescu (aspect pe care „divinul 
critic” nu-l semnalează, şi o fac eu în locu-i – n.m.). Repoves-
tind/ rezumând poemul, G. Călinescu nu vădeşte har metapoe-
tic din păcate (Călinescu, I, 1976, pp. 38-50). 

Având iniţial 76 strofe a 6 versuri – ulterior 132 de strofe, adi-
că 792 versuri – marele poem trece în revistă istoria omenirii, 
fireşte, repet, ca să demonstreze zădărnicia vieţii omeneşti. 
Porneşte de la sălbăticia primitivilor, arată apoi în ordine Babi-
lonul, Ninive, istoria iudeică, Roma, războiul dacic (cu moartea 
lui Decebal în context), evul mediu, revoluţia franceză cu 
Robespierre, istoria lui Napoleon I (Botez, 1933, pp. 293-294). 

D. Murăraşu îşi consemnează cu acribie filologică părţile 
principale ale poemului: 1) Introducerea (v.1 – 42:ms.2259, f.86-
87); 2) Babilonul (v. 43-72: ms. 2259, f. 87-88); 3); Iudeea (v. 163-
204: ms. 2259, f. 89-90; 4); Grecia (v. 205-348: ediţia Perpessi-
cius, vol. IV, p. 116 şi urm.); 5) Roma (v. 349-390: ms. 2259, f. 90-
92); 6) Dochia şi raiul zeilor Daciei (v. 391-708: ms. 2259, f. 122, 
109-120); 7) Roma – Dacia (v. 709-918: ms. 2259, f. 123-131); 8) 
Împlinirea blestemului (v. 979-1014: 2259, f. 95-96); 9) Miază-
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noaptea şi prăbuşirea Imperiului roman (v. 1015-1098: ms. 2259 
f. 95v. – 98v.); 10) Bastilia şi Napoleon (v. 1099-1164: ms. 2259, f. 
96-98); 11) Încheiere (v. 1165-1302: ms. 2259, f. 99-104) (4). 

Exegeţii ca mine, care am predat studenţilor de la litere lite-
ratura veche până la Eminescu şi Macedonski (inclusiv), menţi-
onez că Mihai Eminescu s-ar putea să-i fi intertextualizat pe 
Miron Costin (cel din Viaţa lumii) şi pe Iancu Văcărescu (cel din 
„Roma cum este – Roma cum era”) ori chiar şi pe Dimitrie Bo-
lintineanu (cel din Conrad); ca apoi mai încoace în eon să-i 
arhitextualizeze pe Victor Hugo, Charles Baudelaire, Edgar 
Allan Poe, pe George Gordon Byron, Vergiliu, Dosoftei, pe 
Leconte de Lisle, Homer, Hegel ş.a.(5). 

 
2. (Re)lectura: o „maşină a timpului” 
Po(i)eticitatea lui Mihai Eminescu este rezultatul unui elixir 

miraculos băut cu „păharul poeziei înfocate”, al cugetării chinu-
itoare asupra unor „întrebări nedezlegate”. Este urmarea citirii 
semnelor din „cartea lumii” şi retălmăcirii lor. „Din agheazima 
din lacul, ce te-nchină nemurirei,/ E o picătură-n vinul poeziei 
ş-a gândirei,/ Dar o picătură numai. Decât altele, ce mor,/ Ele 
ţin mai mult. Umane, vor pieri şi ele toate”. Deci „în zădar le 
scrii în piatră şi le crezi eternizate,/ Căci eternă-i numai moar-
tea, ce-i viaţă-i trecător/…/ La nimic reduce moartea cifra vieţii 
cea obscură -/ În zădar o măsurăm cu-a gândirilor măsură,/ 
Căci gândirili-s fantome, când viaţa este „vis” (Eminescu, I, 1982, 
p. 212). Sintagma „Poezia înfocată” poate fi decodată în trei înţe-
lesuri: poezia ca ardere/ poezia ca entuziasm/ poezia ca senti-
ment puternic (ca pasiune). Scot din acelaşi Biblioraft al Citito-
rului Ideal o carte extrem de utilă a lui Nicolae Balotă din care 
aflu că pasiunea este focarul unei vieţi trăite plenar şi este o 
mobilizare a tuturor resurselor şi energiilor. Este o activitate 
entuziastă producătoare de elan vital „înfocat”. Este pathos 
(starea celui care pătimeşte în  numele unei cauze).  

Mihai Eminescu a avut pasiuni înflăcărate: lectura, cuvântul, 
poezia, forma, imaginea, construcţia, cugetarea, explorarea (în 
natură şi în spirit), călătoria în… istoria lumii (precum în Me-
mento mori). Nu poţi scrie nimic valoros dacă nu sorbi „păharul 
poeziei înfocate”. Şi numai o mare pasiune dă naştere unui om 
mare: adică o intensitate transhumană a sentimentelor pe care 
le încearcă „eurile” lui Mihai Eminescu: cel profund în opoziţie 
cu cel superficial/ Je est un autre/ eul total, eul pur, non-eul, eul 
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mitic etc. 
Megapoemul eminescian are ca „maşină a timpului” lectura 

creatoare a unor înaintaşi/ şi/ sau/ unor contemporani. Saint 
John-Perse (6) elogiază templele cărţii cu „mari ziduri şlefuite 
de linişte şi ştiinţă, şi de noaptea lămpilor” – aspect ce mă trimi-
te imediat la „flacăra unei lumânări” a lui Gaston Bachelard. 
Eminescu are în el aprinsă incandescent vocaţia de vizionar, pe 
care o va însoţi, în închiderea amplă a unui cerc deschis, cu 
aspiraţia de a da glas înaltei credinţe în libertatea fanteziei. Însă 
adevărata temă în Memento mori este căutarea/ cercetarea 
metafizică, inspiraţia poetului ridicându-se la accente eroice, 
autosacrificiale, eliberându-se în poezie fără reziduuri, ermetică, 
similară celei a lui Stéphane Mallarmé (Mallarmé, 1972, 1988), 
pe un ton sibilinic, oracular, simultaneistă. 

Ca şi francezul, cu care iată-l perfect contemporan (7), Emi-
nescu optează pentru o limbă sugestiv-magică şi muzicală, im-
plicit polivalentă, exprimată într-o structură metrică, aproape 
rigidă. Ca şi Mallarmé, românul, un junimist mereu în linia 
întâi, în toiul misiunii sale jertfelnice, a reprezentat încercarea 
extremă de a elibera poezia de materie perisabilă; el vroise ca 
fiecare cuvânt, reluat cu un sens nou, să apară creat special pen-
tru locul pe care-l ocupă, născut dintr-o limbă în perpetuă stare 
de veghe, de tensiune, de acţiune, de implozie/ explozie (8). 
Citez: „Turma visurilor mele eu le pasc ca oi de aur”; „Cu dum-
brăvi de laur verde şi cu lunci de chiparos,/ Unde-n ramurile 
negre o cântare-n veci suspină”; „Când posomorâtul basmu – 
vechea secolilor strajă –/ Îmi deschide cu chei de-aur şi cu-a 
vorbelor lui vrajă/ Poartă naltă de la templul unde secolii se trec 
–”; „Colo magul lui îi scrie pe o piatră strâmbe semne (rune – 
n.m., I.P.B.)/ Să nu poat-a le-nţelege lungul secolilor curs”; „Din 
portalele-i de aur ca un soare răsărea,/…/ Ar fi fost Dumnezeu 
însuşi, dacă-dacă nu murea”. Deşi e, în poem, ca personaj un 
rege, din distihul refăcut de mine, răzbate ideea că şi sorii mor 
ca să renască prin… moarte; „Sunt gândiri arhitectonici de-o 
grozavă măreţie”. 

 
3. Cartea Eliberatoare 
Rosa Del Conte reliefează fervoarea sinceră, acea dialectică a 

contrariilor tradusă în contrapuneri energice şi sugestive de 
imagini, acel curaj al cuvântului de a opune finitului infinitul/ 
unor armonii de matrice insondabile/ inepuizabile un tipar. În 
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Memento mori emoţia e imună la orice fel de retorică literară, 
chiar şi la aceea platoniciană din „Gorgias” (9); adică una care la 
Eminescu a făurit convingeri prin cuvânt şi cu a cărui putere 
poetul îşi subjugă secol după secol „ucenicii” – şi îşi exercită 
puterea universală şi metoda ce-i personalizează discursul 
transretoric (10); acest discurs poetic este o apariţie a feţei pate-
tice a lumii şi, totodată, un etos al figurilor psihoestetice eficace 
cathartic şi abia apoi, obligatoriu, şi metapoetic şi poesferic, în 
ritmul infernal al intenţiei poetice care se manifestă în această 
şedere a poeziei in integrum în cuvinte, forme, sensuri şi „în 
această obliterare a lucrului prin cuvânt” (Grupul μ, 1974, p. 32). 

Sorbind „păharul poeziei înfocate” poetul din „Memento 
mori” e la un pas de a atinge pragul nebuniei eliberatoare, din-
colo de care tronează atotputernicia raţiunii pure, în timp ce face 
din om zeu, spre a postula şi mai energic existenţa unui Creator, 
pentru care problema metafizică se înalţă la o exigenţă supremă: 
revelaţia, ambiţia prometeică a eroului (trans)civilizator. 

Henri Bergson (a trăit între anii 1859-1941) a avut ca şi Mihai 
Eminescu intuiţia muzicală a duratei pure şi a poeziei ca dar 
primit în timpul unui vis al raţiunii. Iar Memento mori este un 
apel energic la autenticitate, o carte eliberatoare, în care Eul 
profund este calitate pură, durată pură şi îşi asumă raportul 
dintre eul concret şi actul pe care îl îndeplineşte el.  

Scriitura Panoramei deşertăciunilor izvorăşte din străfundu-
rile sufletului eminescian, dar dintr-odată ca reflecţie. La baza 
marelui poem Diorama stă ideea de concept – fluid. Aspectele 
istorice abordate devin fluide, mobile, oricând capabile să se 
modeleze după formele fugitive ale intuiţiei-sentiment.  

Metafizica lui Henri Bergson şi concepţia despre absolut 
trimit la antiteza dintre relativ şi absolutul acolo unde e cu pu-
tinţă şi în funcţie de simbolurile care traduc mişcarea istoriei. 
Simbolurile sunt ca nişte portaluri de pătrundere în timp, de 
inserţie, printr-un efort de imaginaţie, în stările sufleteşti afe-
rente fiecărui «episod istoric». „Pe scurt, mişcarea nu va fi sesi-
zată din exterior, şi cumva dinspre mine, ci din interior, din ea 
însăşi, în ea însăşi. Voi deţine deci un absolut.” – ar exclama 
Mihai Eminescu în dialog chiar cu Henri Bergson. Citez: „Ca un 
gând al mării sfinte, reflectat de cerul cald/ Ş-aruncat în depăr-
tare… Colo se ridic trufaşe/ Şi eterne ca şi moartea piramidele-
uriaşe,/ Racle ce încap în ele fantazia unui scald”; „Solomon, 
poetul-rege, tocmind glasul unei lire/ Şi făcând-o să răsune o 
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psalmodică gândire,/ Moaie-n sunetele sfinte degetele-i de pro-
fet;/ El cânta pe împăratul în hlamidă de lumină./ Soarele stetea 
pe ceruri, auzind cântarea-i lină,/ Lumea asculta uimită glasu-i 
dulce şi încet”.  

Fiecare personaj eminescian ne este revelat dintr-o dată, în 
integralitatea lui; şi toate câte se povestesc despre personaj ne 
par tot atâtea puncte de vedere posibile. Prin faptul de coincide-
re cu personajul, poetul poate, iată, furniza absolutul. „Numai şi 
numai în acest sens absolutul e sinonim cu perfecţiunea” – scrie 
Bergson, iar Eminescu şi-ar putea apropria, prin înţelegere, 
maxima. „Absolutul nu este perfect decât prin aceea că este pe 
deplin doar ceea ce este. Din acelaşi motiv, nu de puţine ori 
absolutul a fost identificat cu infinitul.” (Bergson, 1998, pp. 144-
145).  

Dar cum metafizica este ştiinţa ce pretinde a se putea lipsi 
de simboluri, Eminescu se repliază eficient, căci propria sa per-
soană, în călătoria ei prin timp, îşi plimbă privirea lăuntrică a 
conştiinţei, peste „amintiri” aparent inexplicabile logic, inex-
primabile şi inefabile.  

Ca să „penetrăm” diorama ca spaţio-timp sacru (tablou de 
mari dimensiuni plasat de jur împrejurul unei încăperi circula-
re, din centrul căreia spectatorul priveşte imaginile, care prin 
iluminări variate dau impresia unui peisaj real – n.m.) trebuie să 
recurgem la relectura propriu-zisă a acesteia ca desprindere de 
spaţiul care subîntinde mişcarea, pentru ca să ţinem seamă doar 
de mişcarea însăşi, de actul de intensiune ori de extensiune, de 
mobilitatea pură deci de a scriiturii-durată.  

Dacă poetul evocă spectru după spectru, cu diverse nuanţe, 
eu, ca exeget-interpret, am în faţă un text gata făcut, în timp ce 
durata lui se face continuu şi cumva asimptotic… Imagini şi 
concepte evoluează dimpreună, matematic, ca să redea întru-
deplin sentimentul originar raportat constant la curgerea însăşi 
a eului poetic însuşi. În acest sens este posibilă o cunoaştere 
interioară absolută a duratei eului creator de către eul însuşi. 
Tocmai de aceea, cunoscând poemul eminescian, pot pune 
imediat fiecare literă la locu-i firesc, legându-le cu uşurinţă pe 
toate într-o linie continuă (după fiece asimptotă – n.m.), pentru 
că literele nu sunt părţi componente, ci expresii parţiale, ceea 
ce-i cu totul altceva. 

 
4. Un asemenea vortex năucitor 
Repliindu-mă la „Eminescu sau despre Absolut” al Rosei Del 
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Conte, să nu uit să extrag încă niscaiva accente axiologice, din 
comentariul metapoetic al cercetătoarei italiene: 

– adevărul „intuit” îşi denunţă esenţa pur fantastică şi vizio-
nară; 

– tensiunea speculativă impune versului un accent epic, o 
vigoare titanică; 

– inteligenţa intuitivă eminesciană îndrăzneşte să atingă 
spaţiile stelare; 

– gândurile poetului se înzeiesc în beţia (dionisiacă) a unei 
străluciri siderale; 

– „cuvântul poetului reuşeşte saltul îndrăzneţ, ce se avântă 
împotriva porţilor închise ale cerului şi se scufundă dezamăgit 
în abisurile mării, ce reparcurge timpul şi spaţiul pentru a le 
smulge un adevăr revelator” (Del Conte, 2003, pp. 98-99). 

Prin urmare „de sălcii plângătoare/ cântăreţul îşi animă arfa 
lui tremurătoare”; „Marea lin cutremurându-şi faţa, scutur-a ei 
spume,/ Repezind pe-alunecuşul undelor de raze-o lume,/ Jos la 
poarta urbei mândre a ei sunete se frâng”. Imaginarul acestor 
peisaje „reflectă-n lumea-i clară toată Grecia măreaţă./ Câteoda-
tă se-ncreţeşte şi-şi întunec-al ei vis” iar „Limba râurilor blândă, 
ale codrilor suspine,/ Glasul lumei, glasul mărei se-mpreună-n 
infinit”, după care, aproape în aceeaşi fracţiune de secundă „Şi 
răsună-n noaptea lunei cântul mării blând şi mat”. „Şi atuncea 
peste ape faţa sfânt-a lunei pline/ Îşi ridică discul splendid în 
imperiul de lumine,/ Mării mândre poleindu-i pânzăriile-i de-
azur/ Ea adoarme-ale ei spume, ca mărgăritarul, sure,/ Nisipişul 
străluceşte, râuri scapără-n pădure –/ În oraş, lumini ca stele 
presărate-n mii de muri.” (Eminescu, 1982, I, p. 184). 

Aproape perplex, năzuiesc a mă dezmeticire după o aseme-
nea cascadă, după un asemenea vortex năucitor, comparându-l 
cu o strofă de Mallarmé din „Briză marină”. Aş, sunt dezamăgit. 
Mai încerc să repet gestul cu încă o strofă din „Irodiada” şi-mi 
iese figara. Ei, da, se poate realiza un eseu de literatură compa-
rată între „Memento mori” şi „Irodiada” şi/sau „După-amiaza 
unui faun” (Mallarmé, 1988, pp. 71-97). 

 
5. Eul liber şi Visarea 
Ioana Em. Petrescu, se arată interesată de două aspecte din 

Memento mori: vârsta mitică a Daciei şi divinul ca nefiinţă. În 
marele tablou al naşterii şi al morţii civilizaţiilor – care este 
Memento mori – fiecare dintre civilizaţiile al căror destin e con-
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templat în megapoem ia naştere dintr-un element primordial: 
– acvaticul oceanic, pentru Grecia, 
– apele Nilului, pământul – „pustia” pentru Egipt, 
– Iordanul pentru Palestina, 
– focul pentru Roma, 
– „fluviul cântării”, pentru Dunărea, 
– Marea neagră, pentru Dacia, 
– muntele sfânt, pentru Axis mundi, 
– Lacul cu apă vie pentru ontos, 
– Vulcanul, pentru Franţa. 
Aceste elemente se realizează printr-un efort al spiritului de 

a modela, după propria-i imagine, natura. Dar, în momentul 
când Spiritul, atins de îndoială, se înstrăinează de sine, civiliza-
ţia pe care a întemeiat-o recade în elemente şi, anulându-se, 
redevine natură. 

