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Premiul Național de Poezie „Lucian Blaga” - 2021 

 

Ion Mureșan – laureatul Marelui Premiu 
 
 

tarea de urgență, fermă, generată de pandemia de coronavirus 
de anul trecut, a făcut ca Premiul Național „Lucian Blaga”- 
Opera Omnia, pentru 2020, să nu poată fi acordat. Anul aces-

ta, după relaxarea restricțiilor de la începutul verii, Consiliul Ju-
dețean Alba și Uniunea Scriitorilor din România au decis ca Gala 
de acordare a premiul să reintre în normal. În acest sens, în data 
de 11 iunie a.c. a avut la Lancrăm, în aer liber, în curtea muzeului 
care-i poartă numele marelui poet și filosof, într-un plăcut orna-
ment al verii, cu respectarea normelor în vigoare, decernarea 
premiului pe anul 2021. 

Deschiderea manifestării a fost făcută de către domnii Cornel 
Nistea, președintele Filialei Alba-Hunedoara a U. S. R., Ion 
Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, iar din partea 
Uniunii Scriitorilor din România a vorbit criticul și istoricul lite-
rar Răzvan Voncu, care a fost și președintele juriului de acordare 
a premiului. Din juriu au făcut parte: Gabriel Coșoveanu, Dan 
Cristea, Daniel Cristea-Enache, Horia Gârbea, Irina Petraș, Vasi-
le Spiridon. 

În urma voturilor primite, la nivel național, din partea celor 
mai importanți critici literari, au intrat în atenția juriului din 
acest an șapte poeți, după cum urmează: Gabriel Chifu, Vasile 
Dan, Ioan Moldovan, Ion Mureșan, Ioan Es. Pop Nicolae, Prelip-
ceanu, Liviu Ioan Stoiciu. Juriului, care s-a întrunit în dimineața 
aceleiași zile, a hotărât ca marele premiu să-i fie acordat poetului 
clujean Ion Mureșan. Elogiul în onoarea lui Muri a fost făcut de 
către criticul Irina Petraș. Menționăm că poeții Adrian Popescu 
(2017), Emil Brumaru (2018) și Ana Blandiana (2019) au fost lau-
reații edițiilor anterioare. 

Organizatorii acestei gale sunt: Consiliul Județean Alba, Uni-
unea Scriitorilor din România, Biblioteca Județeană „Lucian Bla-
ga” Alba, Consiliul Local al Municipiului Sebeș și Centrul Cultural 
„Lucian Blaga” din Sebeș. (M. S.) 

S 
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Discursul domnului Răzvan VONCU:   
 

omnule președinte, doamnelor și domnilor, dragi co-
legi scriitori de toate vârstele, dragi invitați. 

Domnul președinte Ion Dumitrel știe desigur, cu lunga 
sa experiență politică și administrativă, că misiunea pre-
ședinților e să țină discursuri. Am înțeles că știe chestia asta 
pentru că a scăpat repede: știe, prin urmare, că discursurile 
cele mai plăcute sunt cele mai scurte și mi-a lăsat mie misi-
unea de a vă plictisi, ceea ce vă asigur că... am să mă strădu-
iesc să fac. 

În primul rând, prin tradiție, la fiecare ediție a acestui 
premiu, fie domnul profesor Nicolae Manolescu, fie cel ce i-
a ținut locul ca președinte al juriului a spus câteva cuvinte 
despre Lucian Blaga. 

Totuși, astăzi aș vrea să schimb acest scenariu, nu pen-
tru că nu mi-ar plăcea, Doamne ferește!, Lucian Blaga - am 
un text, cred eu, semnificativ despre poet chiar în cartea 
mea recent apărută, Lectura clasicilor -, ci pentru că astăzi 
ar trebui întâi și întâi să spunem apăsat ceva, aici, între noi, 
cu atât mai mult cu cât sunt atâția scriitori de toate vârstele 
și din toate provinciile țării. Și anume, că marele demers pe 
care îl fac oamenii locului, cei de aici, de la Lancrăm, de la 
Sebeș, de la Alba Iulia ,este tocmai faptul că țin această 
manifestare, acest festival, și acest premiu. 

Mai mult decât câteva cuvinte convenționale pe care le-
aș putea spune eu despre opera lui Lucian Blaga - dar vă 
asigur că, până la urmă, o să le spun -, faptul că ne întâlnim 
aici de câțiva ani de zile, că ne străduim, așa cum a spus 
domnul Cornel Nistea, să aducem ca nominalizați și premi-
anți poeții cei mai reprezentativi ai literaturii române de 
astăzi (într-un context pe care de asemenea vi-l voi expli-
ca), reprezintă o contribuție majoră la întărirea și păstrarea 
imaginii vii a lui Lucian Blaga în rândul publicului cultural 
de astăzi. 

În nici un caz, câteva cuvinte formale n-ar putea să-i 
schimbe locul în canon lui Lucian Blaga, n-ar putea nici 
măcar să schimbe radical interpretarea operei sale. 

D 
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Totuși, faptul că iată, ne-am adunat aici spontan, fără să 
ne vorbim, poeți de la 20 la 70 de ani, din toate provinciile 
țării, veniți fiecare pe căile sale, faptul că și criticii din juriu, 
cei 7, provin din toate provinciile țării și din mai multe ge-
nerații, arată capacitatea lui Lucian Blaga de a uni în jurul 
ideii de valoare. De a uni măcar pe cei care sunt amatori de 
cultură în România în jurul ideii de Operă, în jurul ideii de 
piatră trainică pe care putem să ne așezăm și să construim. 

În ceea ce privește interpretarea operei, nu pot decât să 
remarc cu bucurie faptul că Blaga e un autor viu. 

Tinerețea în literatură nu se referă numai la vârsta bio-
logică. Uneori, nu se referă deloc la vârsta biologică, ci la 
capacitatea de a stârni interes de lectură, de a stârni noi 
interpretări. 

Pe piață sunt în clipa de față, proaspăt apărute, două 
cărți noi semnate de nume importante ale literaturii româ-
ne contemporane. Este mai întâi acea analiză foarte intere-
santă pe care Marta Petreu a făcut-o modului în care Blaga 
a navigat printre Scilele și Caribdele regimurilor totalitare 
de la jumătatea secolului trecu., Apoi este noua monografie 
a operei lui Blaga pe care a publicat-o criticul Ana Selejan, 
care este și profesor la Universitatea „Lucian Blaga” din 
Sibiu. 

Prin urmare, Blaga este un autor viu și, aș spune, încă în 
măsură să ne ofere, la lectură, noi fațete ale operei. 

De pildă, cu toții ați trecut prin școală și sunt convins că 
și școala mai recentă continuă să vehiculeze acest clișeu 
care nu spune nimic: poetul filosof. Cu alte cuvinte, poezia 
sa este sau nu este „poezie-poezie”, dar cu siguranță este 
„poezie filosofică”. 

Filosofii, la rândul lor, se apără de obligația de a-l citi 
mai în profunzime, spunând că, de fapt filosofia lui Lucian 
Blaga este filosofia unui poet, o mare creație de limbaj. Sau 
că, vezi Doamne, suportul ei ideatic, cel puțin pe planul 
raționalității, stă sub semnul întrebării. 

În realitate, atrăgea atenția cândva (neauzit de nimeni) 
Constantin Noica, ar trebui să-l citim altfel pe Blaga. 

Blaga este un poet și un filosof cu o imensă perspectivă 
dramatică asupra existenței. Nu tragică, ci dramatică: o 
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perspectivă a confruntării, a conflictului, a creșterii care 
permanent este cenzurată de limite. 

Sub acest aspect, cred că putem descoperi în poezia lui 
Lucian Blaga (care este prea mult analizată, după gustul 
meu, sub unghiul hieraticului, al extaticului) foarte multă 
carnalitate. 

Blaga este, de pildă, un poet erotic splendid, un poet al 
amprentei afective a locurilor, un poet al memoriei însorită 
de plăcerile simple ale vieții de zi cu zi, un poet, în fine, al 
vinului și al roadelor. Al roadelor, nu doar în înțelesul lor 
filosofic, de semințe din care se naște viața, ci și al roadelor 
în înțelesul lor carnal, de alimentare a plăcerii, a bucuriei, a 
jocului. 

În consecință, avem nenumărate invitații de a intra în 
poezia lui Blaga pe o altă cale decât cea bătută deja. 

Însă, spun eu, marea bucurie de a fi aici e legată de în-
suși faptul că acest premiu există. Împreună cu domnul 
Cornel Nistea, președintele Filialei Alba-Hunedoara a Uni-
unii Scriitorilor din România, am stat în permanentă legă-
tură, în perioada aceasta de pandemie, ca să pândim primul 
moment în care putem ține manifestarea. Nu on-line, nu ca 
s-o bifăm, nu ca să cheltuim niște bani, ci ca să ne întâlnim 
aici, fix în acest spațiu, care poartă amprenta personalității 
lui Lucian Blaga, spațiu miraculos care, să nu uităm, s-a 
născut, practic, din nimic. 

Eu l-am văzut prima dată într-o perioadă în care mulți 
dintre tinerii poeți prezenți astăzi nici nu erau născuți, 
când nu era nici măcar o casă memorială: era casa cuiva din 
sat, pe care se afla doar o placă pe zid. Puteai să treci să o 
vezi, însă nu puteai să intri în curte, nu puteai să vizitezi, 
nu era adunat nimic care să aducă aminte de Blaga, în afară 
de faptul că știam sigur că aici a fost casa în care a copilărit 
poetul. 

S-a născut, iată, acest centru cultural, s-a născut acest 
premiu, care mă determină să mă înclin în fața celor care 
fac posibilă această manifestare – Consiliul Județean Alba, 
cel care depune atâtea eforturi pentru ca acest municipiu să 
aibă o viață culturală demnă, de nivel național, de aseme-
nea comunitatea locală din Lancrăm, din Sebeș, primăria de 
aici (nu-l mai văd pe domnul Dorin Nistor, dar a venit de 
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atâtea ori încât e rezident permanent), Biblioteca Județea-
na, care are un manager tânăr, un om cu idei, un om cu o 
viziune deschisă și care este într-un anume sens autorul 
moral al prezenței tinerilor poeți la festival. În fine, gazdele 
de la Centrul cultural, gazde minunate an de an: trebuie să 
le aducem prima laudatio la această manifestare.  

De asemenea vreau să vă mai spun ceva și despre pre-
miu, pentru că acolo, la umbră, sub un brad și lângă gard, 
se află, poate, câțiva dintre cei care peste niște decenii se 
vor afla aici în calitate de nominalizați și de laureați. 

Există, la noi în țară, ca și peste tot în lume, premii ami-
cale, care se dau pentru că la un moment dat cineva sau 
ceva - o fundație, o asociație – dispune de o sumă de bani. 
Asemenea premii se dau de două ori, de trei ori, de patru 
ori, de câte ori există bani, după care... dispar.  

Există apoi, premii locale și regionale care premiază rela-
tiva relevantă, pe un plan restrâns, a unui scriitor.  

Există, nu în ultimul rând, premii de debut. Acestea nu 
atât premiază, cât încurajează. Probabil că mulți dintre 
dumneavoastră au luat ca o expresie de cinism al experien-
ței ceea ce a spus cândva Nicolae Manolescu despre debu-
turi. Și anume, că la 25 de ani toți au talent. Nicolae Mano-
lescu nu a vrut să spună, în realitate, că toți debutanții au 
un talent literar lesne decelabil în încercările lor. Ci că la 25 
de ani există o mișcare sufleteasca a vârstei, ce poate sa 
treacă drept talent literar. Depinde numai de posesorul 
acestei stări sufletești să transforme acest talent în vocație. 

Acest Premiu Național „Opera Omnia – Lucian Blaga” 
nu este nici unul dintre premiile de dinainte. Este un pre-
miu care se decernează pentru întreaga operă, se acordă 
fatalmente la finalul carierei și de aceea, cu părere de rău, 
nu veți afla între laureații lui scriitori „emergenți”, decât, 
poate, dacă s-ar mai naște un Nichita Stănescu. Este un 
premiu care, într-un anume sens, îl omagiază pe Blaga pro-
punând lumii românești numele unui poet care (păstrând 
proporțiile și în condițiile de acum) poate juca rolul pe care 
l-a jucat Blaga în perioada interbelică. Totodată, este un 
premiu care, fiind decernat aici, la Lancrăm, vrea să subli-
nieze ceva foarte important. Și anume, faptul că poezia 
româneasca, deși a început prin a fi reprezentată mai ales 
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de Moldova, care a fost prima, și de Muntenia, după Coș-
buc a început a fi reprezentată cu la fel de multă putere și 
cu o expresivitate care îmbogățește și limba și sufletul ro-
mânesc, de Transilvania. Deci este un premiu care se de-
cernează cuiva care are anumite legături cu această zonă de 
elecțiune blagiană, iar cei trei prestigioși laureați ai edițiilor 
anterioare – Adrian Popescu, Emil Brumaru, Ana Blandiana 
-, cu toții au, într-un fel sau altul, o astfel de legătură spiri-
tuală., Chiar și moldoveanul Emil Brumaru, prin ludic și 
prin erotic, e un partener de dialog al poeziei blagiene.  

Este, așadar, un premiu național și îmi asum misiunea 
de a va plictisi, reamintindu-vă că întotdeauna Uniunea 
Scriitorilor este Uniunea Scriitorilor din Romania, nu este 
Uniunea Scriitorilor din București. Ne străduim în mod 
explicit să dăm cuvântul tuturor valorilor literare din țară, 
pentru că se poate scrie literatură de performanță oriunde 
în Romania și, din fericire, chiar se scrie. Prin urmare acest 
premiu este deschis către toate provinciile. 

Cum se ajunge la faza aceasta, în care se întâlnesc la 
Lancrăm cei 7 nominalizați, dintre care juriul alege un lau-
reat? E foarte simplu, nu este nici un mister. La începutul 
anului, un număr de 20-25 de critici și istorici literari activi 
(deci oameni care scriu permanent, nu valori nominale care 
dormitează într-o catedră universitară, critici prezenți re-
gulat în reviste, cu predilecție critici de poezie) sunt invitați 
să transmită o listă: lista lor de nominalizări pentru Gala 
Poeziei Românești, care este o altă manifestare de tradiție 
organizată de Uniunea Scriitorilor în parteneriat și cu spri-
jinul Consiliului Județean Alba, de mulți ani de zile. Listele 
acelea sunt strânse la Uniunea Scriitorilor, se numără votu-
rile, pur și simplu, și se alcătuiește o listă de 20 și ceva de 
nume. Rolul domnului Manolescu (manifestarea se numeș-
te așa, colocvial, „lista lui Manolescu”) constă în a alege 
între 2 sau 3 scriitori care obțin același număr de voturi, 
străduindu-se ca în fiecare an să aducă pe scenă nume noi 
și să fie o reprezentare adecvată a diversității, inclusiv regi-
onale, a literaturii române. Atât. Nu este o listă iscată din 
mintea domnului Manolescu sau din pornirile sale „dictato-
riale”, cum afirmă cei care nu cunosc nimic despre activita-
tea Uniunii Scriitorilor. 
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Ei bine, primii 7, în ordinea voturilor pentru aceasta Ga-
lă a poeziei românești sunt nominalizații pentru Premiul 
Național de Poezie „Lucian Blaga”. Nu juriul acesta de 7 
critici, care este prezent aici, face nominalizările, prin ur-
mare. Noi avem doar misiunea, destul de simplă, de a alege 
un câștigător dintre cei 7. De ce destul de simplă? Pentru 
că, după cum s-a văzut încă de la prima ediție, valoarea 
simbolică a unui premiu constă în nominalizări, iar marele 
câștig e să fii nominalizat, nu să iei premiu. A fi nominalizat 
înseamnă a fi în joc, a fi acolo, a fi viu, a fi activ, a participa 
la acest complex sistem de valori care este literatura româ-
nă de azi. Toți nominalizații, la toate edițiile, meritau să ia 
acest premiu, motiv pentru care mulți dintre ei (în urma 
voturilor liber exprimate ale celor 20 și ceva de critici lite-
rari consultați an de an) se regăsesc printre nominalizații 
edițiilor următoare, chiar dacă n-au primit la un moment 
dat premiul. Deci, e o misiune simplă; noi nu facem decât 
să alegem dintre cei 7 pe cel mai merituos dintre ei, în mo-
mentul acesta. 