Episodul dacic reprezintă o vârstă a gândirii mitice. Tărâmul 
e străbătut, ca de un ax transversal, de fluviul cântării; la răsărit 
se înalţă muntele sfânt, Axis mundi, marcând centrul sacru al 
universului „Jumătate-n lume, jumătate-n infinit”, muntele 
sacru rezumă simbolic sensul Daciei, tărâm originar prin care 
universul terestru se deschide comunicării cu cosmosul; vecină-
tăţile acestei Dacii, cu bolţi crăpate de codrii uriaşi, prin care 
zeii coboară (adică transcendentul lui Blaga – n.m.), fiind şi ei 
tot ficţiuni metamitice, sunt nişte ţinuturi fabuloase, imperii 
astrale: 

– monastirea lunii, 
– cetatea soarelui, 
– grădinile zorilor, 
unde arhitectura şi natura se confundă, căci spiritul uman 

dacogetic nu modelează natura ci şi-o asumă: astfel, măsurat de 
greierii-orologii (împrumutaţi de Eminescu de la Platon – n.m.) 
ca „regresiuni-arhetipuri” ale poeţilor orfici, timpul Daciei nu e 
istoric, ci cosmic. 

Întregul poem – sesizează aceeaşi Ioana Em. Petrescu, ar-
gumentând irefutabil – se bazează pe opoziţia între „lumea cea 
aievea”, în care gândirea este angajată în acţiune, şi „lumea-
nchipuirii”, liberă de orice determinare sau constrângerea străi-
nă ei. 

Eu insist pe „lumea-nchipuirii”, a visării/ poeziei, gândirii 
eliberate din angrenajul şi prizonieratul nefast al istoriei. Aceas-
tă lume liberă e una de somptuozitaţi coloristice proprii spaţii-
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lor onirice; sub regimul „vrăjii” selenare, visarea redescoperă 
limbajul poveştii şi caută să descifreze, prin intermediul lui, 
sensul runelor istoriei (s.m.). 

Visarea e dirijată de eul liber („Turma visurilor mele eu le 
pasc ca oi de aur”), care descinde din aventura celor cincizeci de 
argonauţi angajaţi în aducerea Lânii de Aur (Balaci, 1966, pp.63-
64), de conştiinţa, identică sieşi, emancipată de tirania realului, 
în timpul istoric hegelian, ireversibil. În imperiul luminoasei 
nopţi, când „… luna argintie, ca un palid, dulce soare,/ vrăji 
aduce peste lume printr-a stelelor ninsoare” (ce oximoron tipic 
eminescian, căci obiectul cosmic, Luna, este unic; deşi îşi sub-
ordonează o aparentă antiteză între două obiecte distincte lună 
şi soare, oximoronul le conferă acelaşi dublu tribut palid-dulce 
– n.m.).  

Visarea (gândirea liberă adică – n.m.) descifrează, cu limba-
jul basmului, sensurile istoriei, întorcând înapoi „roata vremii” 
(această capacitate de a depăşi ireversibilitatea timpului apare 
ca un atribut definitoriu al poeziei eminesciene, indiferent de 
temă: trecutul, istoria, Dacia, patria, Roma, natura, iubirea, 
modelele cosmologice, universul paradiziac, drama înstrăinării 
spiritului în timp, universurile compensative; somnul şi moar-
tea, magia, oglinda de aur, versul ca „descânte de coborâre” – 
n.m.). 

Eul liber/ poetic – al acţiunii constructive prin gândirea mi-
tică – se autodefineşte magistral în două versuri elocvente: „Eu 
sub arcurile negre, cu stâlpi nalţi suiţi în stele,/ Ascultând cu 
adâncime glasul gândurilor mele/…/ Şi icoanele-s în luptă – eu 
privesc şi tot privesc”. Acest «eu» dezvoltă un poem sociogonic 
dar şi pe celălalt, cel al morţii miturilor, credinţelor, adică şi 
unul al meditaţiei asupra încorporărilor spiritului în istorie. 
„Naşterea şi amurgul zeilor, întruparea şi apusul Ideii, timpul 
echinoxial (timp istoric auroral, în care natura şi ideea fuzio-
nează în beatitudinea mitului) şi punctele de solstiţiu ale istori-
ei – acestea sunt panoramate în Memento mori.” (Petrescu, 
2005, p.179). 

 
6. O Şcoală a Poeţilor 
Pe lângă elementele hegeliene („Istoria universală este per-

petuă străduinţă de educare ce-şi începe acţiunea pornind de la 
neînfrânarea voinţei naturale pentru a răzbate până la universal 
şi la libertatea subiectivă… De îndată însă ce apare libertatea 
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subiectivă şi omul se coboară din realitatea exterioară în spiritul 
său, se iveşte opoziţia reflecţiei, care conţine în sine negarea 
realităţii. Anume, desprinderea de prezent constituie în sine 
însăşi o opoziţie, a cărei una din laturi este Dumnezeu, divinul, 
iar cealaltă subiectul, ca existenţă particulară.”) din „Prelegeri 
de filozofie a istoriei” (Hegel, 2006, pp. 134-183) ori Schopenha-
ueriene (pe filosofia căruia se bazează şi gândirea intuitivă, pre-
cum cea a personajului Ireneo Funes, al lui Jorge Luis Borges – 
n.m.) despre care Joan Solé afirmă că a avut revelaţii edificatoa-
re despre marile teme: moarte, dragoste, caracter, sens, şi că 
intuiţia-i fundamentală rămâne „voinţa descoperită în intro-
specţie sau autoconştiinţă” (Solé, 2020), dincolo de tonalitatea 
depresivă înrudită cu cea a lamento-ului biblic din Ecleziast, 
„panorama” eminesciană se structurează în primul rând în jurul 
unui mit al apocalipsei, care este un mit al morţii, al amurgului 
zeilor, moarte prevestită şi desfăşurată într-un univers în care se 
prefigurează totuşi încă o nouă creaţiune, un nou univers auro-
ral: Ziua cea nouă.  

Peregrinând, prin mituri, în istorie, gândirea – a cărei liber-
tate de vis era celebrată la începutul poemului – Eminescu de-
scoperă periodica prăbuşire în nefiinţă a fiecărei credinţe şi 
contemplă astfel, în istorie, mişcarea ritmică prin care spiritul 
îşi creează şi, mai apoi, obosit să-i susţină, îşi ucide zeii. În spa-
tele tuturor acestor înfăţişări ale divinului, gândirea absolută, 
gândirea epocilor tragice, aflate la „punctul de solstiţiu”, desco-
peră că singura formă de eternitate este moartea, moartea al 
cărei vis se vădesc a fi civilizaţiile şi miturile prin care ele în-
cearcă zadarnic să dea divinului o înfăţişare inteligibilă şi veşni-
că, pentru că „Nimeni soarele n-opreşte să apuie-n murgul se-
rei,/ Nimeni Dumnezeu s-apuie de pe cerul cugetării,/ Nimeni 
moartea să se-ntindă pe-a istoriei mormânt.” (Petrescu, 2005, p. 
186). 

Svetlana Paleologu Matta compară creaţia eminesciană cu „o 
şcoală a poeţilor”, care se străvede clar şi în „oglinda” textului 
„Memento mori” (Paleologu-Matta, 2007, 273-286) unde aceştia 
ar putea învăţa revenirea la sacru, a cărui reapariţie îl reinte-
grează pe om într-un ansamblu transactual, şi totodată dimen-
siunea (trans)ontologică. Dar şi acea „dialectică a Stilului” – 
după cum consideră Theodor Codreanu, care constă în cele 
nouă cercuri dialectice: reîntoarcerea operei la personalitate, 
universul simultan, logosul (noua estetică bazată pe magia cu-



Eminesciana 

Discobolul/ 2022 
 

274 
 

vântului), „tcheng ming” (arheu/ arhi-urmă, „dezbrăcarea de 
formă”, tinderea către poemul ideal ca la Stéphane Mallarmé 
(vezi Mallarmé/ Doinaş, 1972) prin „mythe vivant” şi prin tinde-
rea către „imposibil”, către o exactitate matematică, către acele 
„forme perfecte” mai adecvate limbajului poetic), estetica oglin-
zii şi logica artistică a totalităţii, centrate pe mitul lui Narcis; 
Echo/ auzul eminescian, hypnos şi thanatos (somnia, basmul 
metempsihop, moartea, zădărnicia universală; archaeus/ dialec-
tica stilului).  

Dialectica stilului se referă, în studiul de caz pe scriitura/ 
literalitatea eminesciană, la realizarea sintezei Occident-Orient 
(anticipându-l pe René Guénon cu „sintetica” lui „potrivită pen-
tru reflecţie şi meditaţie” a elitei intelectuale care trebuie să-şi 
asume sarcina de a contribui la conservarea a tot ceea ce trebuie 
să supravieţuiască din lumea prezentă pentru a servi la con-
strucţia lumii viitoare” (Guénon, 2008, p. 160). 

Astfel deşi Eminescu ajunge la „lumea ca zădărnicie”, do-
bândeşte armonia în interiorul stilului: între stil artistic şi sis-
tem filosofic există o simetrie întoarsă, stând sub semnul com-
plementarităţii, al metonimiei şi al (trans)metaforei.  

Şi iarăşi astfel arheul (Archaeus) îşi permite să închidă în si-
ne Totul, inclusiv ambii poli ai stilului eminescian: 

– pe de o parte armonia universului simultan, 
– pe de alta germenele dizarmoniei – zădărnicia universală. 
Există la Eminescu o paradoxală tensiune dramatică: 
– între identitatea eului – 
– şi pierderea ei. 

(continuare în nr. viitor) 



Aniversări 

 

Mircea POPA 
 
 
Mircea Vaida- Voevod -80 
 

entru Mircea Vaida-Voevod ziua de 9 decembrie 2021 
reprezintă linia de demarcație care îl va duce în tabăra 

octogenarilor. O sărbătorește printr-o bogată și apreciată 
activitate de poet, dramaturg, prozator, critic și istoric 
literar, eseist și reporter, dar mai ales prin demnitatea cu 
care apără un trecut familiar plin de jertfe, și lovit de vici-
situdinile unui timp revolut. Vocea sa răsună periodic în 
Agora, aducând aminte de blestemul strămoșesc al ignoră-
rii datoriei față de națiune, de plânsetele iobăgești care vin 
prin timp până la noi, de fermitatea dârză a unui Horia și 
Iancu, el socotindu-se un urmaș de drept al ținutului Za-
randului, pe care îl înnobilează prin scrisul său dăruit. Și-a 
pus existența la temelia slujirii literaturii române, prin 
studii fundamentale despre Blaga, Sextil Pușcariu, St. O. 
Iosif, Budai-Deleanu, atrăgând atenția asupra unui patri-
moniu viu și încă plin de puternice resurse mobilizatoare. 
A lucrat ani de zile în redacția revistei „Tribuna”, a parti-
cipat la întemeierea altora („Prag de lume” din Alba), a 
editat volume despre Marea Unire și a scos de sub tipar 
cărți care aduc în prim plan viața și activitatea bunicului 
său, premierul Al.Vaida-Voevod, care și-a dedicat întreaga 
viață luptei pentru emanciparea românilor de sub stăpâ-
niri străine, ca apoi copiii săi să simtă din plin opresiunea 
comunistă, fiind întemnițați, marginalizați sau sfârșindu-
și existența prea devreme. Așa s-a întâmplat și cu tatăl 
scriitorului nostru, inginer la Brad, cu fratele său și nu în 
ultimul rând cu el, ca student, când a trebuit să treacă 
prin purgatoriul de cadre al regimului, așa cum bine a 
zugrăvit aceste tribulații în romanele sale, cu adânci rădă-
cini în inima Transilvaniei, Corinda, Zile în cuibul păsării 
sau Portrete despre pământul țării. Abia după evenimente-
le din decembrie 1989, a putut să revendice și să capete 
proprietățile familiei, luptă epuizantă, sfârșită prin retra-
gerea ostentativă din lumea culturală și din viața publică 

P 
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în casa de la marginea pădurii Făget, lăsând patimile și 
ambițiile să se ostoiască singure. Însingurarea nu a însem-
nat abandonarea scrisului și a preocupărilor intelectuale, 
doar că liniile anahoretismului au lăsat urme tot mai vizi-
bile în imaginarul său sufletesc. Poeziile din ultimele vo-
lume propun teme grave ale confruntării cu amenințările 
ființei, cu „trecerea” și cu vicisitudinile istoriei, o rememo-
rare adâncită și uneori dramatică a etapelor unei vieți 
pândită de numeroase capcane. Temele aduse în atenția 
cititorului au ca principală trăsătură contemplația, reînvi-
erea trecutului ca formă de demnitate, regăsirea filonului 
baladesc ca elogiu al unei seminții luptătoare, încorpora-
rea peisajului transilvan și a icoanelor sufletești din Munții 
Apuseni ca formă de arhaitate și continuitate. Predomină 
poezia elegiacă, stările de crepuscul și de întomnare fizică, 
trecerea și îmbătrânirea. Toate acestea sunt reluate și 
aprofundate în cel mai recent volum de versuri al său, 
Dacă voi pleca în Brazilia (Risoprint, 2021), unde avem de-
a face cu un eu spiritualizat și problematizat, cu simboluri 
și metafore pregnante. Comuniunea cu strămoșii e văzută 
ca o „plecare la Brazilia”, iar amintirile unei istorii zbu-
ciumate ca o pavăză a Zidului din nord. Volumul de față e 
de fapt o bogată antologie de autor, cu versuri anume ale-
se ca să sublinieze traiectoria destinului, ilustrat în versuri 
de o mare diversitate și complexitate, traducând răspântia 
lirică în care se află creatorul în momentul de față, un 
adevărat labirint lăuntric, plin de profunde semnificații. E 
un volum summă al tribulațiilor și incertitudinilor sale 
ridicate la rang de viziuni, ca oglinzi ale unui suflet tortu-
rat, aflat în căutarea unor certitudini „incerte”. Anvergura 
luptelor cu destinul este adeseori contextualizată prin 
atribuirea unei culori locale specifice, vizând crepusculul 
unei aristocrații de sânge, măcinată de inexorabilul timp 
al unei implacabile amprente a solitudinii. Gestica stilizată 
a trăirilor, hieratismul straniu al „umbrelor” obsedante 
conferă poeziei din acest volum o individualitate aparte, o 
dimensiune a unui trecut de decadență, de permanentă 
restriște spirituală. Impresionează ciclul baladesc Livada 
lui Platon, unde comunicarea lirică se impregnează cu 
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irizări filosofice și speculative, legate de meandrele exis-
tenței și în care personajul Jeronnimo dobândește ascen-
dențe renascentiste și villoniene. Acea mânie surdă, moc-
nită, e comunicată la nivelul unei confruntări indelebile : 
„Am folosit Cuvinte grele, fără frâu/ În care pâlpâie mâ-
nia/ de-abia le țin în corfa/ grea de pietre strânse/ din 
prundiș de râu./ Și nestemate din Infern./Hazardul le pro-
duce la răscruci,/ de unde le-am cules./ E marfa Crișului, 
înșelătoare,/ căci ascunde nuci de aur/și brățări de sare./ 
Cu ele mi-am plătit în cer chiria /Sunt vorbe de eres./ Le-
tale. /Cu duh aurit le-a scris un îndărătnic./ Urmează ne-
grul sfetnic:/ Noaptea!”(Cuvinte grele). Poet profund, cu 
arcuiri metaforice și de expresivitate care țin de fondul 
profund, temeinic al poeziei noastre, Mircea Vaida-
Voevod dovedește acum, la cei 8o de ani, o tinerețe lirică 
convingătoare și plină de autentic parfum de epocă, care 
devine oarecum emblema aristocratului, a contelui decă-
zut și inutil. Acest sentiment de acută vetustețe și obosea-
lă cutreieră poezia lui din cele mai recente volume: Stând 
în jilț (2016) și Praful de pe tobă (2019), când vocea solem-
nă a tribunului național lasă loc unei stări de lingoare și 
permanent dialog cu trecutul în momentele acestuia de 
decrepitudine și lașitate. Acum devine autorul unor poe-
me ale stingerii, amintirii, duratei, a ieșirii din timp sub 
zodia unor trăiri crepusculare, angoasante, încărcate de 
urmele unor amintiri dureroase, care i-au decimat familia 
și ființele cele mai apropiate. Timpul hain al istoriei, se 
metamorfozează în destin implacabil. „Mi-e fața perga-
ment/ pe care vremea-și scrie/ testamentul” (Paloare). 
Fostul pașoptist este acum un vetust bătrânel, pe care 
timpul l-a erodat și stors de vlagă|: „în pașaport am altă 
poză/ Îmbătrânit și trist/ un pașaport sărac/ Un personaj 
de proză/ Gorunul secular mă recunoaște/ iar fiara vremii/ 
își rupse dinții duri/ în cerbicia mea/ Căci am un pașaport 
de Sfinte Moaște/ ca al Apostolilor din Scripturi/ dar n-am 
trecut proba oglinzii!/ un gâde hâd surâde din trecut./ 
Timpul tăcut, ne pune lacăt./ Când te privesc, oglindă de 
argint, / mint că surâd/ Mint că mă văd !” (Proba oglinzii). 
Poetul construiește acum mici parabole, conversează cu 
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eroi din basme și din cărțile citite odinioară, se imaginea-
ză călător prin lumea personajelor de odinioară, care de-
vin repere inevitabile ale schimbării și a unui sentiment 
acut de vinovăție: „marxistul își mângâie barba,/ filosofia e 
un răsfăț/ Tristan citește-n cafea/ despre revoluția Dada/ 
un copil călare pe-un băț,/ călărea/ pe o măsea de lapte./ 
Era noapte iar el visa/ că iarba crescând peste toate,/ ne 
curăță de păcate./ Copilul se trezește și plânge,/ căci, poa-
te, generația mea/ va avea o viață curată,/ și-o amintire 
pătată cu sânge.”( Revolta Dada). Tema Istoriei și-a res-
ponsabilității ei revine mereu ca un laitmotiv în această 
poezie a marilor întrebări, a marilor neliniști și speculații 
cu privire la viitor, unde discursul poetic e segmentat în 
două de o mână de întrebări chinuitoare care sunt aduna-
te în micile vitralii din Întâmplări cu Jeronimo și Livada lui 
Platon adâncesc liniile de forță ale unor clivaje dubitative, 
cărora le conferă valoare simbolică a insului care „tăifăsui-
se cu Istoria” și cu „Memoria Ororii”. Rezultatul va fi că 
ideea cuprinsă în Gorunul lui Blaga va deveni emblemati-
că pentru lumea care o traversăm, lume a morții și a fini-
tudinii implacabile: „E un copac în Brazilia,/ de o mie de 
ani./Vă spun./ În cele din urmă toți copacii/fi-vor sicrie./ 
Cu desaga plină de cărți. urc spre o mie./Tot ce scrie Luci-
an Blaga/ încape într-un Gorun./ În scorbura lui/ clocește 
o ciocârlie,/ de o mie de ani./ Eu o să mă ciucesc/o să mă 
ghemui-ciuci!/ și grămadă de scrum/ Sunt o vecie acum./ 
Acolo unde aș vrea să mă duc” (O mie de ani).  