Repet, nu este un premiu de debut, nu se poate da un 
premiu „Opera Omnia” pentru debut, cum spunea cu umor 
amărui Mircea Mihăieș. Nu este nici un premiu care omagi-
ază cea mai bună carte a momentului său care validează 
eventual cea mai bună cotă poetică a momentului. E un 
premiu complex, ce conține, cum spuneam, multe legături 
cu ideea de Transilvania, cu spiritul operei blagiene. În 
acest sens ne străduim, atât cât este omenește cu putință, 
să avem un premiant care, adăugându-se palmaresului, să 
onoreze manifestarea, memoria lui Blaga și eforturile admi-
rabile pe care le fac oamenii locului, din județul Alba, de la 
Alba Iulia, de la Sebeș, de la Lancrăm, fiecare în instituțiile 
sale, nu numai cu bani – avea dreptate domnul președinte 
Dumitrel -, pentru ca memoria acestui mare scriitor și om 
de cultură român, care este Lucian Blaga, să rămână vie și 
să suscite în continuare interes de lectură și interpretări. 

Vă mulțumesc!  
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Discursul doamnei Irina PETRAȘ: 
 
șadar Premiul Național pentru Poezie „Lucian Blaga” a 
primit un lustru.  

Îmi place să spun asta pentru că eu leg lustrul de lumi-
nă și de strălucire. 

De câte ori vin la Lancrăm sau la Alba Iulia, și vin des-
tul de des, sunt locurile în care vin cel mai des din țara 
noastră, sunt foarte încântată de ceea ce sunt în stare să 
facă oamenii de aici, toți împreună, toate instituțiile, cole-
gii noștri scriitori, consiliul județean, consiliul local, bibli-
oteca etc. 

Fac niște lucruri atât de frumoase că pe lângă încântare 
simt și un pic de invidie. 

Noi avem la Cluj „Bârlogul lui Faust” și suntem mândri 
că e acolo la Biblioteca Centrala Universitară, dar „Bârlo-
gul lui Faust” recunoaște cinstit că nu poate concura cu 
acest loc al memoriei, cu casa lui Lucian Blaga. 

Apropo de premiantul din acest an, am spus acum doi 
ani când am vorbit despre Ana Blandiana că nu o laudatio 
academică voi face, ci voi încerca un portret foarte perso-
nal și subiectiv, dar în orice caz vreau să știți cu toții că 
pentru juriu în fiecare an lucrurile nu sunt deloc ușoare. 
Ați văzut pe cei 7 poeți, 7 voci foarte, foarte diferite și 
strict personalizate, foarte puternice, poeți care stau, în 
ciuda diferențelor dintre ei, cumva pe același raft întâi al 
poeziei române contemporane. Prin urmare să alegi care e 
mai bun trebuie neapărat să apelezi la un instrumentar de 
farmacist, sunt niște diferențe infime, toți ar merita pre-
miul, mai ales că trei dintre ei sunt și băutori de absint. 
Așa-i…? 

Despre Ion Mureșan am scris, despre toate cărțile, și 
am vorbit de nenumărate ori despre el. Mi-a plăcut să-l 
văd repetat prin cuvintele lui cârtitoare, să trimit mereu la 
ochiul mic, negru și răutăcios care se ascunde în dosul 
poemelor sale. Mi-a plăcut să văd în fundul paharului 
semne ale singularității pentru că acolo se aglomerează, în 
acest fund de pahar metaforic, nenumărate vedenii pe 

A 
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care de fiecare dată Ion Mureșan reușește ca într-o doară, 
pe nesimțite, să le ridice la înălțimea de viziune. 

Am vorbit așadar despre indulgențele lui, fiindcă am 
descoperit atunci că… nu atunci, de-a lungul anilor și de-a 
lungul cărților, am descoperit la Ion Mureșan ceva ce-mi 
place foarte mult și ce cred eu că este chiar definiția poe-
ziei – amestecul de moarte și joc. De curând am scris în 
Viața Românească despre Blaga, interpretându-l prin aces-
te două concepte, dacă vreți, moartea și jocul. 

Are toată tragedia poeziei lui Ion Mureșan o doza de 
joc și de ușurătate care te cucerește și exact când ai crezut 
că totul e în regulă și lucrurile s-au așezat pe lume, ochiul 
cel mic și răutăcios te privește pișicher și cuvântul cârtitor 
intervine și te lovește în plin. Rămâi marcat de ceea ce se 
întâmplă în poezia lui, iar indulgențele - mă refer acum la 
publicistica lui – cresc alături de poemele lui Ion Mureșan 
și arată că dincolo de acest ochi răutăcios se găsește întot-
deauna o extraordinară iubire de oameni. Asta se vede în 
tot ce face Ion Mureșan, în tot ce scrie Ion Mureșan, are o 
filosofie fantastic de cuprinzătoare și de largă, te obligă să 
vezi greutatea lucrurilor mărunte din jurul tău, te obligă 
să vezi în spatele fiecărei flori, să zicem, o amenințare cu 
moartea, dar iți aduce aminte imediat că încă ești viu și că 
te mai poți juca. 

Încearcă niște indulgențe care nu înseamnă să cumperi 
binele vieții ci să-l câștigi, deci să apelezi la ce avem noi 
mai bun pe lume, la limba română, la răsucirea de vorbe și 
să scoți de acolo un motiv să faci pasul următor, un motiv 
să recunoști - sunt încă viu și sunt pe acest pământ și mă 
aflu ca locuitor, mă refer acum la poet, ca locuitor al lim-
bii române aici între voi. 

La un moment dat - și cu asta am să închei – la un 
moment dat tot încercam să găsesc… de câte ori scriu eu 
vizualizez și am nevoie totdeauna de o schemă plastică la 
care să mă refer, de o imagine colorată, vie, mișcată pe 
care s-o pun alături de interpretarea mea critică… Și la un 
moment dat am descoperit că în poemele lui Ion Mureșan, 
în tropotitul lor mărunt, în râsul acela pervers, aproape 
pișicher, cel care se apropie de tine cu o dulceață a vorbe-
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lor de care îți dai seama că ascunde lucruri grave abia 
când e prea târziu, de magia pe care o poți găsi în poemele 
sale și mi-am adus aminte de filmele rusești - cei care sun-
teți mai aproape de vârsta mea poate va aduceți aminte - 
de filmele rusești din copilăria mea, filme care erau de fapt 
povești ecranizate și mi-a rămas pentru totdeauna în min-
te imaginea unor sate – l-am numit „nobilul mujic” pe Ion 
Mureșan – niște sate extraordinare, cu niște căsuțe ca în 
povesti, cu niște zăpezi toropitoare aproape, cu fumul 
ieșind pe coșul caselor și pe deasupra acestor coșuri, aces-
tor hornuri jucând un fel de drăcușori care de fapt erau 
moșneguți zâmbitori cu părul alb, cu niște cizmulițe ca de 
jucărie și care tropoteau cumva pe nori și pe fumul ieșind 
din aceste case de poveste. 

Nu știu cum imaginea aceea din copilărie am revăzut-o 
și în locul acelor spiriduși, în locul figurii acelor drăcușori 
tropotind deasupra caselor omenești am văzut figura lui 
Muri. Prin urmare mi-a fost mie mai limpede ce anume se 
întâmpla în poezia lui Ion Mureșan de place și cucerește. 

Și m-am gândit că acest amestec de bunătate înțepă-
toare, acest amestec de miere cu viespi, acest amestec de 
bun și de rău pe care-l găsești în poemele sale și chiar și 
doza – că de aia îl trimiteam la filmul de poveste – doza de 
poveste cu tâlc pe care o găsești în fiecare poem și în fieca-
re eseu. 

Te felicit, Ion Mureșan! 
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Gabriel CHIFU 
 
Iar universul atunci, da, altă noimă are. Un psalm 
 

n tine  
cu totul năzuiesc să mă mut. 

Ca-n apa din Budva cea clară 
în marea minții tale să intru-ntr-o seară, 
să înot enigmatic, iluminat și tăcut 
până ce uit de mine, 
și mă șterg din poveste, 
și tot ce-aveam deodată este  
ca și cum nicicând n-aș fi avut. 
 
Iar universul atunci, da, altă noimă are, 
alt cer, și alte stele, și alt soare. 
Compus e doar din noi, 
din mine și din tine, din noi doi, 
dar într-un fel anume: 
eu fără nume, 
eu rătăcind în tine 
și moartea nu mai vine. 
 
 
Trăiesc indescriptibilul. O viziune 
 
Drumurile se șterg sub pașii mei, 
cerul devine casant,  
se sparge în câteva locuri.  
 
Prin deschizăturile absurd ivite se revarsă 
valuri de tăcere grea. 
E o tăcere care spune ceva  
pe un ton poruncitor,  
dar nu înțeleg ce spune. 
 
Tot prin spărturile acelea 
izbucnește un vânt lingușitor la început 
și neîndurător după aceea. 

Î 
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Mă izbește peste față,  
mă rupe-n bucăți,  
mă recompune altfel decât eram,  
mă ia pe sus, 
mă duce în afara lumii știute. 
 
Trăiesc indescriptibilul, 
trăiesc anticipat, pe cont propriu, apocalipsul. 
 
 
Scriere pe apă 
 
Viața e o scriere pe apă,  
totul trece, totul dispare. 
Făpturi, întâmplări, locuri, 
bătăile inimii,  
durere, reverii, lupte, 
strălucirea lunii pe obrazul tău, 
toate se pierd, se șterg, 
ajung într-o colosală mașină de tocat abstractă 
care le mistuie,  
care le preschimbă în praf stelar,  
în nimic. 
 
Trebuie, trebuie să poată fi salvate cumva 
toate acestea,  
trebuie să existe un seif 
unde ele se depun, se imprimă, se păstrează. 
 
Creierul lui Dumnezeu 
e seiful, 
iar poemul acesta e parte din el.  
 
 
O carte scrisă într-o limbă uitată 
 
Trecutul e o țară pierdută 
în care mă întorc și  
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nu mai recunosc locurile. 
Mă mir cât de mult  
s-a schimbat totul: 
am trăit altceva decât eram convins  
c-am trăit? 
 
Sunt derutat de mine însumi,  
de chipul meu complet diferit, 
de sufletul meu care-i altul.  
Sunt ilogic eu pentru mine, 
încifrat eu pentru mine  
aidoma unui cod de comunicații german  
din al doilea război mondial. 
 
Un hățiș, trecutul.  
Ce am trăit seamănă cu o carte scrisă  
într-o limbă uitată.  
Nimeni nu o mai poate citi 
și nu există dicționare  
cu care să fie tradusă. 
 
 
Emoțiile  
 
Cum stau împărătește în adâncul mării 
peștii multicolori și enigmatici, 
așa stau în inima mea neliniștea, îngrijorările.  
Cum stau atent rânduite,  
într-un biblioraft dintr-o secție de poliție, 
dosarele crimelor cu autori necunoscuți,  
așa stau în inima mea marile spaime. 
Cum stau pe crengile portocalului din Tesalia 
fructele coapte, aurii, 
așa stau în inima mea bucuriile.  
 
Cum stau globurile de sticlă în bradul de Crăciun.  
Și, da, cum stau în paginile cărții versurile nepieritoare. 
Și, da, da, cum stau pe bolta cerească stelele. 
Și, da, da, da, cum stau pe pereții bisericuței icoanele, 
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așa stau în inima mea toate aceste emoții, miriade. 
 
E-n trupul meu eroarea, sunt slab, aproximativ, 
suferind, efemer, muritor, 
dar găzduiesc în mine o comoară  
fără pereche,  
emoțiile. 
 
 
Doar eu aici 
 
Mama mea nu mai e, a plecat. 
Tatăl meu nu mai e, a plecat. 
Fratele meu nu mai e, a plecat. 
Doar eu aici, pribeag, 
bătut de vânt, 
rătăcit printre cuvinte  
pe care nu sunt în stare 
să le adun în propoziții.  
Doar eu, neînțeles și fără să-nțeleg. 
Doar eu:  
visând la ei 
ca la un ținut aurifer,  
ca la o patrie înrourată 
din care am fost izgonit. 
 
 
(Din volumul O viață. Pagini dintr-o epopee efemeră) 
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Vasile DAN 
 
 
Atletul șchiop 
 

imineața eram departe cu mîinile 
înfipte în buzunare. 

În spatele meu răsărea soarele în cea de-a șaptea zi 
ploua, în biserică se ascundeau teama 
și cele mai fierbinți jurăminte. 
Am uitat de acel cuvînt spin în călcîi 
atlet șchiop  
căzut din dicționare. 
Ieri l-am văzut pe sfîntul părinte papa în alb 
rătăcind singur pe străzile pustii  
ale Romei. 
Era după ultima invazie a unui migrator invizibil. 
Și cei din catacombe l-au văzut. 
 
 
Mierla neagră 
 
Am tuns scurt pînă la pămînt iarba 
în curtea mea interioară. 
Curtea mea interioară am uitat să vă spun 
 nu mai există 
decît în memoria mea. 
 
Am ascultat mierla neagră 
cum cîntă. 
Singură ea și-a făcut cuib 
în curtea mea. 
Mierla neagră nu mai există 
am uitat să vă spun 
decît în memoria mea. 
 
Curtea mea interioară nu are de fapt 
 decît cîțiva pași și aceia 
mărunți pe care cineva îi numără cu grijă. 

D 
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Înapoi unul în plus. 
 
 
Poemul ales 
 
Sînt tatuat cu poemul ales. 
Negru pe roșu. 
Negru pe alb 
Negru pe galben. 
Dimineața ridică ceața. 
Literele de pe o scriere cu cerneală simpatică. 
Arbori în flăcări torțe dulci 
de salcîm. 
Pe picioare pămîntul pe care l-ai bătătorit 
desculț și liber. 
Cealaltă față a ta ai întors-o degeaba. 
Degetele au căzut singure fără soț. 
 
Cărarea care se bifurcă 
 
Sîntem mult mai mulți decît sîntem 
strigă singur cuc 
ceva totuși aici se adună pe nesimțite 
ceva nu se lasă niciodată numărat 
ceva cade nu se lasă cîntărit 
nu nu sîntem singuri 
și ce dacă se înserează 
devreme întoarcem doar capul 
pe cărarea care se bifurcă 
în spatele nostru. 
 