Plecarea în Brazilia e o metaforă a morții. Poetul stă în-
că la o răscruce de drumuri, întretăiate de miraculoase 
corăbii care străbat mările lumii în căutarea acelui gorun-
sicriu unde dorește să se ghemuiască spre a asculta șoapta 
cuvântului fermecat al lui Blaga. O plecare mai frumoasă 
nici nu putea să-și imagineze, conviețuirea cu umbra Poe-
tului în miraculosul gorun fiind pentru Mircea Vaida- Vo-
evod salvarea de lumea de ipocrizie și minciună care a 
acoperit ca mâzgă informă întreg universul. Doar „pleca-
rea la Brazilia” în căutarea gorunului milenar ar mai salva 
cuvântul de la cătușele care i s-au pus peste tot.  

Retras într-un simbolic turn de fildeș în casa sa de la 
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Cluj - Făget, Mircea Vaida Voevod continuă să fie prezent 
în viața literară printr-o serie de volume de poezie și de 
restituire istorică. Cele mai importante ieșiri publice ale 
sale au fost cele legate de inițierea unor volume închinate 
bunicului său Alexandru Vaida-Voevod, cu rol esențial în 
lupta pentru înfăptuirea Marii Uniri, apoi la ratificarea 
acestui act istoric prin participarea sa directă la Conferința 
de Pace de la Paris. Aceste două evenimente au constituit 
obiectul unor restituiri documentare de cea mai mare im-
portanță, volume publicate de către Academia Română, cu 
următoarea tematică: Alexandru Vaida Voevod și Marea 
Unire și Alexandru Vaida Voevod-văzut de contemporani. 
În paralel și-a continuat activitatea poetică, scoțând de 
sub tipar volumele de poezii Stând în jilț, Zarand sunt și 
Praful de pe tobă. Poezia scrisă de poet poate fi definită ca 
o poezie a trecerii poporului nostru prin istorie, cu suișu-
rile și coborâșurile sale, cu reflectarea acestor trăiri într-un 
eu poetic vibrant și tumultuos, atingând cele mai sensibile 
coarde ale sufletului. În ultimele volume nota viforoasă și 
acuzatoare cotrușiană, de un expresionism sui-generis, e 
copleșit de o poezie meditativă, gravă, cu multe reflexe 
melancolice și elegiace vizând trecerea irepresibilă a tim-
pului, încercările tot mai numeroase ale luptei cu îmbă-
trânirea fizică, cu schimbările în rău ale societății, cu 
amenințările ce vin din partea pierderii memoriei colecti-
ve. Retragerea tot mai accentuată a individului din câmpul 
responsabilității civice, trădările, infidelitățile și neîmpli-
nirile pun mereu semne noi de întrebare privitoare la par-
ticiparea noastră la istorie, la felul în care trebuie să lup-
tăm cu nedreptățile timpului. Mai mult ca alți poeți tran-
silvăneni, Mircea Vaida Voevod are o genă de luptător, de 
ins pe care faptele neamului îl afectează profund și care se 
simte responsabil de greșelile lui, trăind consonantic cli-
pele de înălțare sufletească. Cu trecerea timpului peste 
aceste „ieșiri din timp” sau „căderi în timp” sunt tot mai 
numeroase și produc răni tot mai adânci, pe care răbojul 
sufletesc le simte tot mai acut. Rostul lui social este acela 
de a duce mai departe crezul Iancului și al lui Horia, ideea 
de înfrățire cu moții, după deviza bănuțiană „țineți cu 
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poporul ca să nu rătăciți”. Arta sa poetică este o artă a 
responsabilității și a mobilizării mulțimilor, un fel de „tul-
nic” al vremurilor :„ Rămân să-mi apăr cu pana,/ starea de 
fân,/ de plai/de tulnic!”. Călător prin timp, Poetul se 
oprește la umbrele mari ale neamului spre a le face câte-o 
reverență, înnoptează lângă câte un mormânt pentru a 
sorbi din aura unui timp eroic, pentru a se umple din nou 
de sunetul singular al unei misiuni: „Aici, la Brad, aveam 
un rost/și sufletul-merinde/ Aici mi-e retina, frunzișul./ 
Ăsta mi-e Crișul/ Veacurile ce ne-au făcut/ de-a curmezi-
șul.”Poezia sa este o poezie a generațiilor, în care flacăra 
vie a mesajului a trecut de la tată la fiu, chiar dacă au cres-
cut deopotrivă cu ingratitudinea oamenilor. Peste zvâcne-
tul sângelui trece umbra Tatălui, care riscă să se diminue-
ze cu fiecare nouă închisoare prin care a trecut dacă n-ar fi 
ciotul bătrân al bunicului de la Sibiu, care poartă cu e Is-
toria noastră în spate|: „Mi-l amintesc sub stejari,/ Pe 
strada Nimănui/din Sibiu,/ însoțit mereu/ de harta Româ-
niei Mari.” În această nouă etapă, poezia întemeierii și a 
rezistenței luptătoare se conjugă cu sentimentul zădărni-
ciei, al inutilității, al pierderii busolei care arăta drumul 
celor vechi. Se pare că generațiile tinere s-au îmbolnăvit 
de boala parvenirii, a hoției pe față, a descurajării, în con-
sonanță cu decăderea și lâncezirea generală: „Plutim în ăst 
veac/pe câteva doage/ din Arca lui Noe.” Vremile s-au 
schimbat, caracterele s-au înmuiat, s-au diluat, și-au pier-
dut verticalitatea.. Poetul constată cu regret acest handi-
cap care s-a încuibat în sânul neamului și l-a moleșit, la 
făcut să nu mai aibă șira spinării. Poezia lui simte nevoia 
să ne avertizeze, să ne probozească, să ne trezească din 
somn, deși e conștient că sunt puțin șanse de reînviere. 
„Lumea s-a zbârcit, pustie,/ Toate s-au micit, nepoate,/ 
Azi, în colivia strâmtă/ nici canarul nu mai cântă”. Poezia 
lui Mircea Vaida Voevod vorbește tot mai dezamăgitor de 
acest areal infestat, de unde invazia gândurilor depriman-
te, a accentelor melancolice, elegiace, care riscă să coboare 
platoșa, să ruginească scutul. Imaginile tonice se prăfu-
iesc, se scorojesc, se pustiesc. Un sentiment general de 
îmbătrânire, de intrare în zodia senectuții, a zădărnicie, a 
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inutilității pune stăpânire pe oameni, pe lucruri, pe visuri-
le lor. În jurul său arborii pădurii sunt tăiați în chip nemi-
los, chinuiți, răriți, supuși unor tratamente barbare, încât 
nu mai pot oxigena aerul: „Cândva erau mulțime în pă-
duri/și umăr lângă umăr./Azi număr împrejur,/ în rărituri, 
stejarii,/ în nopțile cu vuiet de securi./ Mă-ntreb ce vânt o 
să-i mai calce?/ de ce îmi plângi pe umăr/salcie?”Mare 
meșteșugar în a surprinde această etapă din viață numită„ 
îmbătrânire”, M.V.V. devine exponentul acestei pierderi 
de sine, a unei cumplite desfolieri sugestive, a unei vitali-
tăți exsangue. E un Cotruș al regretelor, al renunțărilor. 
„Unde merg, unde mă-ntorn,/ mă urmărește/ melancoli-
cul corn”. De unde imaginea simbolică care a dat titlul 
volumului, aceea a „prafului de pe tobă”, pe care vechiul 
„dobaș” nu-l mai poate înlătura, așa că metaforele esenția-
le ale volumului devin cele ale plecării, ale umbrei, ale în-
gălbenirii, ale neputinței. E poezia unui rămas bun de la 
marile idealuri. E un prohod discret dar amar al unei dez-
amăgiri totale, radicale, și fără leac. E vorba de sentimen-
tul dominant „al rătăcirii” într-o lume care devine cu fie-
care zi mai necunoscută, mai impenetrabilă, mai greu de 
înțeles, mai supusă forțelor divergente. Dezamăgirea și 
trauma timpului lasă urme pe fiece filă, pe fiece amintire, 
pe fiece dorință, mărind angoasa, disperarea, suferința 
difuză, ieșirea din timp. Cine dorește să trăiască acest sen-
timent al crepuscului, al decrepitudinii treptate, al desfo-
lierii, al confruntării cu dezamăgirea și risipirea iluziilor 
este îndemnat să ia volumul lui Mircea Vaida Voevod pen-
tru a trăi alături de el acest sentiment al luptei cu nimicul, 
cu teroarea Istoriei. 



Generația Y 

 

„Scrisul meu este influențat în principal de lectură. 
Cred că e foarte important ca cei ce scriu 

 să și citească.” 
 

ihai Marian s-a născut în anul 1975. A publicat două 
volume de poezie „negru opac“ și „în timp ce tu“. Este 

redactor al revistei „Literadura“, și din toamna anului 2019, 
organizează la Buzău, clubul de lectură Noise Poetry, iar îm-
preună cu poeta Lorena Purnichi au fondat pagina de facebook 
„Noise Poetry”, o pagină prin intermediul căreia promovează 
poezia în mediul online. Traduce poezie și proză din limbile: 
germană, franceză, spaniolă, italiană și engleză.  

 
Î. Cine este Mihai Marian și cine este Negru Opac, pseudo-

nim folosit la începutul carierei tale literare?  
R. Întotdeauna îmi e dificil să răspund la această întrebare 

pentru că Mihai Marian, deși mereu același, este întotdeauna 
altul. Atât de mereu altul încât răspunsul de săptămâna tre-
cută la întrebarea asta ar coincide în mică măsură cu ce ți-aș 
răspunde astăzi. Cred că mai degrabă ți-aș putea spune cine a 
fost Mihai Marian, până într-un anumit punct. Am fost un 
copil extrem de timid, cu puțini, foarte puțini prieteni. Țin 
minte că undeva prin clasa a treia, corespondam cu un copil 
din China, o fată despre care mai știu doar că se numea Ju 
(asta înseamnă Margareta, în limba română), și că plicurile 
care veneau de la ea erau întotdeauna roșii, un roșu foarte 
pregnant, cum nu am mai văzut de atunci. Ea era singurul 
prieten de la vremea respectivă. Am făcut asta timp de 3-4 
ani, până în apropierea loviturii de stat din 1989, când pur și 
simplu nu am mai primit niciun răspuns la scrisorile mele. 
Nu știu de ce s-a întâmplat asta. Poate că scrisorile mele nu 
au ajuns niciodată la ea. Am fost un copil care iubea istoria și 
literatura, limbile străine, un adolescent în continuare foarte 
timid, pasionat de lectură, logică, filosofie, muzică, artă (în 
special de pictură), fotbal și arte marțiale, client permanent 
al „rockotecii" din oraș, și prea des participant la bătăile din-
tre „depeșări" și rockeri. Nu de puține ori am fost „băiatul cel 
rău care a pus – în sfârșit – mâna pe chibriturile casei, cel cu 
nasul băgat in punga de somnifere a familiei, cel care hrăneș-
te cu ziare vechi păsările orașului, cel care lăsa robinetele 
deschise, luminile aprinse, sertarele smulse." Cât despre „ne-
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gru opac"... permite-mi, dragă Marcel, să nu îți răspund la 
această întrebare.  

 
Î. Ai lansat două volume de poezie într-un timp relativ 

scurt, de aceea vreau să te întreb ce anume diferă în ele? Ce l-a 
făcut pe Negru Opac din primul să devină Mihai Marian din 
cel de-al doilea?  

R. Da, într-adevăr, am publicat două cărți de poezie într-
un timp extrem de scurt, aș spune. Două volume în doar doi 
ani. A fost o nevoie, mai ales când vorbim despre volumul de 
debut, „interior imperativă" (așa cum spunea și Alexandru 
Cistelecan, care semnează unul dintre textele de prezentare 
de pe coperta a patra), de a ști cum percep oamenii poezia 
mea cuprinsă într-un volum, a fost o nevoie pe care, spun și 
acum, la mai mult de patru ani după publicare, ar fi trebuit 
să știu să o domolesc, să o țin sub control. Însă nu regret în 
totalitate lipsa de chibzuință, poate că așa a trebuit să fie. 
Oricum cartea s-a bucurat de aprecierea cititorilor, chiar și a 
unora dintre critici, au fost trei suplimentări de tiraj, în total 
s-au vândut cam 650 de exemplare, lucru care nu era tocmai 
rău pentru un poet despre care nimeni nu știa nimic. În plus, 
m-a îndemnat să fac lucrul ăsta și faptul că, așa cum spunea 
Shelley, „mâine pentru om nu-i ce-a fost ieri". Ce l-a făcut pe 
„negru opac" să devină Mihai Marian? Două dintre motive au 
fost acelea că nimeni nu știa de unde să mă ia, unii oameni 
erau convinși că dincolo de acest pseudonim s-ar ascunde 
chiar un scriitor cunoscut care experimentează cu noi texte 
pentru a vedea cum sunt primite de public. O vreme, destul 
de lungă, mi-a plăcut acest lucru. Apoi am simțit că începe să 
lucreze în defavoarea mea. După câștigarea unui important 
concurs național de poezie, am fost descalificat pentru că trimi-
sesem manuscrisul de pe mail-ul negruopac10 @gmail.com. 
Cineva din juriu a avut ulterior curiozitatea să verifice acest 
mail, și m-au descalificat pentru că au făcut legătura între el și 
pseudonim, m-au descalificat pentru că pseudonimul „era 
prea cunoscut în mediul online".  

 
Î. Cum a arătat copilăria unui poet în devenire, în 

Buzăul anilor 80-90?  
R. Buzăul de dinainte de 1990, pentru mine, a fost orașul 

care mirosea o dată pe an a portocale. Aveam opt-nouă ani și 



Generația Y 

Discobolul/ 2022 
 

284 

țin minte că, în perioada sărbătorilor de iarnă, mergeam în 
Orășelul Copiilor (amenajat de fiecare dată în parcul Crâng), 
de la trei dimineața, împreună cu tatăl meu și alți copii din 
bloc, să „prindem" câteva sute de grame de bomboane fon-
dante, un kilogram, două (cantitatea de fructe pe care o vin-
deau unei singure persoane se hotăra în funcție de numărul 
clienților) de portocale sau mandarine și poate niște ciocola-
tă rusească. Erau două sortimente, unul dintre ele avea gust 
de mușețel, celălalt era cu lapte. Niciodată nu am reușit să 
cumpăr ciocolata cu lapte. Se dădea „pe sub mână" și puține 
bucăți mai rămâneau la vânzare. Dar oricum nici cea cu mu-
șețel nu era tocmai rea. Poate că era ceea ce acum numim 
"produs bio".  

În mare parte copilăria mea a fost asemănătoare cu cea a 
„generației copiilor cu cheia la gât". Îmi amintesc meciurile 
de fotbal ale Gloriei Buzău. De obicei mergeam împreună cu 
tatăl meu, însă nu de puține ori mergeam și pe varianta „ia-
mă, nene!". Îmi amintesc de vacanțele de vară petrecute la 
țară, de zarzărul care își scutura florile și fructele peste pătu-
ra pe care dormeam la umbra lui, îmi amintesc cu drag de 
Rica și Neagra (două fete mai mari cu câțiva ani decât mine și 
prietene ale mătușii mele, și care aveau ca singură misiune pe 
perioada vacanțelor să fie partenerele mele de joacă). Îmi 
amintesc de radioul de la streașina casei, de filmele văzute la 
Cinemateca, de bunicii care își băgau în încălțări peste ciora-
pii de lână pungi de plastic să nu le înghețe picioarele când 
primăvara foarte devreme plecau la munca câmpului. Și îmi 
amintesc uralele de bucurie ale noastre, ale copiilor, atunci 
când „se dădea curentul". Îmi amintesc de desenele animate 
„Povestiri din Pădurea Verde", de Sandy Bell, de lacul din 
curtea Castelului Marghiloman, unde aproape m-am înecat.  

 
Î. Care-i cea mai valoroasă lecţie primită de la părinţi? 
R. Am un răspuns foarte scurt la această întrebare: dra-

gostea necondiționată.  
 