Există viață și după 
 
Există viață și după îi șoptește fetița de nouă ani 
bunicului său ce pășea tot mai ușor 
un balon de oxigen se ridică deodată 
ca un zepelin subțire la pas abia atingînd pămîntul 
un fir de iarbă îi scapă din buze 
precum o țigară umedă verde 
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un fir de ață albă baston de care se ține bine 
legat ca de o umbrelă transparentă smulsă 
brusc în sus de vînt 
cerul e plin de baloane colorate azi exclamă fetița 
de nouă ani ce zi de sărbătoare ce zi 
universală e vîrsta treia. 
 
Adevărul e o cofeină  
 
Mai așteptăm puțin cu toții intră apoi în casă pe rînd 
deschide fereastra să intre și vîntul 
nu va fi uitat niciodată nimeni strigă cel din urmă 
pereții casei se umflă ca la un zepelin pus la foc continuu 
pereții ei sînt transparenți 
camera aceasta e încăpătoare e tot mai primitoare vreau să 
zic 
păsări ne iau ca întotdeauna înainte 
deschid cîte un drum ce urcă coboară se prăbușește  
cel rămas jos e tot mai mic ne face semne cu mîna 
se pierde apoi în decor parcă a intrat în pămînt. 
 
Ascult sirenele 
 
A venit primăvara ascultă sirenele sfîșie aerul nou 
de echinox 
privit de sus de la ultimul etaj  
privit de jos la pas alene de pe peluza de un verde crud 
aici nu mai locuiește nimeni 
străzile lui sînt însă luminate e ziua de echinox 
un loc totuși viu 
sirene srtăpung ca un șiș aerul dimineții primenit 
alergă aleargă înnebunite ritmic în aceeași direcție 
porțile sudate ale caselor ferestrele cu obloanele trase 
acoperișurile grele de plumb 
ascund atîtea și atîtea glasuri subțiri de îngeri  
neprihăniți abia apucă să cînte. 
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Ultimul cititor 
 
Eram ultimul cititor din univers. 
Tocmai citeam ultimul poem din univers. 
Unul scris întotdeauna cu o cerneală simpatică. 
Vîntul grăbit anunța întunericul 
din patru părți. 
Sufla într-o stea căzătoare. 
Noi însă dormeam buștean 
încă în așteptare 
ca într-un uter . 
 
Echinox de primăvară 2020 
 
Nisipuri mișcătoare tastele laptopului 
și gîzele acestea aspirate de vîntul serii venit de nicăieri. 
Mă droghez zilnic între cei patru pereți 
cu cîte o poezie nouă 
pe care eu însumi o scriu 
și mi-o citesc. 
CV 
Mîine voi scrie poemul de astăzi. 
Şi ce crezi că se-ntîmplă dacă privești 
prin gaura cheii în ziua de ieri. 
Dinții ce cad de lapte 
la prima lectură din Critica rațiunii pure. 
Capul întors ca o nouă lectură de duminică 
a apocalipsei. 
Cea în care mîinile tale împreunate 
spală coronavirusul. 
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Ioan MOLDOVAN 
 
 

ragă, 
 

Am ajuns, m-am îmbăiat în râu, am vorbit îndestul singur, 
acum beau vinul 
Aici bătrâneţea nu e subiect, nici predicat, nici măcar par-
te secundară de prepoziţie 
Ce-o fi oare? 
Fiecare – şi nu sunt puţini – cu îndeletnicirile bine alese 
N-ajunge nici o veste de la oraş, dar norii şi toate ale lor, 
ploile mai ales 
sunt cât se poate de cumsecade 
Nu dialogăm 
Pe rând ne scoatem cartuşierele învechite şi le aruncăm în 
apele aceluiași râu 
În vara viitoare ele vor fi cânepă topită şi vom avea de us-
cat şi meliţat 
Aici , doar iarbă, flori în iarbă, pietre, iarăşi iarbă şi 
nici măcar Mama Bătrână n-aduce vorba de grâu 
N-are ea treabă cu ceea ce îndeobşte se cheamă celălalt 
peşte 
Aici suntem ajunşi, nu mai suntem pe drum ori pe vreun 
imaş 
Aici respiraţia însăşi, a noastră, a lor, nu se mai grăbeşte 
Aici totul e acum şi toate sunt mintenaş. 
 
 
primit  
 
Dânsa-i bătrâna mea rudă  
care-a ţâşnit din camera vecină 
tăcută în toate voind doar să pătrundă şi  
să sufle-n lumină 
 
Nu e nimic de făcut – aştept  
să-mi arate înscrisul 
Slujbele s-au făcut, pâiniţele s-au mâncat 

D 
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Rămâne ca visul  
din nourii unui cer de vară voios 
să-mi umple paharele cu cerneală 
să pot pân’ la ultimul os 
aşterne o singură frază letală 
în care să mă-nchid împăcat –  
ca-ntr-o fortăreaţă de muzici finale –  
nemaiplâns şi nelăudat 
 
dar primit de Oştile Tale. 
 
 
o monedă 
 
Sarea-i veche mai tot timpul 
Boul de pe limbă, vechi, cum spuneam adineaurea 
Tocmai am găsit o monedă şi nu ştiu 
dacă-i bună ori rea 
de plătit la graniţa dintre olimpul de aici 
şi, de acolo, dunărea cu sumbru sclipici 
blocată de traficul de pirogi 
cărând belşugul de milă 
pentru copiii luminilor şi cei mai voioşi boşorogi 
Totuşi, aşa cum stai în barca ta 
nu înceta să te rogi 
să fie bună moneda 
să poţi trece  
să nu mai ai nevoie de bla-bla 
 
 
(bine că sunt curajos) 
 
Ai dispărut ca o mireasă furată la nuntă 
E goală foaia – și galbenă stins 
 
Ce mă tot îndemni muțește să înțeleg 
că trebuie să te las să-ți faci treaba 
să-l slujești pe bărbatul ăsta tânăr  
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Ce naiba?! Nu pricepi? O faci dindins? 
Lasă acuma, ne vedem mai târziu 
n-o să fie degeaba 
 
Femeie, nu-i vezi spatele pătrățos cât dulapul 
Nu-i vezi nasul vânăt ca napul 
Nu vezi că-i hidos în toată carnea lui și-n fitece os? 
 
Bine că ești tu viu 
Hai, scapă de-aici, fugi, ne vedem mai târziu 
 
Ca-n filmele cu pompieri 
cuprind în brațe bara metalică și lucioasă 
Alunec în jos 
(bine că sunt curajos) 
Ajung în încăperea rece din subteran 
în ziua de ieri viitoare 
și-acolo peste zăpezi învechite de mai an 
mă aștepți 
să reluăm convorbirea de mai sus 
rămasă în coada de pește a ultimei pete din soare 
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Ion MUREȘAN 
 
Introducere în poezie 
 

m avut o nevastă care m-a părăsit din cauză că scriu 
poezii.  