Î. Care a fost primul tău contact cu scriitorii? Unde s-a în-

tâmplat?  
R. Primul meu contact cu scriitorii s-a întâmplat în cărți, 

cum este firesc dealtfel. Primul lucru citit a fost Punguța cu 
doi bani! O am și acum. Și deși nu mai păstrează mirosul 
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acela fascinant de carte nouă, păstrează încă între paginile ei 
toată bucuria și uimirea mea de copil. Uneori o mai deschid 
doar pentru asta. Am învățat să citesc pe la patru ani și ceva. 
Am epuizat biblioteca foarte rapid, apoi mama a început să 
îmi aducă noi cărți de pe la vecini, prieteni de familie. Autorii 
mai „serioși" au apărut undeva in jurul vârstei de 12 ani, când 
am început să citesc cărțile lui Isaac Asimov. Poezia s-a în-
tâmplat în viața mea în adolescență, când am primit de la un 
unchi care muncea în Libia, o casetă audio cu Jimi Hendrix și 
un volum de poezie, în spaniolă, Sebastián en sueńos, semnat 
de poetul austriac Georg Trakl. Din acel moment am început 
să fiu interesat de poezie, să citesc și uneori să scriu. Cu cât 
citeam mai mult, cu atât simțeam nevoia să scriu și eu. Tot 
ce am scris până acum are ca principală sursă de inspirație 
acești câțiva poeți: Georg Trakl, Charles Bukowski, Jim Harri-
son, T.S. Eliot, Mariana Marin, Sylvia Plath. Cât despre poeții 
contemporani, la care se referă mai degrabă întrebarea ta, nu 
pot să spun decât că întâlnirea cu ei în cluburi de lectură, la 
târguri de carte a fost exact cum mă așteptam: unii sunt la fel 
de minunați, de speciali ca și poezia pe care o scriu, alții nu.  

 
Î. Ești mulțumit de receptarea de către public și de către 

critica literară a acestor două cărți ale tale?  
R. În mod cert se putea mai bine, dar l-aș mânia pe Dum-

nezeu dacă aș spune că nu. E interesant că prima carte a fost 
foarte bine primită de public, însă cu ceva rezerve de critica 
literară. În schimb, cu cel de-al doilea volum, „în timp ce tu”, 
lucrurile au stat exact invers.  

 
Î. Care sunt revistele literare preferate? În care ai dori să 

publici și nu ai făcut-o încă? Ai ezitări în a publica în anumite 
reviste?  

R. Revistele mele literare preferate sunt cele care încearcă 
să facă o diferență, cele care dau o șansă tinerilor autori, sunt 
acele publicații care în pofida tuturor piedicilor se luptă să 
supraviețuiască. Dar, într-adevăr, am și câteva de suflet: „Sin-
tagme Literare”, revistă condusă de scriitorul Geo Galetaru, 
acesta fiind și cel care mi-a oferit șansa publicării cărților 
mele; „Poesis International”, o revistă în care din momentul 
în care am răsfoit-o pentru prima dată, mi-am dorit să fie și 
textele mele - lucru care s-a și întâmplat. Și ultima, dar nu 
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cea din urmă, „Literadura”, revista buzoiană la care sunt re-
dactor, și unde alături de colegii mei, poeții Teo Cabel, Costel 
Suditu, Mihaela Roxana Boboc, Manuela Camelia Sava, în-
cercăm să facem totul pentru ca aceasta să fie o publicație de 
calitate. De publicat am publicat în toate revistele de care am 
fost interesat. Bineînțeles că am rezerve în a publica în unele: 
cred că, în timp, poezia mea și-a câștigat acest drept.  

 
Î. Am înțeles dintr-o discuție pe Facebook că intenționai să 

lansezi un al treilea volum, dar că ,,manuscrisul” acestuia s-a 
pierdut. Cum ai reușit?  

R. Era o carte la care lucram de aproape trei ani, se strân-
seseră aproximativ 60 de texte. Cu ceva timp în urmă, după o 
criză în plan personal, am înțeles că ceea ce trebuia să fie un 
nou volum, nu era ce doream să fie o a treia carte. Am șters 
documentul de peste tot pe unde îl aveam salvat.  

 
Î. Care sunt cărțile tale preferate de poezie dintotdeauna? 

Fă-mi, te rog, un top 5.  
R. E foarte greu să fac un astfel de top, aș face mai degra-

bă un top 100 pentru că sunt foarte multe cărțile de poezie pe 
care le iubesc, dar o să încerc: 1. Georg Trakl - Sebastian im 
traum; 2. Charles Bukowski - The Pleasures of the damned;  3. 
Dan Sociu - Vino cu mine știu exact unde mergem; 4. Mariana 
Marin - O singurătate feroce; 5. Charles Simic - Hotel Insom-
nia;  

 
Î. Ce carte de poeme citești acum?  
Sunt destul de neobișnuit când vine vorba de lectură, 

uneori citesc trei sau chiar patru cărți deodată, așa cum este 
cazul și acum. Dar ca să îți răspund la întrebare, la ora aces-
tui interviu, citesc The best american poetry, 1996. Este o 
antologie de poezie americană alcătuită de Adrienne Rich și 
David Lehman. Celelalte două cărți la care mai citesc sunt 
„Istoria filozofiei occidentale" de Bertrand Russell, și Vremu-
rile bune de altădată de Bohumil Hrabal.  

 
Î. De unde îți vine inspirația?  
R. De oriunde, chiar și din discuția aceasta.  
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Î. Ce fel de poezie ai vrea să scrii în următorii ani? Te gân-
dești să scrii și proză?  

R. Aș vrea să scriu acel gen de poezie la care cititorul să 
simtă nevoia să revină din când în când. Proză? Am avut o 
singură încercare, am trimis textul la un concurs național 
numit „Rețeaua Literară". A câștigat un loc trei. Pentru a 
scrie proză îmi trebuie foarte mult timp, lucru pe care acum 
nu îl am. 

 
Î. Ce muzică asculți? Crezi că muzica ascultată îți poate in-

fluența scrisul? 
R. Probabil. Însă în cazul meu nu. Muzica stimulează alte 

zone ale minții mele. Ascult aproape orice: black metal, at-
mosferic, simfonic, jazz, pop, dark synthwave, muzică simfo-
nică, chiar și hip hop.  

 
Î. Ce altceva crezi că ți-a influențat scrisul?  
R. Scrisul meu este influențat în principal de lectură. Cred 

că e foarte important ca cei ce scriu să și citească. Spun asta 
pentru că am putut observa cu ușurință în mediul online 
oameni care publică două-trei cărți pe an, însă de citit nu 
cred că au citit una măcar.  

 
Î. Care este orașul tău preferat? Am observat că postezi de 

multe ori pe Facebook poze din Bușteni. Acesta să fie orașul 
tău de suflet?  

R. Da, merg destul de des acolo, cel puțin de două ori pe 
an. E un loc în care eu mă simt bine pur și simplu. Îmi place 
muntele, îmi place grandoarea sa, forța, maiestuozitatea pe 
care o emană. Îmi place senzația de siguranță, de protecție 
oferită de acesta. Un oraș preferat nu am, dar îmi plac Sibiul, 
Brașovul și Bucureștiul. Și îmi plac orașele englezești. Cred că 
mi-ar plăcea să trăiesc în Londra. Dar îmi place și Tokyo.  

  
Î. Care a fost cartea de poezie care te-a marcat cel mai ta-

re?  
R. Din nou o întrebare la care nehotărârea mea este exa-

cerbată. Este vorba despre două cărți: Song of the Departed: 
Selected Poems of Georg Trakl, și despre The Pleasure of the 
Damned - Charles Bukowski, carte pe care am amintit-o în 
topul despre care vorbeam mai devreme. Le-am citit-o și 
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recitit, sunt cărți la care revin constant. M-au făcut să înțeleg 
pe deplin că literatura înseamnă nu numai ceea ce este scris, 
ci este și lucrul care capătă voce, care urlă, șoptește, lucrul 
care îți vorbește răspicat dar și șovăielnic uneori, lucrul care 
te poate ține nopțile treaz. M-au făcut să înțeleg că literatura 
este distanța dintre acel ceva care te ajunge și urma pe care o 
lasă.  

 
Î. Ești fondatorul pag. de facebook „Noise Poetry”, o pagină 

prin intermediul căreia promovezi poezia. Cum ți-a venit ideea 
să faci acest lucru? Majoritatea scriitorilor nu fac nimic pen-
tru colegii lor, dar tu te implici, iar aceste proiecte/inițiative 
cred că sunt absolut necesare, mai ales acum când se citește 
destul de puțină poezie. De unde această generozitate? 

R. Am creat această pagină pentru a susține activitatea 
Clubului de Lectură Noise Poetry, club fondat la sfârșitul 
anului 2019, alături de colega mea Lorena Purnichi. La scurt 
timp însă, din cauza pandemiei de Covid, activitate noastră a 
încetat. Pur și simplu nu am dorit să continuăm online. Vom 
reveni de îndată ce condițiile de siguranță sanitară ne-o vor 
permite. Inspirația noastră a venit dinspre poetul Claudiu 
Komartin și al său Institut Blecher, institut inițiat alături de 
graficiana Ana Toma. Am admirat intensitatea, consecvența, 
tenacitatea, dăruirea cu care aduceau săptămână de săptă-
mână poezia, poeții în fața publicului. Am avut plăcerea să 
fiu acolo ca privitor dar și ca poet invitat să citească. Am 
dorit ca acest lucru să se întâmple și la Buzău. A fost puțin 
mai dificil pentru că nu cunoșteam personal poeții, scriitorii 
din oraș. Însă mi-a fost alături, încă de la prima ediție, redac-
torul șef al revistei „Literadura", poetul Teo Cabel. Și totul a 
mers așa cum îmi doream. De unde această „generozitate" 
așa cum o numești tu? Cred că e mai degrabă vorba despre 
responsabilitate, responsabilitate învățată de la niște oameni 
pe care îi admir. Cred că este un gen de responsabilitate lite-
rară pe care toți cei care scriem ar trebui să învățăm să o 
manifestăm cumva. 

 
Note și întrebări de Marcel VIȘA  



Dialogi Theologiae 

 

George REMETE 
 
 
Iisus Hristos, prietenul iudeilor 

 
ără îndoială, după creștini, cei mai apropiați de Iisus 
Hristos sunt iudeii sau mozaicii credincioși, adică evreii 

care țin Legea lui Moise. Ei sunt legați de Iisus Hristos atât 
prin co-sângenitate cât și prin credința comună. Chiar 
dacă nu acceptă noutățile Lui și Îl reneagă, ei au vrând-
nevrând o mare parte a credinței comună cu El. Iar legătura 
de co-sângenitate rămâne, chiar dacă mozaicii nu L-ar ac-
cepta niciodată pe Iisus ca Mesia. El a înnoit din temelii Le-
gea lui Moise; totuși, a făcut înnoirea pe baza ei, iar mozaicii 
nu pot fi decât mândri că un conațional de-al lor a întemeiat 
religia cea mai extinsă, spiritualitatea superioară și civilizația 
modernă. 

Iudeii sunt prietenii lui Iisus Hristos, pentru că ale-
gerea lui Israel de către Dumnezeu rămâne irevocabilă și 
definitivă. Trebuie să observăm că în tradiția creștină s-a 
încetățenit ideea că Israel, adică evreii ne-creștinați, ar fi 
smochinul neroditor blestemat de Iisus să nu mai facă rod în 
veci (Matei 21,19; Luca 11,21), care nu mai are nicio șansă, 
pentru că e fără rod. Este extrem de important să înțelegem 
aici că smochinul neroditor e Legea lui Moise și nu iudeii 
înșiși, că ea s-a uscat și e pierdută, nu evreii înșiși. Trebuie să 
înțelegem, așa cum a arătat Iisus, că „Sâmbăta a fost făcută 
pentru om, nu omul pentru sâmbătă” (Marcu 2,28), că Legea 
a fost făcută pentru iudei, nu iudeii pentru Lege și, prin ur-
mare, numai ea s-a uscat și nu iudeii înșiși. 

E adevărat că, respingând dumnezeirea lui Iisus, omul 
respinge Treimea, adică pe Dumnezeu ca Iubire sacrificială. 
Totuși, Israel rămâne alegerea și iubirea lui Dumnezeu, pen-
tru că Jahwe a arătat că-i iubește cu iubire maternă (Osea 11, 
4-8) și nu se compară cu Allah sau alți dumnezei. Trebuie 
memorat că primii creștini au fost nu numai iudei ci și pro-
Israel, având convingerea fermă că Hristos îi iubește iar cali-
tatea de popor ales e definitivă: „Nu a lepădat Dumnezeu pe 
poporul Său” (Rom. 11,2) și chiar dacă „sunt vrăjmași, cât pri-
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vește Evanghelia … darurile și chemarea lui Dumnezeu nu se 
pot lua înapoi” (Rom. 11,28-29). Probabil instinctul de conser-
vare și apoi cel de dominare i-a făcut, ulterior, pe creștini să 
se cantoneze într-o respingere și condamnare a iudeilor. Este 
cu totul impresionant și semnificativ că la început, în prima 
generație de creștini, tocmai „apostolul neamurilor”, cel care 
a transferat creștinismul de la iudei la păgâni, are cea mai 
cutremurătoare declarație de iubire față de iudei, prezentând 
împietrirea lor față de Hristos ca o taină (Rom. 11,25), prin 
care „înlăturarea lor a adus, împăcarea lumii … (iar, n.n.) pri-
mirea lor la loc va fi o înviere din morți” (Rom. 11,15). E adevă-
rat că Sfântul Pavel spera într-o convertire nu tocmai depăr-
tată a iudeilor, ceea ce nu s-a întâmplat. Totuși, nici un creș-
tin n-are voie să uite că „înfierea și slava și testamentele și 
închinarea și făgăduințele sunt ale israeliților … din care după 
trup este Hristos, Cel care este peste toate Dumnezeu” (Rom. 
9,5) și pentru care Sfântul Pavel, ca iudeu și creștin, accepta 
să fie socotit anatema pentru frații lui (Rom. 9,3). 

Dar iudeii sunt nu numai co-naționalii sau co-sângenii 
lui Iisus Hristos ci și cei care au dăruit omenirii monote-
ismul, pe Iisus Hristos și rădăcina creștinismului. Iuda-
ismul este prima religie monoteistă a lumii, prima credință 
pură, a Dumnezeului unic și radical, adică absolut sau real. 
În haosul politeismului lumii antice, monoteismul iudaic 
este prima lumină filosofică și teologică și farul călăuzitor al 
civilizației umane, într-un sens modern. În acest înțeles, 
putem spune că toată istoria veche a poporului iudeu, în cele 
mai mici amănunte, este determinantă pentru civilizația 
umană: cele mai mici bătălii ale poporului iudeu pentru lege 
și credință sunt mai importante decât cele mai mari războaie 
ale imperiilor păgâne. 

Apoi, născându-L pe Iisus, care le datorează nu numai 
nașterea ci și credința și Legea, iudeii au dăruit lumii un Me-
sia și – chiar fără voia lor – pe Dumnezeul iubitor sacrificat 
pentru oameni. Iisus n-ar fi fost Hristos (în sens creștin) dacă 
n-ar fi fost mai întâi Mashiah (Mesia), în sens iudeu. Tot ce a 
fost, a avut și a făcut Iisus Hristos provine din iudaism, astfel 
încât prin rădăcina Sa El rămâne veșnic legat de iudei. Dacă 
toți oamenii sunt frații lui Iisus Hristos, se poate spune că 
iudeii sunt „cei mai frați dintre frați”. Așa cum nu poate trece 
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peste realitatea omenității lui Iisus, tot astfel nimeni nu poa-
te trece nicidecum peste evreitatea Sa; antisemitismul creștin 
este tot ce poate fi mai nebunesc și mai oribil și dovedește 
numai că absurdul e posibil. Iudeii sunt ai lui Iisus și Iisus e 
al lor, pentru că El a aparținut Legii lor, fără de care n-ar fi 
putut întemeia Legea Nouă. Cea Nouă nu iasă din nimic, ci 
din Legea iudaică, de care rămâne legată, chiar dacă e un 
altoi nou. Nimeni nu poate trece peste faptul că Iisus face 
parte din ambele Legi; că întemeietorul Legii Noi ține și de 
Legea Veche, că El nu este numai co-sângenul ci și co-
religionarul iudeilor. 

Creștinismul Noului Testament este legat esențial de reli-
gia iudaică. Se știe că primii creștini nu aveau ideea unei 
religii noi, ci reformarea celei vechi. Până la Pogorârea Du-
hului Sfânt și încă mult după aceea, ei „erau toată ziua în 
Templu, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu” (Luca 
24,53), pentru că voiau să fie continuatorii Legii părinților, 
nu într-o religie nouă ci într-o credință nouă. Cărțile Noului 
Testament instituie o credință nouă, universal-mântuitoare, 
dar au la bază cărțile evreiești. Se poate spune că, într-un fel, 
nici iudaismul nu scapă de creștinism și nici creștinismul de 
iudaism. 

Dăruindu-L pe Iisus Hristos omenirii, iudeii au dăruit nu 
numai un întemeietor și o credință nouă ci, prin El, și o nouă 
civilizație. Pe bună dreptate sublinia o fidelă fiică a iudais-
mului că „dacă iudeul Iisus nu s-ar fi dăruit de bunăvoie «pen-
tru voi», «pentru mulți» sau «pentru toți» … poate că v-ați mai 
închina încă la Wotan și Freya” 1. Creștinul trebuie să-L iu-
bească pe Iisus nu în pofida faptului că El este evreu, ci toc-
mai pentru că este evreu. Pentru creștin, evreul nu trebuie să 
fie un frate, ci fratele privilegiat, special, pentru că i L-a dăru-
it pe Iisus, omul și Dumnezeul. 

Dar nu numai pentru originea și credința comună sunt 
iudeii prietenii lui Iisus. Ei merită iubirea și prietenia Lui 
pentru fidelitatea milenară și dumnezeiască față de 
monoteismul credinței. E adevărat că istoria mai cunoaște 

                                                 
1 Ruth Lapide, Was glaubte Jesus?, Kreuz Verlag, Freiburg im 
Breisgau, 2006, p. 102. 
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astfel de fidelități milenare, precum cea față de vechile cre-
dințe chineze, hinduse sau japoneze. Totuși, fidelitatea iuda-
ică este incomparabilă, pentru că a fost fidelitate față de mo-
noteism și pentru că a comportat suferințe incomparabile. 
Chiar dacă unii creștini socotesc această fidelitate drept în-
căpățânare, ritualism, formalism sau fanatism, nimeni nu 
poate nega că este cu totul admirabilă, ca devotament față de 
originea și față de credința părinților lor. Nimeni nu poate fi 
condamnat că-i iubește prea mult și că este prea devotat 
părinților lui, căci fidelitatea și devotamentul față de origine 
și credință este cea mai impunătoare marcă a nobleței pe 
pământ. A prețui tenacitatea și fidelitatea iudeilor față de 
credința părinților înseamnă a prețui nu numai o monumen-
talitate istorică, ci însăși fidelitatea față de monoteism și de-
votamentul față de ideea de credință în sine. Desigur că fide-
litatea rigidă, oarbă și formală poate deveni mecanică și te-
nacitate stearpă, așa cum creștinismul a calificat până la ur-
mă Legea Vechiului Testament. Dar, așa cum am spus, ca 
devotament față de origine și părinți, ea rămâne totdeauna 
demnă de prețuire. 

Dar și fără originea și credința comună, iudeii merită să 
fie prietenii lui Iisus, pentru suferințele și persecuțiile 
incomparabile suferite în istorie. Probabil că orice religie 
și orice credință de pe pământ a cunoscut suferințe și perse-
cuții; dar cele suferite de iudei sunt fără seamăn. În primul 
rând, în istoria antică, rezistența pe care micul popor iudeu a 
depus-o pentru păstrarea monoteismului – identică cu păs-
trarea ființei naționale – a fost un miracol istoric, o luptă de 
unul singur împotriva întregii lumi. Toată omenirea era poli-
teistă, adică dușmană monoteismului iudaic, iar diferența 
dintre ei părea cea de la plus la minus infinit; și totuși, cre-
dința iudaică monoteistă a rezistat și s-a păstrat neschimbată 
peste milenii. 

Dar culmea paradoxului este că nu străinii ci „casnicii 
omului sunt dușmanii lui” (Matei 10,36), adică nu păgânii ci 
creștinii i-au persecutat cel mai aprig pe iudei. Iisus Hristos 
i-a avertizat pe ucenicii Lui că vor fi astfel persecutați, încât 
cei ce-i vor ucide „vor crede că aduc slujbă lui Dumnezeu” 
(Ioan 16,2). Dar exact așa au făcut tocmai ei, creștinii, 
prigonindu-i și omorându-i pe evrei timp de două milenii. Ei 
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au vrut să șteargă cu buretele originea lui Iisus din Nazaret și 
s-o schimbe, transformându-l pe evreul Iisus într-un arian 
blond cu ochi albaștri iar pe mama Lui, evreica Mariam, floa-
rea lui Israel, într-o străină și ciudată regină europeană, cu 
care n-are nicio legătură. Dacă e cinstit, creștinul trebuie să 
recunoască tragedia și justețea reproșului iudaic: „Ce ați fă-
cut cu Rabbi Ieshua bar-Ioseph? Ce ați făcut cu Mariam a 
noastră? I-ați vopsit, i-ați falsificat, ni i-ați furat! Cine v-a dat 
dreptul?!” Acest strigăt al oprimării și nedreptății îl exprimă 
exemplar tabloul „Răstignirea albă”, al pictorului evreu Marc 
Chagall, în care Iisus răstignit poartă veșmântul alb tallith, 
cel al rabinului evlavios. 

Nicio persecuție anti-iudaică – și poate nici o persecuție 
în general – nu se compară cu persecuțiile creștinilor contra 
iudeilor, timp de două milenii. Perfidia, duplicitatea, reaua-
credință sau fanatismul sistematic al unor state și mase de 
creștini față de evrei au fost cvasi-permanente în istorie, 
culminând cu Inchiziția și genocidul din secolul XX. E ade-
vărat că Biserica Romano-Catolică, prin Conciliul II Vatican 
și declarațiile papilor ulteriori, a condamnat aceste persecuții 
și chiar a cerut iertare pentru ele. Totuși, este important că 
pierderile au rămas ireparabile și, mai ales, că mentalitatea 
anti-semită nu s-a schimbat întrutotul. De la ură, dispreț, 
detestare și înstrăinare, creștinii trebuie să treacă la prețuirea 
pentru consecvența și fidelitatea evreilor față de origine și 
credință, și să învețe prietenia și iubirea lui Iisus Hristos față 
de ei. În orice om și neam care suferă pentru credință, suferă 
însuși Dumnezeu. Creștinii trebuie să învețe că în toți evreii 
pe care i-au persecutat a suferit nu numai Dreptatea sau 
Dumnezeul universal ci în primul rând Iisus Hristos, Dum-
nezeul lor, chinuit și batjocorit chiar de ei, de creștini. 

În sfârșit, un motiv cu totul deosebit pentru care mozaicii 
pot fi prietenii lui Iisus este că unii Îl recunosc drept Mesia. 
Față de atitudinea milenară a iudeilor de a-l condamna și 
respinge ca fals Mesia, blasfemator și impostor, datorită fap-
tului că și-a permis să îmbunătățească Tora, în timp ce „pen-
tru un iudeu credincios Tora este, totuși, desăvârșită” 2 (așa 

                                                 
2
 Baruch Rabinowitz, Ein Jesus für Juden und Christen, Publik-

Forum, Oberursel, 2010, p. 22. 
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cum recunoaște, onest, rabinul J. Neusner), alții nuanțează 
foarte mult și întreabă retoric: „Poți fi iudeu și să-l urmezi pe 
Iisus?” 3. Răspunsul lor este afirmativ, cu argumentarea că 
„nu poți să îmbunătățești Tora, dar poți și trebuie s-o interpre-
tezi” 4. Evreul care vede intenția bună și autenticitatea iudai-
că a cuvântului lui Iisus simte că „mă pot identifica cu El, îl 
pot iubi… cu El sunt o verigă în lanțul veșnic al lui Israel, în-
trucât cu El se împlinește alegerea mea ca iudeu” 5. Unii dintre 
acești iudei devin creștini, cu motivarea că „sunt un creștin 
convins, pentru că pot să trăiesc cel mai bine cu evreitatea 
mea” 6. Evident că, datorită creștinării, evreitatea lor nu mai 
este recunoscută de către mozaicii tradiționaliști și riguroși. 
Dar argumentarea lor că rabinul Iisus a împlinit Tora iar 
evreitatea nu este negată ci împlinită prin creștinism nu poa-
te fi neglijată. 

În orice caz, vrând-nevrând, orice evreu este o mărturie 
sau o prezență a lui Iisus. Niciun evreu nu poate scăpa de 
Iisus, precum nici El de ei: în orice evreu e prezent, într-un 
fel, Iisus. Fără îndoială, Iisus este prieten cu toți oamenii, atât 
ca Dumnezeu cât și ca om. Dar pentru omul Iisus evreii sunt 
oamenii cei mai apropiați, pentru că sunt neamul Lui; oricât 
de răi ar fi frații tăi, rămân tot frați, tot cei mai apropiați din-
tre oameni. Departe de a rupe rudenia, răutatea sau neînțe-
legerea unor frați nu rupe ci întețește iubirea celor buni. 
Faptul că „proorocul n-a fost primit în patria Lui” (Matei 
13,57; Marcu 6,4), că nu L-au înțeles și nu L-au iubit, rămâne 
desigur o mare suferință pentru Iisus. Dar El nu i-a iubit pe 
oameni din cauză că a fost iubit de ei; dimpotrivă, iubirea 
Lui a fost și rămâne totdeauna necondiționată. În acest fel, 
putem înțelege că, oricât L-ar respinge mozaicii, Iisus rămâ-
ne cel mai apropiat și devotat prieten iar iubirea lui „nu ca-
de”, adică nu abdică și nu cedează, încât până la urmă vor 
ajunge tot în brațele Fratelui lor mai mare, care-i așteaptă 
mereu.  

                                                 
3
 Ibidem, p. 157. 

4
 Ibidem, p. 22. 

5
 Ibidem, p. 170. 

6
 Ibidem, p. 7. 
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25 APRILIE 
recis cumnatul meu Magnificentius, care crede orbeşte în 
zodii, i-ar putea găsi zilei de azi nişte calităţi care m-ar 
învrednici să urc pe coama dealurilor de prin împrejurimi. 

Dar acest aprilie seamănă cu un martie întârziat, ploios, adu-
cător de nori negri. Nu-i poţi pretinde aprilie-lui să fie sensi-
bil la plecările mele de acasă. Cu toate acestea înfrunt norii 
ostili şi duc mai departe crezul meu în zile senine. Sunt aces-
tea printre puţinele momente când sunt optimist. Am avut 
nişte lecturi care m-au însufleţit. Am cules din file cota de 
avânt trebuincioasă escaladării unui povârniş ceţos, plin de 
scaieţi şi spini. Nu ştiu ce m-a apucat să înlesnesc în pasu-mi 
asemenea riscuri şi să mă las purtat de o imaginaţie care nu 
concorda cu realitatea. De obicei sunt rupt de realitate. Dar 
nu dau înapoi, ci merg înainte cu riscul de-a fi înţepat de 
ciulini, cu riscul de-a mi se şterge de sub paşi fericirea ce m-a 
înstăpânit. Undeva, în stânga mea, se-ntind ogoarele ce ur-
mează a fi în curând însămânţate cu porumb. Porumbiştea 
viitoare aparţine domnului Neagu pe care nu-l văd aici. Lotul 
lui e vecin cu al doamnei Rusu, patroana unei fabrici de pâi-
ne care s-a desfiinţat. Abia mai încoace vine lotul badelui 
Andron, care aud că e bolnav pe pat şi nu mai poate lucra. 
Piciorul lui refuză să intre în cadenţa paşilor şi s-a tot delăsat 
până nu a mai putut mişca. Ajung în vârf şi scaieţii dispar. De 
aici văd satul Ghinda cum îşi întinde spinarea până în zare, 
cum manifestarea-i rurală abia lasă privirii câteva imagini 
şterse. E un loc unde te poţi amăgi cel mai bine. De aceea am 
venit aici să mă amăgesc şi să mă dezamăgesc pentru neîm-
plinirile din urmă, pentru cuvintele care n-au vrut să-mi sară 
în ajutor, pentru textele ambigue şi încâlcite ce le-am scris 
într-o noapte în care, asemenea lui Al. Macedonski, ,,visasem 
că murisem’’. Din acest loc amurgul nu se vede, deşi ziua e pe 
sfârşite, orizontul prevesteşte neclarităţi, iar norii dospesc a 
ploaie. Aici începe anormalitatea să bată din aripi, apoi, să 
scadă, ori să devină relativă. Micile fragmente de realitate 
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tind spre un sistem al degradării, poate chiar al neglijării 
spiritualităţii. Sunt multe asemenea puncte pe glob în care 
costurile şi rosturile vieţii încep să dea bătaie de cap omului. 
Mie, în schimb, nu-mi pare nimic demn de atenţie din mo-
ment ce atenţia mea e îndreptată exclusiv spre ocrotirea co-
pacilor. Sunt numit în oraş ,,omul pădurii’’. Toată lumea mă 
întreabă dacă a trecut vremea ghioceilor, ori brânduşelor, 
dacă m-am întâlnit cu ursul ori mistreţul, dacă vor fi ciuperci 
anul acesta. Uneori aduc acasă puieţi şi-i plantez în locuri 
virane, golaşe de vegetaţie, în locuri în care duhul sfânt nu 
mai conlocuieşte. Sunt un fel de spaimă a îngrijitorilor spaţii-
lor verzi din cadrul primăriei, întrucât măturătorii au toamna 
prea multe frunze de măturat din cauza numeroşilor copaci 
sădiţi de mine. Odată cu activitatea mea s-a înmulţit numă-
rul frunzelor, fapt ce îngreunează munca celor ce mătură, 
celor ce se ocupă cu întreţinerea spaţiilor verzi. Toamna, pe 
anumite alei tronează convoaie de frunze ivite din noile ge-
neraţii de ramuri ocrotite de mine. E dreptul ramerei obscure! 
Mi-am făcut şi duşmani printre măturători. O ,,domnişoară 
Cucu’’ mă urmăreşte şi smulge din ţărână tot ce răsădesc eu. 
Odată mi-a smuls un brăduţ ce l-am fixat lângă alt brad mai 
în vârstă, pentru a prelua el mesajul în caz de uscare a aces-
tuia din urmă şi a duce mai departe umbra rătăcitoare. L-am 
adus de la 30 km. distanţă, i-am săpat groapă, i-am dus apă 
de băut, iar ea, ,,domnişoara Cucu’’ l-a smuls furioasă din 
rădăcină. Eu aşa văd pădurea, ca o continuare a ei în oraş, ca 
o ploaie vegetală ce cade peste tot. În fiecare dimineaţă loca-
tarii se trezesc că le creşte lângă uşă un arbore sădit de mine, 
că ramurile li se strecoară pe geamuri, intrând în odăi, în 
dormitoare. Din rădăcinile acestor arbori au început să 
crească alţi arbori împânzind oraşul. S-a oprit şi circulaţia pe 
anumite artere pentru că arborii au crescut spărgând asfaltul. 
Natura se apăra ea însăşi de poluare. Era mai mare dragul să 
vezi pădurea cum regenerează în oraş, cum veveriţe surâză-
toare bat la geamurile blocurilor cerşind mâncare, iar urşii 
răstoarnă tomberoanele. O paranteză: pe strada Alunului un 
urs a intrat în gospodăria unui cetăţean care creştea porum-
bei. Două asemenea zburătoare au fost mâncate de urşi. Urşii 
au spus: dacă ne-aţi deteriorat habitatul nostru, acum n-aveţi 
decât să ne primiţi acasă la voi să ne daţi mâncare. Dar să 
reiau ideea. Unde a fost mai mare neînţelegerea între oameni 
a fost plantat un puiet, unde spiritul locului era mai sărac, a 
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fost adus un copăcel să înnobileze locul, unde existau familii 
în divorţ, au fost aduse vlăstare înflorate să suplinească lipsa 
de afecţiune, de empatie. Pe aleile îndrăgostiţilor ciripeau 
acum mai multe păsărele. Mi-am făcut şi adepţi cărora le 
furnizam bulbi de plante perene, sămânţă de flori din flora 
spontană, ori material săditor pentru garduri vii, să le distri-
buie doritorilor. Am adus de cine ştie unde exemplare de 
Forsythia, arbust generator de flori galben-auriu de toată 
splendoarea. Despre acest arborete se zice că s-a păstrat de 
pe vremea dacilor şi că n-ar fi exclus ca de la el să provină şi 
culoarea galbenă de pe tricolor. Până la urmă oraşul s-a 
transformat într-o industrie pepinieră la care angajam lucră-
tori cu ziua. Furnizam puieţi şi bulbi de flori pentru cei ce 
voiau să-şi înfrumuseţeze viaţa, pentru cei dornici de mari 
schimbări în viaţa lor monotonă, pentru preîntâmpinarea 
pandemiei osoase şi scorţoase. La un moment dat a început 
să se îmbunătăţească calitatea aerului, să scadă numărul 
morţilor de coronavirus, spitalele să se depopuleze, iar la ATI 
paturile să rămână goale. La un moment dat nu s-au mai 
semnalat copii de patru, cinci, şase ani bolnavi de cancer şi 
plămâni. Aproape că s-au supărat şi medicii pe mine. Le-am 
luat obiectul muncii. Microbii nu mai circulau prin microbu-
ze, spaţiile aglomerate s-au rărit, bolnavii în curs de trata-
ment au fost vindecaţi. ,,Mare e puterea copacilor’’ exclama 
un tânăr proaspăt ieşit din izoletă. Numai flori şi frunze ve-
deai peste tot, numai ramuri ce se aplecau drăgăstos pe alei, 
numai tineri îndrăgostiţi ţinându-se de mână. Se minunau 
Johannis, Câţu, Voiculescu şi Arafat şi m-au chemat să mă 
facă secretar de stat. Dar eu am refuzat spunând că sunt se-
cretarul copacilor. Era o fericire să trăieşti în aceste condiţii 
de supremaţie a pădurii, de triumf al ei asupra pandemiei. 
Pădurea poate schimba legi scrise şi nescrise, poate insufla 
omului avânt şi însufleţire. De aceea încă din anul 1971, de 
când am devenit cetăţean al Bistriţei, m-am interesat, în tim-
pul unei şedinţe de machetă a ziarului la care lucram, unde 
se află pădurea, cum pot pentru ca să accesez la ea, dacă spi-
ritul meu de convingere silvică dă copacilor un demers şi un 
curs mai ager. Am intrat astfel într-un flux vegetal ce mi-a 
ridicat moralul şi m-a făcut să îmbătrânesc până târziu. Îmi 
spune cumnatul meu Niculiţă, care a stat mai mult timp în 
Scandinavia, că singura şi cea mai spurcată înjurătură a nor-
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vegienilor este: ,,Du-te-n pădure!’’ Eu o iau ca un îndemn, o 
încurajare. Ca o invitaţie.  