”Am terminat de scris un poem”, zic. 
Dă farfuriile de pe masa din bucătărie la o parte, 
își așează capul în palme și zice: ”Te rog să mi-l citești!”  
Îl citesc. ”E foarte frumos!” zice.  
”Vrei să-mi dai manuscrisul ca să-l citesc eu  
cu vocea mea interioară?”  
Îl citește și din loc în loc se oprește și exclamă  
”E foarte frumos! E un poem foarte bun!”.  
Apoi: ”Aici, în versurile cinci și șase, ce ai vrut să spui?” 
”Nimic deosebit.  
Azi dimineață am ieșit pe balcon. 
Cerul era de un albastru desăvârșit.  
Dar am avut o ciudată senzație de imperfecțiune a lumii. 
Și atunci am avut o viziune, o imagine:  
am văzut o jumătate de femeie plutind deasupra orașului. 
Un singur picior, un singur sân, o jumătate de față.  
”Aha, zice ea, deci o viziune!”  
Tace o vreme. Apoi: ”Nu cumva piciorul acela era lung  
și alb ca spuma laptelui și uneori atingea cu degetele mici 
și rozalii acoperișurile blocurilor, 
iar alteori se înălța încât părea un norișor de puf?”  
”Ba da, se prea poate!” îi răspund.  
”Și dacă te uitai cu un binoclu puternic puteai vedea  
sub pielea aceea albă, țesătura de vinișoare albastre  
ca niște pârâiașe de munte sub zăpadă?” 
”Bineînțeles că e așa.” ”Stai puțin.  
Pe partea pe unde era tăiată în jumătate  
avea lipită o folie de staniol argintiu,  
astfel că atunci când se rotea arunca jeturi de lumină  
peste pădurile verzi ce mărginesc cartierele orașului, 
ca un far, și plângea cu un singur ochi,  
iar cum se rotea stropea cu lacrimile, ca un aspersor,  

A 
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străzile orașului și stropi fini intrau prin ferestrele deschi-
se în casele oamenilor?”  ”Întocmai” îi răspund. ”Și, deoda-
tă, continuă ea privind în fundul unei farfurii, din cealaltă 
parte a orașului,  
pe cerul albastru se apropie învârtindu-se  
o altă jumătate de femeie: un singur picior,  
un singur sân, o jumătate de față... Acum taci!  
Cele două jumătăți de femeie se apropie.  
Îți iei niște ochelari de sudor, căci lumina e insuportabilă, 
și privești ca la eclipsă.  
Între cele două jumătăți se vede o lună roșie, o lună pătra-
tă Jumătățile de femeie o prind între ele,  
o presează până când luna pătrată  
se face un romb roșu, apoi o dungă roșie, tot mai subțire, 
care lipește laolaltă cele două jumătăți.  
Acum e o femeie întreagă-întreguță.”  
”Desigur, e exact așa! ” zic eu.  
”Ei, bine, acum iei binoclul și nu te poți abține să nu te uiți 
cu el între picioarele femeii,  
între picioarele acelea lungi și albe și pufoase ca spuma 
laptelui. Așa e?” ”Cu siguranță că e așa!” zic. 
”Iar mie mi-ai spus scurt, că e o viziune, o imagine,  
că dimineața, că pe balcon... Atât.  
Restul mi l-ai ascuns. Părțile frumoase ai vrut  
să le păstrezi ca să le spui doar curvelor tale!”  
Și din ușă, întoarce capul:”  
Du-te dracului cu poeziile tale cu tot!” 
 
Poem de dragoste 
 
Lasă-mă 
Dezbrăcat în pielea goală 
Să stau în genunchi în fața ta și 
Lasă-mă  
Să mă bag sub rochia ta și acolo 
Să fumez un pachet de țigări! 
Să fumez și să descriu cu voce tare, 
Ca și cum aș vorbi la radio, 
Cum fumul ieșit din plămânii mei 
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Îți încolăcește pulpele și genunchii și coapsele, 
și cum picioarele tale albe se fac ruginii. 
Iar când rochia ta începe să vibreze 
Ca un mare difuzor, tu 
crezând că ceea ce vorbesc eu sub rochia ta 
Se transmite la radio în toată țara, 
Să prinzi între degete un nasture de la bluză 
și să-l răsucești ca pe un buton, 
ca să dai mai încet volumul vocii mele. 
Oho, lasă-mă să-ți scot din piciorul drept pantoful 
și, ca pe o scrumieră, să-l umplu de scrum și chiștoace. 
și să-ți descriu cu voce tare degetele înfiorate în iarbă 
și fumul tot mai gros, ca negura, 
cum îți acoperă tavanul roz al chiloțeilor, 
cum, încet, încet fumul te ridică printre blocuri de la pă-
mânt. 
O, ce minunată priveliște: 
un clopot cu două limbi înălțându-se spre cer, 
o parașută roșie în mijloc cu două picioare 
care urcă în loc să coboare! 
Eu cu fumul ultimei țigări încolăcit ca o funie în jurul gâ-
tului 
Să atârn ca un spânzurat de piciorul tău desculț 
și așa să mă înalț 
și să te ajung tocmai când să intri în nori, 
să te iau galant de mână și să te ajut să cobori. 
O, ce minunată priveliște: 
O femeie în rochie roșie, desculță la un picior 
 și un bărbat în pielea goală, ținându-se de mână, tăcuți, 
pășind ezitant, pășind prudent prin aer 
ca și cum ar coborî pe o cărare de munte. 
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Ioan Es. POP 
 
 
iubeşte-l pe duşmanul tău 
 

entru că eşti tu. 
iubeşte-l pe străinul care-ţi bate-n poartă 

pentru că eşti tu. 
iubeşte-l pe cel care-ţi întoarce spatele 
pentru că eşti tu. 
 
în cele din urmă, dacă nu ajungi 
să te poţi iubi tu însuţi, 
măcar ai milă de tine. 
poate te va iubi altcineva. 
 
 
anul subţire al pulberii e aproape de sfîrşit. 
 
şi nici nu l-am simţit prea bine, ba chiar aş zice 
că ne-a fost mai bine ca altădată, uneori am fost chiar 
fericiţi, 
ceea ce nu se poate spune şi despre alţi ani ai noştri. 
 
poate asta se datorează şi faptului că anul acesta 
am fost foarte obosiţi şi am dormit mult mai mult ca-n alţi 
ani. 
ba poate nici nu ne-am trezit ca-n alte dăţi 
şi am fost deznădăjduiţi cu măsură,  
dacă pot spune aşa. 
 
în schimb, s-au înmulţit orele în care nu fac nimic, 
chiar dacă muncesc mult, întreaga zi. trebuie să se-
mplinească doi-trei ani de cînd nu mai fac nimic, dar, într-
adevăr, muncesc pe rupte, întreaga zi, pentru că seara e 
bine să fiu foarte obosit, atît de obosit încît să dorm mult, 
foarte mult, pînă-ntr-atîta încît într-o zi să 
pot dormi fără oprire şi a doua zi să continuu  
să dorm şi a treia zi. 

p 
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Băuturica 
 
de-am fi ştiut de la-nceput că ea ne bea pe noi, nu noi pe 
ea... dar, ca orice femeie frumoasă, ea se-mbracă fără fan-
doseală şi pe gâtul nostru curge-n pielea goală. pe la şase 
seara, aşa, când tocmai se lasă dimineaţa, vine ea şi zice: 
haide, oricum e târziu, amice. deci mă ia cu binişorul, ca 
pe orice om singur şi îngândurat. omul, deci, se simte 
onorat. deci merge cu ea la braţ şi-i pupă câte-o cinzeacă. 
poate că astfel de sine-o să-i treacă. 
până la urmă se iubesc mult unul cu altul şi se iau. el e 
însă necăjit că nu poate s-o-mbrace mireasă. pentru că ea 
stă dreaptă doar în sticlă. când intră-n el, cad amândoi sub 
masă. dar de la o vreme cel ce dăruieşte nu mai este el, ci 
ea: azi o perlă la rinichi, mâine un abţibild la ficat. azi se 
face tot mai ieri, mâine tocmai a plecat. ei, şi ea se 
cuibăreşte tot mai înăuntrul lui, se dă bine cu laringele şi 
esofagul. înăuntru-i numai sărbătoare, se-mpreună 
dulcele cu acrul, negura cu vagul. până-ntr-o zi când ea nu 
mai poate duce-atâta trup al lui şi-ngenunchează-n sânge. 
inima cade pe umărul venei şi plânge. se trag perdelele, 
se-ncuie peste tot şi se iese în noapte. toate ceasurile se 
fac şapte. 
 