 
                         2 MAI 

Pentru mine clopotele nu sună de Paşti. Ele s-au com-
promis în urechile mele. Eu le-am auzit dangătul sfâşietor în 
copilărie, fiind la lucru pe câmp. O mare furtună de gheaţă 
ce s-a abătut asupra satului a nimicit toate culturile. Oamenii 
au rămas flămânzi anul acela. Clopotele din turnul vechii 
biserici săteşti, cântând din toţi rărunchii, n-au reuşit să po-
tolească mânia prea mare a Domnului şi să alunge gheaţa. De 
atunci mi-am pierdut încrederea în dangătul clopotelor pe 
care-l percep ca pe un strigăt omenesc după ajutor, ca pe o 
agonie sfâşietoare. În această margine de galaxie clopotele 
sunt un fel de mesaj trimis altor civilizaţii pentru a ne anunţa 
existenţa neputincioasă. Eşecul nostru în evoluţie. Aşteptăm 
măcar de la Dumnezeu un semnal de răspuns, dar el nu vine. 
Nu vine nici Iisus Christos. E tragic să fii om pe pământ. 
Dumnezeu nu ne dă nici un semn că ar exista sub forma fizi-
că în care l-a văzut Moise pe munte, când a primit din 
,,mâna’’ Lui Legile. Ce nesăbuire să rezumi infinitul la Sfânta 
Treime. Dar să-mi văd eu de treaba mea şi să merg nu în 
biserică, ci acolo unde sunt iubit. Că Dumnezeu mă iubeşte, 
nu sunt sigur, dar sunt sigur că pădurea mă vrea în sânul ei. 
Să evit, însă plantele agăţătoare, volbura, scaieţii, să nu mă 
împiedic, să cad. Să ocolesc tot ceea ce poate constitui un 
pericol cât de mic. Să fiu prudent şi să nu nesocotesc crengile 
aplecate care pot oricând să urce în capul tău şi să producă 
leziuni. Să evit desişurile unde ursul ar putea avea bârlog. 
Am luat cu mine, ca întotdeauna, un cuţitaş pentru cazul 
când, cine ştie ce nevoie voi avea de el. Obişnuinţa aceasta cu 
cuţitaşul o am din copilărie, când mergeam cu mieii la păscut 
şi îmi făceam fluiere din vlăstare de răchiţi tinere. Acum am 
pornit, ca de obicei, ori încotro m-o duce pasul, lăsându-l în 
voia lui să-şi desfăşoare mersul, numai, cum spuneam, să nu 
dea Domnul să întâlnesc acele fibre agăţătoare care te încur-
că, te-mpiedecă şi te fac să îţi pierzi echilibrul. Aşa cum în 
cetate te poţi izbi din neatenţie de unii oameni, aici în codru, 
te poţi agăţa de surplusul de vegetaţia care în acest anotimp 
a crescut foarte mult, a năvălit pur şi simplu cărările, 
făcându-le nevăzute. O mână de ajutor au dat şi ploile din 
urmă. O pasăre zboară aproape de tine, o simţi cum zbârnâie 
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dintr-un tufiş, cum îi freamătă aripile sperioase. O constela-
ţie de floră spontană îţi fură privirea şi te trezeşti năucit. Te-
ai refugiat aici să-ţi verşi amarul, să-ţi consumi toată grija 
diafană că totul va fi altfel de cum este scris să fie. Asta în-
seamnă a prevedea viitorul, viitorul întâmplărilor ce urmează 
să se desfăşoare, luându-te pe tine ca personaj al lor, ca viitor 
al lor personaj. Salţi uşor peste un pârâiaş care tremură în 
urma ta, fereşti o crenguţă ce-ţi iese în cale crudă şi lesni-
cioasă la privit, atingi din mers aerul cu fruntea îngândurată. 
Ce duci cu tine bătrâne poet al şanţurilor săpate în devălmă-
şie, aspirant prozator la câmpiilor elizee? Toată soarta ta e o 
îngrămădire de sunete care au învăţat să renunţe la gloria lor 
asurzitoare. Toată percepţia ta se rezumă la rezumatul acesta 
de vegetaţie neînsorit, deocamdată, livid şi însingurat ca şi 
tine. Te asemeni cu un tufiş din care păsările au zburat. Ai 
mers destul pe căi greşite, ai acumulat destulă foame în de-
saga ta săracă, acum ridică-te şi dă semnalul unor demnităţi 
sigure, unor înălţări înaripate care să te ridice peste ridicola 
stare de până acum. Ai acum vrerea şi putinţa de-a iubi as-
cunzişurile, de-a primi la tine cele mai cutezătoare fapte care 
te-ar putea face demn în ochii pădurii de stejari. Treci odată 
limanul nefericirii şi statornicirii tale întru deşertăciune. 
Scrie cât mai ai de scris. Ai, peste puţin timp, optzeci de ani. 
E o viaţă de om. O viaţă târâtă ,,pe bănci de lemn în scunda 
tavernă mohorâtă’’, prin codri vechi de brad şi stejar, o viaţă 
fărâmițată de dragul plecării de acasă. La ce-ai rămâne în 
cetate unde nici măcar banii nu mai circulă ca înainte, nici 
măcar oamenii nu mai zâmbesc ca altădată, nici măcar clo-
potele nu te mişcă din loc. Ai vagi legături cu umanitatea tot 
mai flămândă de libertate. Îţi apar în cale, din nou, acele 
ziduri vechi tocite de vreme şi te gândeşti la trecuta lor glo-
rie. Cândva au însemnat şi aceste ruine ceva. Aşa cum şi rui-
na ce eşti poate totuşi însemna ceva. Din ruine se naşte un 
timp mai vechi, mai persistent, mai sesizabil. Ruinele au în-
soţit întotdeauna viaţa mea. Ele mi-au dat avânt şi însufleţi-
re. Chiar şi la şcoală îmi plăcea poezia ,,Ruinurile Târgoviş-
tei’’ de Vasile Cârlova şi ,,O noapte pe ruinele Târgoviştei’’ de 
I. E. Rădulescu, iar la facultate, ,,tema ruinelor’’ la Volney. 
Când te gândeşti la trecut, e ca şi cum te-ai gândi la viitorul 
acelui trecut, care este prezentul tău. Prezentul în care tu te 
scalzi cu masca pe figură. Fugi de acasă de groaza namilei 
acesteia de coronavirus care, iată, de atâta timp bate câmpii 
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alături de tine. E un timp revolut şi înscrie în sfera sa tot mai 
multe cercuri infernale. Poate că timpul nu e altceva decât o 
sferă, un cerc asemănător cercului cu care noi, copiii de ţă-
rani ne jucam vara pe drum, lovindu-l cu un beţişor să se 
rotească înaintea noastră, iar noi fugeam în urma lui. Alte 
jucării nu aveam. Întotdeauna suntem în urma timpului. Îl 
lovim cu un beţişor şi el se roteşte ca un cerc, merge înaintea 
noastră, apoi ne lasă în urmă. Ce este timpul, dragii mei, a 
spus profesorul. Ia, să te văd tu, cel din ultima bancă, 
Gavrilor parcă-ţi zice. Păi, timpul este domnule profesor, 
atunci când pe o uliţă a unui sat someşan începea să cânte o 
cucuvea de se veştejeau frunzele copacilor. Eu veneam de la 
şcoala acelui sat spre casă încet, trist şi abătut, când, deoda-
tă, mă intersectez cu acel cântec sinistru şi îmi pare că toate 
în jurul meu cântă şi precuvântă a jale. Cuvântul acesta, jale 
l-am învăţa de mic, domnule profesor. El apărea în calea mea 
în asemenea momente de duioşie, de restrişte, de neîmpăca-
re cu mine şi cu soarta mea de copil a cărui copilărie mijea 
dedesubtul scoarţei, cojii, unei înfăţişări candide. Apărea 
atunci când tata îmi povestea cum băteau cenderii cu pană 
de cocoş feciorii de român la horă în sat, nesuportând să-i 
vadă jucând hora ,,româneşte.’’ Când surorii mele i s-a spus 
la şcoală de către învăţătorul ungur (venit de la Budapesta, 
special să maghiarizeze pe copiii de români), să nu mai vină 
la şcoală cu acel penar cu tricolor românesc, frumos pictat. 
Sora mea nu l-a ascultat şi a doua zi cenderii au fost la poarta 
casei noastre, confiscând penarul. Aţi văzut ce harnici erau? 
Voiau să ne stingă încă din faşă naţionalitatea. El mai apărea 
în calea mea când tata îmbrăca hainele amurgului (e şi 
amurgul un timp) şi pleca de-acasă pentru multă vreme, iar 
mama se uita după urmele lui tot mai îndepărtate prelinse pe 
drumul pe care eu acum mă întorc de la şcoală spre casă. De 
obicei, în acele momente, apărea în mica haltă de la capătul 
uliţei, trenul. Uram trenul pentru că ştiam că el duce şi aduce 
alt timp, mereu alt timp. Uneori mă aducea pe mine acasă şi 
o găseam pe mama în casă, turnând nişte apă-n oale, sau 
dereticând pe undeva, într-un colţ. Domnule profesor, la noi 
la ţară a fost şi este mare necaz. Ea, mama, avea neşansa re-
trăirii la cote mult mai ridicate a marilor evenimente ce se 
petreceau în casa noastră. Pentru ea timpul era hărnicie, o 
plecare, o potrivire, pentru mine o sosire, un geamăt, o privi-
re, o duioşie, sau orice altceva, ca şi cum ai privi la o stea; în 
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felul acesta timpul se multiplica reverberând în pieptul şi 
inima ei care nici măcar nu mai ştiu cum timpul a putut să 
bată timp de peste optzeci de ani. Poate cu ea seamăn şi eu. 
Acesta este timpul, domnule profesor. Ce să vă mai povestesc 
despre timpul când plouă şi materia e udă, când la radio se 
dau numai melodii funebre şi nu se prea dau cântece în lim-
ba română, numai în engleză. Intelectualii noştri au luat în 
braţe limba engleză. Ce se întâmplă cu timpul într-o gaură 
neagră, unde toate legile fizicii sunt răsturnate, unde şi raza 
de lumina e înfulecată şi nimicită. Pe timp îl mai poţi citi pe 
crucile din cimitir ale morţilor noştri, pe cele ale tânelor me-
le Varvara şi Docea, moarte de inimă rea. Mama cosea nişte 
haine. Nici nu mi-o pot închipui altcumva decât cu acul şi aţa 
în mână, domnule profesor. Ea întrezărea, la marginea cusă-
turii, chipul purtătorului acelui veştmânt, acelei cusături, sau 
putea ghici, la sfârşitul ei, viitorul paşilor lui amestecaţi cu 
drumurile necunoscutului pe care le-ar străbate nesocotind 
de multe ori chiar mersul într-un sens în care viaţa nu-i pro-
cura nimic. Erau zile sărace. Adevărata fericire rezidă în sin-
gurătate, numai că noi nu eram nici singuri, nici fericiţi. Noi 
întrezăream înţelesul precar al viitoarelor semne de-ntrebare 
care ni le puneam unii altora fără să aşteptăm răspunsuri la 
întrebări. Aceasta este definiţia timpului, domnule profesor. 
Stai jos Gavrilor, te apropii de bine, dar vezi tu, mai cuprin-
zător, mai analitic, mai figurativ... în fine, timpul este o coajă 
de nucă pe valurile Someşului, o urmă de stea când calci pe 
ea, o stâncă adâncită-n apă, când merg cu vaca de-o adapă, 
ţăranii şi-s zdrelesc genunchii, e viermele ce roade unghii şi 
inima din pieptul meu, ajunsă candid minereu, serafic şi abia 
constrâns la fapta ce l-a compromis. Timpul prezent, trecut 
şi viitor nu pot fi decât aripi ce dor. Timpul e-nscris şi-n cu-
cuvea, cum bine zici, şi-n orice stea, ce-nvârte câte-un Dum-
nezeu, mijeşte jarul, curcubeu de vii culori şi oseminte pe ale 
noastre reci morminte. O rachetă a armatei ruse se prăbuşeş-
te în mare. Jubilez! Eşecurile ruşilor, ale celor ce ,,doina ne-o 
furară’’, sunt bucuriile mele. Ha, ha, ha! 
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Euridice la confluența dintre mituri 

 
atthew Aucoin este un foarte tânăr artist American 
(31 ani) ce activează în multiple teritorii ale artei mu-

zicale cu energia și forța eliberatoare a unui titan. Greu de 
spus care dintre profesiunile sale de credință prevalează, 
dar cu siguranță ele adaugă la propulsarea acelui sofisticat 
motor al creației: compozitor (operă și muzică de cameră), 
dirijor, pianist și scriitor. În esență post-modernist, Mat-
thew Aucoin este cunoscut în lumea muzicii prin cele mai 
recente opere ale sale: Crossing, Second Nature și 
Eurydice (2020), ultima debutând în decembrie pe scenele 
Metropolitanului (Lincoln Center, New York), sub baghe-
ta lui Yannick Nézet-Séguin. Premiera, dirijată de artist, s-
a desfășurat în 2020, la Opera din Los Angeles - unde 
Aucoin, în 2016, a fost numit „primul artist în rezidență”. 

Asistăm la o producție inedită prin concursul libretistei 
Sarah Ruhl – dramaturg, profesor și eseist - ce realizează o 
inspirată adaptare a propriei piesei de succes (2003) și a 
regizoarei Mary Zimmerman (producătoarea unor excep-
ționale spectacole de teatru și muzică).  

Eurydice este o incursiune în lumea mitului „repoves-
tit” (după cum glosează Sarah Ruhl). Protagoniștii mitului 
original, Euridice și Orfeu se reconfigurează, sondând și 
alte nivele ale conștiinței, regăsite și exploatate de mituri 
esențiale paralele. 

Matthew Aucoin încearcă o teoretizare a operei ca gen 
„imposibil” în cartea sa „The Impossible Art: Adventures 
în Opera”. „Euridice” – cea mai veche operă cunoscută, 
creată de Jacopo Peri, la 1600, urmată îndeaproape (1607) 
de capodopera lui Monteverdi, (La Favola d’) Orfeo- devi-
ne un model pentru artist, în primul rând pentru aspectul 
său mitic, inerent genului operativ ce ar vrea să cuprindă 
toate celelalte arte. În al doilea rând, artistul este interesat 
de dimensiunea de artă poetică a acestei opere la conflu-
ența cu mitul: Orfeu este în primul rând un artist, și mai 

M 
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apoi un mire care trăiește doar prin arta sa. Sentimentul 
iubirii este animat și reprezentat muzical: coardele lirei 
sunt firele de păr împletite ale Euridicei ce, însuflețite de 
cântecul orfic, dansează imponderabil. Din aceeași mate-
rie, tatăl Euridicei îi construiește fiicei o locuință confor-
tabilă în tărâmul morților; volumele shakespeariene sunt 
coborâte în infern de Orfeu, pe aceleași corzi. Materialita-
tea esențializată la coardă, vibrație și muzică transcende 
moartea. 

Ȋn viziunea compozitorului, precum iubirea, muzica în-
vinge moartea, dar omul, prin natura sa, nu poate ține 
pasul cu acea parte divină a muzicii, chiar dacă în procesul 
creației, artistul preia prerogativele divinității. Eroul îndu-
plecă insurmontabila moarte cu lira sa, dar într-o singură 
clipă, totul se năruie - când omul - Orfeu întoarce capul 
către iubita care-l copleșește cu strigătul ei. În competiția 
dintre mituri, complexul Eros - Thanatos se dovedește mai 
puternic decât orfismul.  

Drama lui Orfeu este transferată lui Euridice; ea por-
nește din incapacitatea artistului de-a iubi necondiționat 
de arta sa. Dilema lui Euridice e susținută de complexul 
oedipian, introdus de Sarah Ruhl - prin adăugarea perso-
najului tată ( bas baritonul Nathan Berg), plecat deja în 
lumea lui Hades - ca punct de convergență între mituri. 
Euridice nu vrea să-l lase iarăși în solitudine pe tatăl său, 
și doar la insistențele lui, îl urmează pe Orfeu în lume. De-
altfel mitul oedipian se reliefează odată cu scena nunții, 
căreia Euridice i se sustrage, gândindu-se la tatăl său – la 
cel ce i-a fost până în acel moment mire. Complexul lu-
crează în două sensuri. Ȋn același timp, tatăl îi scrie o scri-
soare fiicei cu îndemnuri pentru noua sa condiție de soție, 
dar pe care nu știe cum să i-o trimită. Ȋi vine Hades în 
ajutor – o apariție psihopompă, dar interesantă pentru 
Euridice, în contextul platitudinii nunții –din mansarda sa 
cu scară infinită ce face legătura dintre cele două lumi. Tot 
la intersecția dintre mituri e plasat și Hades, investit cu 
viclenia și însemnele lui Mefisto. El o răpește pe Euridice 
folosindu-se de scrisoarea tatălui ce aparține lumii de din-
colo, spre a-i fi soție, la fel cum a procedat în mitul lui 
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Persefone pe care a păcălit-o cu cele șase semințe de rodie, 
condamnând-o la șase luni de întunecime în fiecare an. 
După cum, firul corzii ca punte între muzică și iubire și 
element de trecere între cele două lumi e inspirat de firul 
Ariadnei, dăruit lui Tezeu pentru a se putea întoarce din 
labirintul unde stă ascuns Minotaurului. Labirintul - con-
struit de Dedal, simbol al necunoscutului, al spaimei - este 
un târâm al morții unde Minotaurul își ia prada cu tinerii 
pierduți aici, sacrificați anual pentru potolirea monstrului.  