 
în landoul vast şi negru ca o furgonetă 
 
copilul doarme dus. la colţurile gurii lui care surâde 
fierbe spută şi sânge. tatăl soseşte târziu. 
 
după ce-şi lasă toporul în tindă, 
se strecoară-n aşternut şi se roagă. 
de obicei nu se spală pe mâini – 
noaptea sângele nu se vede. 
 
asemenea toamne strălucitoare şi pline de vervă 
coboară rar şi atunci în grădinile din spate 
se aud prăbuşindu-se sori grei şi denşi. 
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nu e nimeni afară. afară a dispărut. 
spânzuratul a bătut în fereastră de mai multe ori. 
copilul l-a văzut şi i-a surâs cu putere. 
tatăl abia de s-a întors pe partea cealaltă. 
 
grijulie, mama s-a ridicat şi a coborât storurile, 
dar numai pentru că luna era prea rece. 
a tras apoi giulgiul peste prunc, 
să nu-l ardă luna printre storuri. 
 
din noiembrie încolo, tatăl, care pleacă 
întotdeauna cu noaptea în cap, 
îşi vede copilul doar în aprilie, 
 
iar în aprilie, pe locul rămas liber în landou 
vine altul care, odată născut, 
nu visează decât să ucidă 
dacă nu este lăsat să doarmă. 
 
cam asta-i tot ce mai rămîne după: 
 
un sac din care spaimele s-au dus, 
micsandre stinse în trupeasca supă 
şi nimeni care să mai şadă sus. 
 
din vena cavă gongul nu mai bate, 
aorta poate doar c-a aţipit, 
dar e un somn enorm în astea toate –  
trăieşti doar ca să mori ce-i de murit. 
 
las’ că ne văd alţi ochi, noi nu-i vedem. 
noi ne continuăm înaintarea. 
de-acuma între viermi, ca în harem, 
o nevedere parcă vede marea, 
 
în timp ce morţi mai vechi şi mai ferice  
fac semne largi că vor să se ridice. 
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Nicolae PRELIPCEANU 
 
 
poemul pomelnic    
 

i ion şi marius şi virgil şi petre şi daniel şi gheorghe şi 
matei  

şi mircea şi mircea şi dan şi tudor dumitru şi marcel 
constantin şi  
cristian  
şi laurenţiu şi laurenţiu şi sandu şi cezar şi nichita şi 
lucian  
şi marian şi nicu-nicolae şi george-nino  
şi maria-luiza şi dana şi mihai-mişu şi mihail-mişu şi 
grigore 
şi negoiţă şi damian şi ioanid și florin și ioan 
şi toţi ceilalţi cu tot neamul lor cel făcător  
de poezie şi de proză şi de literatură şi de altele dintre cele 
care se uită şi care nu se uită 
şi iarăşi mircea şi mircea şi ion şi daniel şi marius şi virgil  
şi cristian și ion şi laurenţiu şi laurenţiu şi paul 
şi cezar şi nichita şi cristian şi alexandru şi laurenţiu și 
ioan flora 
şi ioanid şi m.i. şi mişu şi cezar celălalt şi adi şi şi şi 
şi ion drăgănoiu şi marius robescu şi virgil mazilescu şi 
daniel turcea 
şi petre stoica şi gheorghe pituţ şi matei gavril şi tudor 
dumitru savu 
şi marian papahagi şi george-nino almosnino 
şi mircea ciobanu şi mircea scarlat şi marcel constantin 
runcanu 
şi cristian popescu şi laurenţiu ulici şi laurenţiu cârstean  
şi sandu căpraru şi cezar baltag şi nichita stănescu şi 
negoiţă irimie  
şi lucian raicu şi grigore hagiu şi maria-luiza cristescu şi 
nicolae  
baltag 
şi dana dumitriu şi mihai ursachi şi mihail sabin şi ioanid 
romanescu 

ș 
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şi damian necula şi cezar ivănescu şi mircea ivănescu şi 
paul emanuel 
şi adi cusin şi dan laurenţiu și ion zubașcu și florin 
manolescu şi iarăşi  
şi iarăşi 
ei cei uitaţi şi neuitaţi 
şi toţi şi pe toţi pomeneşte-i  
cititorule 
 
dacă exişti 
 
                               
avioane subterane 
 
pe sub picioarele noastre foșgăie avioane 
pline de suflete și de ciolane 
cauți bilet la unul dar nu te grăbi 
că ai să-l ai pe gratis într-o zi 
 
nu se știe în ce direcție zboară 
n-ai să călătorești decât prima oară  
nu se știe dacă ele fac escală 
sau e-o mișcare universală 
 
în liniște și singurătate 
ai să tot zbori cu ele măi frate 
și-o să ți se pară că nici n-ai plecat 
din punctul în care te-ai îmbarcat 
 
și-ai să ajungi undeva în cele din urmă 
topindu-te în aceeași turmă 
în care ți se părea că trăiești 
și la bucurești 
 
28 septembrie 2019 
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alba iulia. o amintire 
 
în ziua de 1 decembrie 1968 eram împreună cu nicolae 
drăgan 
pe terasa din fața celebrei săli a unirii din alba iulia 
în mulțime 
ajunsesem periculos de aproape de nicolae ceaușescu 
în timp ce-și ținea discursul exaltat  
dar nu ne-am contaminat 
țărani bătrâni îmbrăcați pentru eveniment ca acum o sută 
de ani 
se uitau la el cu speranță și unii chiar puneau mâna pe 
hainele lui  
protectoare 
iar lângă noi securistul de serviciu turna dintr-un termos 
într-o ceașcă 
ceai fierbinte pentru că era frig și conducătorul risca 
să rămână fără glas tocmai în toiul demonstrației sale nou-
patriotice 
 
trecuseră cincizeci de ani de la marea adunare a și mai 
marii uniri 
mai trăiau încă unii dintre cei de la prima înfățișare  
(asta era cea de-a doua) 
ceaușescu îi trăgea câte una tare și se uita la maurer și la 
nevastă-sa 
ca să se mai încurajeze  
că se temea el însuși de vorbele sale 
 
cu timpul lucrurile s-au mai schimbat 
nicolae drăgan a murit acum câțiva ani cu un volum de 
poezii proprii  
în brațe 
sunt sigur că nu-și mai amintea de escapada noastră până 
la marele 
conducător 
pe care poate același securist cu ceaiul îl prinsese și-l de-
clarase 
dușman al patriei în timp ce în jurul terasei de la alba iulia 
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cine știe ce altă adunare de fantome se mai desfășura 
 
12 decembrie 2013 
 
un poet bătrân   
 
un poet bătrân nu mai face doi bani 
a încetat să mai scrie întruna sigur de el 
i s-au rărit cuvintele ca și părul 
dar tot mai încearcă să țină pasul cu sine însuși 
cel din anii tinereții 
mai merge la iași urcă pe copou 
să se uite degeaba la teiul lui eminescu 
și gâfâie mai tare decât altădată urcând 
că aici nu-i marea egee nici mediterana 
unde mai înaintează cu oarecare ușurință 
dar nici acolo ca altădată de la doi mai la vama veche 
lumea nu-l mai observă și bine face 
altul la rând i se strigă 
atunci când încearcă să se strecoare printre cei vii 
 
un poet bătrân e un nimeni care mai crede că este 
o amintire din propria lui preistorie 
un fel de făt nenăscut fantomatic 
o liniște-n juru-i se-așterne 
iar el prostul nu știe s-o prețuiască 
 
un poet bătrân ce mai o umbră a cuiva undeva 
unde alții iau forme vii de scurtă actualitate 
un poet bătrân 
rușinos nu-i așa să te ocupi de poezie 
în loc de bani și afaceri 
și chiar de politică 
 
pleacă de-aici înapoiatule 
și-am plecat 
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Liviu Ioan STOICIU 
 