Intrat în lumea lui Hades, Orfeu își pierde muzica. Aici 
intervine paradoxul; muzica, ce-a stat între iubiți ca un 
argument insurmontabil, se pare că a constituit întocmai 
resortul sau instrumentul iubirii. Orfeu, de fapt, o cuce-
rește pe Euridice cu muzica lui. Când renunță la arta lui, 
în favoarea iubirii și cântecul lui amuțește, Euridice nu-l 
mai recunoaște, dar cele trei pietre (Mică, Mare și Zgomo-
toasă) care o întâmpină la porțile infernului îi vin în aju-
tor. Ele îi amintesc că se află în tărâmul silențios al morți-
lor, dar muzica lui Orfeu nu s-a pierdut, ea există „în ca-
pul” ei. Fără muzica lui, Orfeu își pierde măreția. Umerii 
lui Orfeu nu sunt destul de lați pentru a-i purta de grijă, 
remarcă tatăl îngrijorat de întoarcerea fiicei înapoi în lu-
me. Dar în același timp, iubirea devine o formă de expre-
sie a muzicii. Ȋn absența iubitei, Orfeu compune cele mai 
frumoase și triste cântece, capabile să miște până la la-
crimi cele trei pietre ce intonează, la unison – ca un cor 
antic - sau individual, sfaturi de bună purtare în infern, cu 
nuanță moralizatoare.  

Integrarea muzicii de esență minimalistă cu poezia de 
idei a libretului este cheia acestui spectacol magic. Vizua-
lul urmărește linia minimalistă în sens wilsonian (Robert 
Wilson, regizor american de teatru experimental) , urmă-
rind câteva repere iterative, ce devin leit-motive vehicula-
te de text. Subtil realizate scenografic, ele sunt dublate - 
uneori prea explicit - de libret: motivul coardei, scara către 
locuința lui Hades, liftul care plouă cu apele lui Lethe 
(apele uitării), dușul amnezic alimentat de aceleași ape, 
pardesiul roșu, valiza și umbrela – recuzita de călătorie a 
Euridicei. Mișcare scenică și vestimentația trimit la Mary 
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Poppins. Euridice își scutură buzunarele încă pline de 
nisipul de pe plaja din primul act – simbol al eternității 
sau reminiscențe ale timpului ce se scurge între două 
lumi. 

Dimensiunea coregrafică ( Denis Jones), concretizată 
mai cu seamă în secvențele mundane legate de nunta 
Euridicei, adaugă o notă funambulescă partiturii. Dansul 
nuntașilor, o vrie cu o coregrafie schematică și un balans 
straniu, psihopomp, se înscrie ca un contrapunct marcat 
de stridența trompetelor. Mersul în pas schimbat și gestu-
rile șarjate urmăresc îndeaproape perturbările în linia mi-
nimalistă – schimbări de ritm sau elucubrații de sunete 
ascuțite realizate de instrumente de percuție. Se urmăreș-
te același gen de comic mecanicist, abstract pe care-l în-
tâlnim la Robert Wilson, care nu are rolul de edulcorare al 
efectului dramatic, ci de reducere la prerogativele esenția-
le ale mitului (ex. coborârea ritmată, în sincopă pe scara 
infernului). Chiar și albastrul translucid, ce colorează car-
tezian cadrele wilsoniene, îl regăsim pe plaja din prima 
scenă, în care Orfeu o cere simbolic în căsătorie pe Euridi-
ce, legându-i o coardă în jurul inelarului - în același spirit 
muzical care nu-l părăsește nicio clipă.  

Muzica este eclectică, lipsită de o structură riguroasă, 
urmărind îndeaproape, prin variațiile ei de ritm, genuri și 
referințe muzicale, deopotrivă demersul narativ al libretu-
lui în paralel cu fluctuațiile stărilor de conștiință. Aucoin – 
vorbind despre arta lui – admite că este o „coțofană” – 
pasărea care „fură” tot ce este eclatant și iese în evidență. 
Mixajul - ca sursă de dinamism - în contextul aceleași 
structuri muzicale a zgomotului alb cu lirismul sau linia 
melodică clasică sau modernă se vrea o modalitate esteti-
că, ce conferă un sens de ludic compozițiilor sale. Ȋn parti-
cular, Aucoin numește „wattery” (apoasă, fluidă) muzica 
acestei producții, în relație cu motivul apei (lui Lethe) 
recurent în această operă. Textura și jocul de culoare al 
apei sunt realizate de multiple instrumente de percuție: 
crotale, vibrofoane, bode, glockenspiel. Muzica trimite 
prin metrică și subtila variație a motivelor la Philip Glass, 
mai cu seamă în prima parte. Tonalitatea obsesivă a parti-
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turii este în consens cu gândul permanent al eroului la 
muzica sa, dar și cu drama lui Euridice în ariile interpreta-
te melifluu, cu un tragic lirism, în care-și lamentează con-
diția - de a iubi un artist. Soprana (Erin Morley) )acoperă 
un registru larg de disonanțe schoenberg- iene, nuanțat 
acompaniate orchestral de linia minimalistă. Trecerea de 
la fluiditatea și monocromia primei scene la sarabanda 
nunții este imperceptibilă. Cei doi miri calcă în tandem, 
apăsat, acompaniați de un dangăt de clopot, un marș fu-
nebru ce anunță inevitabila tragedie. Ȋn mansarda lui Ha-
des (tenorul Barry Banks) , rechizitoriul misterios și colo-
rat al zeului se desfășoară în ritmuri insidioase de 
bosanovă. O compoziție inedită, cu stridențe stravinskie-
ne e conferită secvențelor pur orchestrale ce însoțesc tre-
cerile de nivel ale eroilor către tărâmul morților. Liniștea 
apăsătoare a infernului ce acompaniază cele trei pietre e 
relevată de o muzică concretă. Cele mai realizate structuri 
muzicale sunt rezervate coralelor, cu rezonanțe din Vox 
Maris (poemul simfonic al lui George Enescu) și duetelor. 
Orfeu este în permanență însoțit fizic și vocal de sosia sa, 
un cupid cu aripi, menit să întregească dihotomic dubla sa 
ipostază pe care Euridice nu reușește s-o concilieze: de 
artist și iubit. Dublura e impusă și de natura duală a lui 
Orfeu, de om și zeu. După intensitatea sentimentului, 
Orfeu cântă singur, la două voci, la unison sau în canon. 
Orfeu - bariton (Joshua Hopkins) corespunde în mod na-
tural părții sale umane, în timp ce „transa” orfică indusă 
de muzica sa, vine cu acel halo (cum îl numește compozi-
torul) realizat de vocea contra-tenorului (Jakub Józef 
Orlinski). Duetul scrisorii către Euridice, dusă de „vierme” 
în tărâmul lui Hades vine cu o vibrație specială, în care 
cele două voci - bariton și contra tenor – se conjugă într-o 
armonie disonantă și tulburătoare. La porțile infernului, 
Orfeu își lasă dublura, după un duet la unison (cea mai 
elaborată arie) cu inflexiuni de Carmina Burana, oficiat în 
limba latină, pentru că în infern se vorbește doar limba 
morților – subliniază cei trei gardieni de piatră.  

Mary Zimmerman propune un decor simplificat, sche-
matic, cu rol de factor disturbator minimal pentru epope-
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ea muzicală, în care cele două tărâmuri se diferențiază în 
mod esențial cromatic. Cu excepția recuzitei de circum-
stanță și a elementelor portal ce fac tranziția dintre lumi: 
scara, poarta infernului, liftul, mansarda mundană a lui 
Hades,... peisajul scenic rămâne același. Suprapunerea 
scenografică a celor două lumi se realizează prin contras-
tul lumină-întuneric. O scenă aproape goală încercuită de 
ziduri reprezintă două imago-mundi ce comunică prin 
globul solar galben sau eclipsat (negru). Fixat în aceeași 
poziție a fundalului scenic, haloul lui transfigurează textu-
ra și culoarea cadrului de la nuanțele strălucitoare nupția-
le la umbrele tenebroase ce revelă materialul granular și 
pietros ce alcătuiește pereții infernului. Ȋn prima scenă, 
zidul albastru deschide un cadru de lumină, o plajă cu 
mingii colorate și două șezlonguri, unde iubirea și muzica 
se întâlnesc într-o armonie precară. Euridice zburdă prin-
să între cei doi Orfei ai ei - reprezentând muzica și iubi-
rea. Interesantă construcția vizuală a regizoarei atunci 
când plasează camera piramidală a Euridicei - ca un mor-
mânt egiptean, creată din corzi de tatăl ei– între cele două 
lumi. Zidul infernului se ridică ca o lespede pentru a dez-
vălui camera cufundată în întuneric, dar coardele ei de 
lumină (muchiile piramidei) semnifică lumea vie a iubirii 
care transcende moartea. Periplul lui Orfeu urmat de Eu-
ridice prin lumea lui Hades, trece prin Câmpiile Elizee, 
zonă a lumii de dincolo alocată celor buni și puri sau celor 
aleși, imaginată de regizoare ca un câmp crepuscular (mai 
luminos) presărat cu flori albe - deopotrivă semn al nunții 
neconsumate.  

Libretul introduce gradual vahanele – potențate muzi-
cal - care realizează comunicarea între lumea terestră și 
cea a morților: scrisoarea, scara, liftul și coarda lirei. Trei 
scrisori (tatăl către fiică, Orfeu către Euridice și Euridice 
către Orfeu) sunt reproduse muzical, solo sau ca duet, 
într-o dimensiune profund liricizată și transcrise cursiv pe 
pereții din fundalul negru al scenei. Chiar dacă e adăposti-
tă sub umbrela lui Mary Poppins, Euridice „plouată” în 
ascensor de apele lui Lethe este cuprinsă de uitare, nu 
poate citi scrisoarea lui Orfeu și nu-și recunoaște tatăl.  
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Euridice îl urmează pe Orfeu într-o liniște deplină, 
avertizată că vederea chipului ei de către Orfeu, o va costa 
o a doua moarte. Tăcerea eroilor urcă într-un tensionat 
crescendo - contrar mitului unde Euridice îi cere obsesiv 
lui Orfeu o dovadă a iubirii – până când liniștea e spartă 
de strigătul ascuțit al lui Euridice. Gestul lui Euridice își 
găsește explicația în același puseu oedipian. Deznodămân-
tul propus de Sarah Ruhl leagă moartea de tema uitării de 
sine, recurentă în operă. Paradigma uitării se instituie ca o 
eutanasie a memoriei, pentru a te absolvi de suferință. 
Tatăl, singurul ce reușește să evite apele lui Lethe, trans-
gresând legile infernului, trezește memoria lui Euridice cu 
ajutorul iubirii și a artei: prin simpla rostire a numelor și 
lectura Regelui Lear. Întoarsă la tatăl ei care n-o mai recu-
noaște - pentru că se scufunda-se deja în apele uitării pen-
tru a-și curma suferința - Euridice se pregătește pentru 
nunta cu Hades, intrând la rându-i sub dușul cu apele 
letale. Pentru a se uni pe veci cu Euridice, Orfeu coboară 
în infern cu liftul în care plouă cu apele lui Lethe, ca orice 
muritor de rând. Găsește scrisoarea iubitei, dar memoria 
lui se disipează și nu mai știe s-o citească. 

Mitosul compozit, ce se susține muzical într-o tonalita-
te gravă încărcată de lirism sau în compoziții stranii de 
disonanțe și stridențe, este împletit cu elemente de basm 
și referințe în modernitate, punctate muzical cu o notă de 
comic și șarjă, prin scurte interludii în diverse genuri mu-
zicale (jazz, bosanove, muzică gregoriană). Prerogativele 
intrării în infern prin multiplele sale portaluri țin de resor-
tul basmului. Ele definesc statutul de vizitator (Orfeu) – la 
porțile infernului trebuie să „cânți” în limba morților, ca 
să fii primit, și ipostaza de mort - scara fără capăt pe care 
se rostogolește Euridice (amintește de Alice ce intră în 
poveste prin gaura Iepurelui Alb - Alice în țara minunilor). 
Există și un portal virtual la limita dintre material-
imaterial, viu și mort, la care are acces doar „viermele”, 
purtătorul scrisorii lui Orfeu către Euridice. Mâncător de 
cadavre, viermele e un element simbiotic cu trupul de-
funct. Culorile tari și artefactele infernului se încadrează și 
ele convențiilor basmului sau altor mitologii. Cetatea mor-
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ții este un zid negru, slujitorii ei draconici sunt îmbrăcați 
în roșu, poartă măști egiptene (Anubis). Rochia de mirea-
să a lui Euridice are poalele înnegrite, întinate de viitoare 
nuntă cu „necuratul”. Hades poartă coarne de drac și coa-
dă, când se pregătește de nunta cu Euridice este ridicat pe 
picioroange și poartă o robă aurie de kabuki fighter și 
coarne înalte de demon japonez. Morții poartă veșminte 
sărace în tonuri posace, lipsite de culoare. Cele trei pietre 
înveșmântate în costume sculpturale în tonuri de gri 
amintesc de cele trei cărți de joc care-i ies în cale lui Alice 
în grădina reginei. 

Letal – cuvânt care semnifică ducerea în moarte - vine 
etimologic deopotrivă de la Lethe (uitare în greaca veche, 
și numele unuia dintre râurile ce străbat Hadesul) și letalis 
(mortal) în latină. Această stranie asociere la întâlnirea 
dintre lumile elină și latină demonstrează complexitatea și 
forța de relativizare a sensurilor cuvintelor. Pierderea 
memoriei, uitarea echivalează cu moartea (spiritului), în 
aceeași măsură în care mortul nu este considerat cu ade-
vărat „mort”, atâta vreme cât își mai amintește cineva de 
el – cărțile lui Shakespeare coborâte în infern pe corzile lui 
Orfeu, nu vor muri niciodată, vor rămâne în memoria co-
lectivă, invadând până și tărâmul lui Hades. Dușul letal al 
memoriei are aici conotația botezului, a intrării în lumea 
subterană (ca nou-născut - fără cunoaștere).  

Producția de față rămâne un experiment deschis inter-
pretării prin complexitatea motivelor și a referințelor - cu 
sau fără intenție - în care muzica și poezia își vorbesc în 
același limbaj cu inflexiuni orfice. 
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Isabelle PONCET-RIMAUD 
 

ste poetă franceză contemporană şi critic literar, 
membră a Societăţii scriitorilor francezi din Alsacia şi 

Lorena, a Academiei Rhodaniene de Litere franco-
elveţiană, a Academiei renane şi a PEN Clubului internaţi-
onal francez. Publică în reviste franceze şi internaţionale, 
fiind prezentă în diverse antologii. A publicat peste 15 vo-
lume de poezie, distinse cu premii. În 2015, Editura Ars 
Longa din Iaşi îi editează antologia bilingvă Un regard sur 
l’épaule/ Privire peste umăr, tradusă şi prefaţată de Chris-
tian Tămaş. Poemele sale sunt traduse şi publicate în Por-
tugalia, Spania, Belgia, Islanda, Grecia, India, Albania, 
Bulgaria, România. Versurile sale sunt transpuse în muzi-
că de compozitorul Damien Charron şi interpretate în 
Franţa şi străinătate. 
 

Isabelle Poncet-Rimaud : entre les cils (între gene), 
Jacques André éditeur, 2018. 

 
Poartă culorile omului 
în pielea lumii îl îmbracă. 
Sapă adânc humusul 
luminii loc să-i facă, 
grăunţă tainică de tăcere 
ivită la ceasul potrivit, 
misterioasă viziune fugară 
luminând drumul de urmat  
fără nimic. 
 
* 
Să te-aşezi la marginea cerului, 
Să priveşti norii cum se destramă, 
Să simţi vântul atingându-ţi adâncurile, 
Ploaia umplând cupa însetărilor sale, 
Furtuna copacul dezvelind în pădure. 

e 
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Să-mblânzeşti viaţa, lunecare de barcă 
împinsă spre larg 
pânza singurătăţilor. 
 
* 
De ce trecerea 
Vine întotdeauna 
de la o uşă închisă? 
 
* 
Cuvintele canibale 
se sfâşie 
dezgolind 
povestea vieţii mele. 
 
* 
Desprinde-te! 
Nu mai depinzi de ciorchine. 
Lasă pasărea  
să ducă boaba-n ciocul 
norilor 
din care cresc 
visele tale de iubire 
în singura-ţi libertate. 
 
* 
Ea despică marea 
cuvintelor. 
C-o lovitură seacă, 
te duce iar în vârful 
tridentului, 
cuvinte stinse 
ori palpitând de vieţile 
luate cu ele. 
 
* 
Crudă, pasărea lacul răneşte 
cu ciocu-i puternic 
şi-i fură argintul 
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viu  
dintr-un pântec de peşte. 
 
Clipa timpul a răsturnat. 
Rămâne-aparenţa, 
Cicatrice închisă 
a unui destin banal. 
 
* 
Aripa singurătăţilor, 
viaţa ca 
o ridicare din umeri 
de unde cade zgura 
timpului. 
 
* 
Lupoaică ce-alăptezi timpul 
cu mamelele sfârşitului, 
viaţa-şi arată colţii 
când se-apropie ceasul. 
 
În zadar. 
 
* 
Cuvintele se reazămă 
şi contemplă. 
Curge apa copilăriei. 
Clipele încolţesc 
pe brazde mature, 
mâna orizontului 
restrânge timpul. 
 
Cuvintele se-nalţă 
şi desfac aurora. 
 
 

Note și traducere: Sonia Elvireanu 
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Vasile MOGA  
 
 
Ianus Bifrons 

 
na dintre cele mai importante bogății ale subsolului 
Daciei antice a fost, datorită structurii, purității și ma-

leabilității, aurul - aurum în limba latină considerat pri-
mul metal din care oamenii au confecționat și ornamentat 
felurite obiecte, bijuterii sau au bătut monede, zona Mun-
ților Apuseni cu așa numitul patrulater aurifer detașîndu-
se, desigur alături de altele, de alte zone ale teritoriului 
nord-dunărean. Fără să intrăm în amănunte să spunem că 
acest metal exploatat din albia rîurilor ori din galerii săpa-
te în stîncile din zona actualelor județe Alba și Hunedoara 
a atras din negura vremurilor factorul uman ce și-a înte-
meiat, el și familiile lor, așezări, principala ocupație fiind 
căutarea rîvnitului metal care a reprezentat, între altele, 
principala cauză a celor două campanii militare , ce au dus 
la înfințarea provinciei imperiale Dacia. 

În zona montană de care vorbim au fost colonizați spe-
cialiști mineri în căutarea și scoaterea la suprafață a aces-
tui metal,originari din zona illiră a imperiului, Dalmația în 
general, care și-a întemeiat așezări, ca spre exemplu, 
Ampelum- Zlatna, Alburnus Maior-Roșia Montană, Bu-
cium, zona Brad- Hunedoara ș.a. Cei veniți din Dalmația 
proveneau din semințiile Baridustae, Maniates, Pirustae ce 
și-au întemeiat așezări, castella și vicus-uri ce purtau ge-
neric numele semințiilor illiro-dalmate, castellum 
Baridustarum, vicus Pirustarum, kastellum Ansi ai căror 
șefi purtau numele de princeps. Acești coloniști la care se 
pot adăuga și traci din peninsula Balcanică s-au stabilit, 
mai ales, la Alburnus Maior, Roșia Montană al cărui topo-
nim antic indică prin rădăcina alb un nume de origine 
dacică ce după terminație este în întregime articulat lati-
nește (vezi V.Pârvan, Getica, 1926,p.273 și ediția a doua, 
1982,p.159; I.I.Russu, Limba traco-dacilor, București 1959). 

Același V.Pârvan în monografia citată mai sus califica 
Alburnus Maior drept „oraș Californian de civilizație in-
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ternațională”. Metafora întemeietorului arheologiei mo-
derne românești s-a dovedit a fi reală dacă se au în vedere 
descoperirile arheologice și epigrafice de la Roșia între 
care cele mai semnificative sunt tăblițele cerate eșalonate 
cronologic între anii 131-167, artefacte care au stîrnit inte-
resul științific al marelui savant german Theodor 
Mommsen care a vizitat zona montană la mijlocul sec. 
XIX, făcînd cunoscute cele 25 tăblițe cerate, ajunse pînă la 
noi în volumul III al marelui corpus de inscripții latine 
Corpus Inscriptionum Latinarum unde au fost strînse și 
inscripțiile Daciei romane. 

Cu timpul din diferite puncte au apărut alte zeci de in-
scripții, monumente sepulcrale din necropole de incinera-
ție investigate, mai ales în cadrul Proiectului Național de 
cercetare Alburnus Maior, inițiat de Ministerul Culturii, 
cu participarea celor mai importante muzee și instituții de 
cercetare din țară și străinătate. 

În campania arheologică din 2001 în zona Hop-Găuri 
alături de cimitirul de incinerație a ieșit la iveală locuința 
unei familii de coloniști illiri, din interiorul căreia a apărut 
pe lîngă ceramică un altar votiv asupra căruia vom stărui 
în continuare. 

Monumentul, 50x21x20 cm este lucrat în piatră locală, 
fiind dedicat zeului Ianus de către un grup de illiri: Dazas, 
Verzo și Nevatus antroponime în premieră în provincia 
nord-dunăreană. Unică este apariția figurativă a divinității 
cu două capete ce privesc în față și în spate, costumate cu 
o manta cutată. Apariția unicat în Dacia suplinește epite-
tul Geminius cu care Ianus este pomenit în alte trei in-
scripții locale. Epigrafa și imaginea iconografică nu trebuie 
să ne mire dacă avem în vedere faptul că în apropiere, 
între1982-1983, în extremitatea sudică a dealului Hăbad au 
fost găsite 26 inscripții închinate lui Jupiter, Iunona, Mi-
nerva (triada capitolină), Diana, Terra Mater, Nimfelor 
Sacre, Neptunus, Mercurius, Silvanus și Liber Pater. Să 
reținem că pe lîngă aceste zeități apar dedicații către 
Melatoninus, epitet pentru Neptunus, monument dedicat 
de seminția illiră Maniates, Soranus, protector al fertilită-
ții solului, Aerecura zeitate a pămîntului, Sidus, călăreț-
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erou, epitet al Dioscurikor, Naonis întîlnit în regiunea 
dalmatină, toți semnalați în premieră în epigrafia Daciei. 
Locul cu aceste venerații aparținea unei zone sacre –lucus- 
a minerilor ce căutau aurul în galeriile din punctul Găuri 
aflate în apropiere. 

Revenind la monumentul figurativ închinat lui Ianus să 
amintim, conform mitologiei, că el a fost inițial un rege 
din Latium, divinizat după moarte și considerat protector 
al Romei, cel care a salvat capitala de invazia sabinilor. 
Porțile templului său erau deschise în timp de război și 
închise în timp de pace.  

Iconografic Ianus apare cu două fețe opuse, una privind 
înainte și cealaltă înapoi. Ianus Bifrons întruchipa personi-
ficarea divină a oricărui început și sfîrșit, a oricărei intrări 
și ieșiri. 

Grupul celor trei adoratori alburnensi indică în opinia 
noastră că ei cunoșteau semnificația zeului în mitologia 
latină, încă înainte de a fi colonizați la Albunus Maior. 

QUOD ERAT DEMONSTRANDUM !!! 



V a r i a 

 

 
evista Convorbiri literare, 
nr. 2/2022, debutează cu 
un excelent material de 

analiză sociologică al directo-
rului publicației ieșene Cassian 
Maria Spiridon sub genericul 
„Lumea fluidă a digitalizării (I)” 
cu constatarea: „Trăim într-o 
epică a inconsistenței, a forme-
lor lipsite de substanță, cum 
spuneau vechii jurnaliști, într-o 
lume a formelor fără fond, fără 
repere, în care organele-s sfărâ-
mate și maestrul e nebun (Emi-
nescu)”. Și domnul Spiridon 
vorbește adeseori plastic despre 
învățare și memorare în epoca 
internetului cu frumoasa afir-
mație: „Cine se află în Alpi și 
caută o floare de colț și în cele 
din urmă găsește una, nu va uita 
prea ușor când și unde se afla”.  

În continuare ancheta revis-
tei - critica literară azi, ca de 
obicei, substanțială cu nume de 
rezonanță din istoria și critica 
literară de azi, de data aceasta 
Vasile Spiridon cu Două fanto-
me încă bântuie Europa, pornind 
de la Titu Maiorescu și continu-
ând cu adevărul: „Critica repre-
zintă conștiința de sine a unei 
literaturi, iar rolul criticii de 
întâmpinare ar trebui să rămână 
acela pe care l-a avut dintotdea-
una, adică de orientare axiologi-
că”. Revista e substanțială, cu 
teme diverse, iar din când în 
când te întâlnești cu câte o ful-
gurație de felul constatării lui 
Ion Hadârcă din interviul reali-
zat de doamna Maria Mocanu: 
„Eminescu-i simfonia limbii 

noastre românești”. În continu-
are de citit Ion Papuc despre: 
Subteranele literaturii din comu-
nism, Gheorghe Grigurcu de-
spre Efectul pozitiv al tonului 
bemolizat, cum și eseurile sem-
nate de Cornel Ungureanu, 
Mircea Platon sau Mircea A. 
Diaconu. Apoi Jurnal XL 1901 de 
Titu Maiorescu sau Ioana Dia-
conescu despre: Mihail Sado-
veanu în francmasoneria pro și 
contra în presa vremii ca și alte 
materiale de lecturat negreșit.  

Citim poezie de Vasile Bur-
lui, Radu Cange, Mihai Păcura-
ru, Constantin Guzgă, proză de 
Rodica Bretin și Lucian Zup, ca 
mai încolo să descoperim o 
amplă prezentare a lui Gellu 
Dorian: Mihai Ursachi – marea 
înfățișare. Și un debut: Ramona 
Boldizsar cu Nimic nu e în nere-
gulă cu mine, Casa de pariuri 
literare, 2021. (C.N.)  

  
Revista Argeș, nr. 2 din fe-

bruarie a.c., apare în același 
format, dar parcă cu o hârtie 
mai bună și o grafică care să 
înveselească ochiul, de data 
aceasta bucuros să descopăr în 
debutul ei, pe pagina a doua, 
alăturate două nume de referin-
ță pentru istoricul revistei, este 
vorba de Dumitru Augustin 
Doman cu un flash fiction (Tra-
fic de influență fără voie) și 
arhiepiscopul Calinic Argeșea-
nul cu „Mihai Eminescu dixit: 
„Biserica a creat limba literară”, 
pe pagina următoare, Gheorghe 
Grigurcu despre „Clipele care 
rulează încet”. Cititorul revistei 

R 
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de acum poate lectura cronicile 
literare, începând cu „O pano-
ramă a poeziei contemporane” 
sub semnătura lui Mircea Bârsi-
lă și un poem semnat de Adrian 
Alui Gheorghe. Nu sunt sur-
prins să-l descopăr în revistă pe 
Sorin Lavric sau să lecturez 
eseul lui Dumitru Ungureanu 
„Câte Românii sunt în Româ-
nia?” cum și „Farmecul discret al 
clasicismului” semnat de Leonid 
Dragomir. Citim apoi cu interes 
un necesar studiu al lui Dan 
Ciachir despre soarta teatrului 
din anii 1945-1947, în continuare 
un interviu cu criticul literar 
Constantin Zaharia cu constata-
rea: „Este cert faptul că Cioran 
ocupă o nișă aparte în cultura 
secolului XX”. Mai citim: „Când 
lumea se sparge în bucăți” de 
Cristian Cocea, „Ezitări, ocoli-
șuri, indiferențe” de Florin 
Chivoci, „Povești româno-
bulgare de Mihai Barbu, ca re-
vista să se finalizeze cu studiul 
lui Nicolae Oprea „Glose despre 
poetica eminesciană”. (C.N.)  

  
Primim regulat la redacție 

revista Scriptor, acum nr.1-
2/2022, iată, ajunsă în al optulea 
an de la apariție, cu aceeași 
preocupare a lui Lucian Vasiliu 
și a colectivului redacțional pe 
care îl conduce de a aduce în 
paginile revistei o mare varietate 
de materiale, pe teme diferite, 
încât revista să poată fi accesată 
și utilă, ba interesantă unor 
categorii de cititori din domenii 
și vârste diferite, structura aces-
teia fiind astfel gândită de la 

începuturile ei. Desigur, este 
mai întâi grija pentru valoarea 
estetică, de a asigura o panoplie 
a literaturii și culturii românești 
de azi, dar neuitându-se reveni-
rea asupra substanțialității lite-
raturii clasice, cum este rubrica 
„Eminesciana” susținută de 
istorici și critici literari de primă 
mână, acum sub semnăturile lui 
Constantin Cubleșan cu „De-
făimarea lui Eminescu”, Doru 
Scărlătescu care scrie: Un Emi-
nescu „more geometrico” sau un 
Lucian-Zeev Herșcovici cu Emi-
nescu publicist și poet: evreii în 
oprera lui publicistică și literară. 
Simpla lectură a acestor materi-
ale de istorie literară ne evocă o 
tematică Eminescu inepuizabilă, 
mereu de interes național, cum 
de interes național ni se par 
articole despre limba română 
deosebit de interesante mai ales 
pentru studenții de la litere 
semnate de doamnele Laura 
Carmen Cuțitaru, Cristina Flo-
rescu și Ruxandra Gheorghe 
Negrea, iar dacă alături desco-
perim semnătura istoricului 
Ioan Aurel Pop, președintele 
Academiei, care scrie despre 
Moldova de la 1200 între Roma și 
regatul Ungariei trăim bucuria 
unei lecturi nu doar interesante, 
ci și necesare.  

Mai citim cu interes eseul lui 
Ion Țurcanu din Chișinău care 
se întreabă „Ce este patria”, dar 
și interviurile semnate de Vania 
Atudorei cu francezul Jacques 
Bonnaure, Grigore Ilisei cu 
George Pascu, interviul lui Ro-
bert Șerban cu Radu Pavel 
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Gheo. O atenție aparte acordă 
revista rubricilor de comentarii, 
recenzii și adnotări, pentru ca 
cititorii să-și facă o idee despre 
ce literatură se publică în Ro-
mânia de azi. (C.N.)  

 
Primim revista Tribuna, de 

data aceasta nr. 468 pe interva-
lul 1-15 martie 2022, în aceeași 
excelentă prezență grafică pe 
hârtie de cea mai bună calitate, 
pe care mereu, când o iau să o 
citesc, mi-aduce aminte de ve-
chea Tribună din timpul dicta-
turii comuniste, cu mulți scrii-
tori, istorici și critici literari de 
valoare, cu multă „literatură” 
populist-stalinistă, ba student 
fiind în anii 60 la filologia clu-
jeană am avut prilejul să stau la 
o cafea sau un coniac cu unii 
dintre redactorii ei: Ion Lungu, 
Ion Oarcăsu, admirabilul Domi-
țian Cesereanu, cu poetul Nego-
iță Irimie sau cu Romulus Ru-
san. Ei bine, între altele mi-aduc 
aminte că fratele meu, poetul 
Victor Nistea, de felul său un 
cârcotaș dar fiind avocat dispu-
nea de mulți bani pe care-i risi-
pea cu generozitate uneori la 
Continental, trecut mereu la 
poșta redacției la „Deocamdată 
nu”, într-un rând a trimis revis-
tei câteva poeme de Rilke, cu 
același rezultat, descoperindu-i 
astfel „maestrului” Ion Raho-
veanu incultura poetică. 

Ziceam: câtă deosebire între 
cele două ediții pornind chiar de 
la calitatea hârtiei până la o 
viziune cu totul alta, Tribuna de 
acum, condusă de domnul  

Mircea Arman, publică ample 
studii de filozofie și teoria cultu-
rii cu o frecvență redusă de 
beletristică, având mai degrabă 
o structură universitară însă 
deosebit de atrăgătoare. Se vede 
acest fapt și-n acest număr încă 
de la început când profesorul 
Andrei Marga spune: „Consider 
că, într-o societate bazată pe 
libertăți, conceptul director este 
integritatea – un concept capa-
bil să susțină edificiul eticii”, ca 
domnul Mircea Arman, pornind 
de la viziunile germanilor Nietz-
sche și Heidegger, să prezinte 
„gândirea calculatoare”, care 
„scoate în mod expres din ecua-
ție individul cu toate implicațiile 
pe care acest fapt le presupune”, 
care „face posibilă o cucerire și 
înstăpânire asupra ființării pe 
care o face vulnerabilă, o duce la 
disponibilitatea și controlul prin 
forță. Esența ei cea mai esențială 
este voința de putere”.  

Citim în continuare: „Dis-
cursul metafizic despre lumi-
nă(II)” semnat de Viorel Igna, 
„Un duet parizian: Monica Lo-
vinescu – Virgil Ierunca II” de 
Adrian Dinu Rachieru, dar și 
poeme de Ion Cristofor și Mihai 
Dionis Barbu. (C.N.) 

 



Caseta cu parodii 

 

 
 

de 
Lucian PERȚA 

 
 
 
Vasile DAN 
 
Mureșul la Chețani 
 

ând revin la casa părintească de la Chețani, 
mă opresc totdeauna pe malul Mureșului, 

îmi pun lentilele de contact(* și deodată, 
ca și în ai copilăriei ani, 
adevăratele  priveliști  mi se arată. 
Râul limpede cu trupul lui de fată, toată văpaie, 
să mă scald în apele-i mă-ndeamnă, 
dar cum îmi uit totdeauna costumul de baie, 
doar stau și-mi imaginez cât de curată 
ar fi putut fi  pielea poetului  din  mine. 
 
Așa și acum, ca altădată, 
stau și mă-ntreb: Oare-i bine? 
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Ion CRISTOFOR 
 
Oriunde te duci 
 

riunde mă duc, se știe, 
în jurul meu imediat 

se încropește un festival de poezie 
la care eu sunt primul invitat. 
 
Oriunde mă refugiez ca să scriu, 
ca un tirbușon în urechi mă însoțesc  
vocile din diaspora(* 
și chiar pe pluta meduzei dacă aș fi, știu 
că ele tot așa îmi vor răsuna, 
acesta e adevărul adevărat. 
 
Oriunde mă duc, port cu mine geamantanul 
de sticlă, încă din armată păstrat, 
cu ușurință port în el gramofonul de pământ și tot anul 
 
Oriunde mă duc, nopțile ascult jazz 
și privind cerul cu înțelepciune, fac cronica stelelor, 
cu pioasa iluzie că astfel scap de orice necaz. 
 
Oriunde mă duc, la mine imediat se observă, 
de aceea îți spun și ție, bunule cititor, 
că prin cuvinte poți să ai o viață de rezervă. 
 
Dar oriunde te-ai duce, niciun dor 
nu e mai adevărat trăit, îți spun eu, 
decât la Festivalul de Poezie de la Vișeu! 
 
*)cuvintele scrise cu aldine reprezintă sau fac referire la 
titluri de volume ale autorului. 

O 
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