 
Praf 
 
Tu ai praf? Își plimbă degetul prin praful lui, îl duce  
la gură, dă din cap – îl recunoaște, scoate 
banii. Pleacă. Se întoarce, mai cumpără o porție. Mar-
fă! E  
un praf din strămoși. Lasă-ne, nene, cu  
teoria. Praful e de la măcinat... Oftează. Azi i-a trecut  
iar prin cap zăpăcita aia care l-a nenorocit,  
are încă putere, o iubește, l-a folosit, l-a lăsat fără 
vlagă, 
îi vine să cadă de pe picioare de câte ori îi 
reapare, ca idee – ia, însă, un pic din praful ăsta alb și 
se calmează. Ieri, 
 
habar nu are cum, că nu se mai conduce singur, a 
ajuns la o mănăstire – cu gașca. S-a  
trezit la un călugăr cu ochii albaștri, căruia-i cerea să-
l 
scape de nebunie, de iubire, de aia, de aia, 
să-i scoată duhul, răul din el, nu mai știa ce, dar călu-
gărul 
l-a repezit: dom`le, eu nu stau de vorbă cu 
tine pentru că ai cercel în ureche. Scurt! Era dreptul 
său să-l refuze, nu? S-a supărat, s-a ascuns  
și a mirosit iar din praful lui.  
Auzea continuu un murmur de voci care seamănă cu 
cel al 
unui oraș îndepărtat... Întors din drum, 
s-a urcat într-un tramvai, ceva decolorat, și a coborât  
la capăt. 
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Citește, nu se oprește 
 
Năpădit de muște, sub soarele pe care i s-a cășunat: 
gustat în amănunt, cu ochii în romanul-răsplată. Pu-
ne semn 
la pagina din 4 august 2000, Vălenii de Munte. 
Urmează să-și regăsească strămoșescul 
rost în viață: nu râde, la rândul tău te repeți, la fel  
vei păți și peste cincizeci de ani, dacă  
apuci, îți amintești? Chiar dacă nu poți să rămâi de-
cât unul  
și același – citește: de aici, de unde s-a oprit. 
 
Citește, nu se oprește, în romanul-răsplată: „pentru a 
nu  
predica în deșert putreziciunea”. Simți?  
Îți duci mâna la nas. E 
un miros neplăcut, vine din emisfera stângă a creie-
rului –  
o fi murit Dumnezeu. 
 
Coborând, coborând 
 
Îi dau aerul vechimii. Coborând, 
coborând — ieri-alaltăieri era un munte, astăzi e 
un deal, mâine-poimâine va fi o câmpie: privește în 
zare, 
oprit pe o coamă să admire relieful, la 
o vârstă. Doamne, cum mai trece omul! Dacă stă bine 
și 
se gândește, mai are de trăit un pic, după 
care va fi uitat pe drum: va arunca la coș din ce a 
adunat, 
nu va mai avea nimic de câștigat, sufletul 
o va lua razna, inima lui va pierde și ce n-a avut… 
Va fi 



Premiul Național de Poezie  „Lucian Blaga” 

Discobolul/ 2021 
 

41 
 

tot mai obosit și de la un moment dat  
se va plictisi să mai continue, se va retrage la vatră, 
se va relaxa la maximum și se va adresa în  
numele tuturor cu: Să vorbim, să vorbim, în loc să 
ațipim 
în ceas de amiază — în dezacord cu noi înșine, 
în dezacord unii  
cu alții. Lipsiți de însemnătate… Coborând, 
 
coborând, devenim lucruri.  
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Nicolae OPREA 
 
 
Istoria poeziei româneşti neomoderniste din 
România postbelică 

 
ormat la şcoala ardeleană din Clujul universitar cu 
vreo şase decenii în urmă – unde va forma el însuşi 

serii întregi de echinoxişti în anii ’70 -, Ion Pop a debutat 
în literatură în 1966 cu grupajul poetic Propunere pentru o 
fântână. Dar peste trei ani îşi afirmă şi vocaţia de cri-
tic/istoric literar prin eseurile reunite în volumul Avan-
gardismul poetic românesc. Subiectul, devenit teză de 
doctorat pentru tânărul universitar în 1971, sub îndruma-
rea lui Mircea Zaciu, va fi redimensionat în Avangarda în 
literatura română (1990) şi într-o sinteză ceva mai târzie: 
Introducere în avangarda literară românească (2007). 
Momentul nodal în evoluţia (şi afirmarea) criticului lite-
rar îl constituie publicarea exegezei tematice despre lite-
ratura contemporană Poezia unei generaţii, în 1973. Este 
prima sinteză despre lirica generaţiei post-labişiene, încă 
în mişcare, reunind zece studii de factură monografică 
despre: Nichita Stănescu, Cezar Baltag, Ilie Constantin, 
Ion Gheorghe, Ion (Ioan) Alexandru, Adrian Păunescu, 
Ana Blandiana, Constanţa Buzea, Gabriela Melinescu şi 
Marin Sorescu. Valorificându-şi talentul de a interpreta 
opera unui poet în viziune integrală, elaborează în anii 
următori o serie de monografii aplicate la poezie, înce-
pând cu profilurile critice ale poeţilor interbelici din 
Transcrieri (1976). Ca rod al pasiunii, dar şi al profesiunii 
universitare, publică astfel de studii despre: Nichita Stă-
nescu (Spaţiul şi măştile poeziei, 1980) Lucian Blaga (Uni-
versul liric, 1981), Ilarie Voronca (A scrie şi a fi, 1993), Gel-
lu Naum ( Poezia contra literaturii, 2001) şi „Echinox”. Vo-
cile poeziei (2008). La care se adaugă mai multe culegeri 
de eseuri sau cronici literare de actualitate. 

După mai bine de patru decenii de la publicarea stu-
diului sintetic despre generaţia şaizecistă, Ion Pop elabo-
rează, cu riscul asumat, o sinteză panoramică, dar selecti-
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vă, asupra poeziei neomoderniste din perioada postbelică: 
Poezia românească neomodernistă (Ed. Şcoala Ardeleană, 
Cluj-Napoca, 2018, 864 pag.). Punctele de reper cronolo-
gic, stabilite în Argument, sunt reprezentate de gruparea 
revistei Steaua şi „momentul Nicolae Labiş” al luptei cu 
inerţia, iar în capătul evoluţiei se situează „momentul 
Echinox” din anii ’70 (fenomen cunoscut din interior de 
fostul conducător al revistei din acei ani). În capitolul 
analitic de introducere propriuzisă sub cupola temei, 
Gruparea „Steaua” şi ieşirea din proletcultism, este reliefa-
tă contribuţia poeţilor A. E. Baconski, Aurel Rău, Victor 
Felea, Aurel Gurghianu (plus debutantul Petre Stoica, în 
alt capitol) - care cultivă programatic „poezia de notaţie”-, 
pentru depăşirea impactului propagandistic produs de 
pseudo-conceptul realismului socialist. Sunt subliniate 
acolo dezideratele îndeplinite de poezia lor, pregătind 
afirmarea generaţiei şaizeciste: eliberarea din ţarcul 
strâmt al „temelor date”; recâştigarea drepturilor pierdute 
ale subiectivităţii; recunoaşterea achiziţiilor modernităţii 
în planul expresiei. Cum deducem din acelaşi argument, 
privirea exigentă a criticului s-a focalizat asupra acestui 
interval de timp - dincolo de cunoaşterea profundă a fe-
nomenului poetic postbelic -, în urma provocării unor 
reacţii polemice ale exponenţilor noilor generaţii, mai cu 
seamă dinspre generaţia optzecistă care îşi asumă post-
modernismul: „Poezia etichetată drept „neomodernistă” a 
avut parte, cum vom vedea, de asemenea puneri sub 
semne de întrebare, cărora li se va căuta un răspuns. Se va 
dovedi sper cu argumente solide, că ea a atins cote valori-
ce îndeajuns de înalte, recunoscute şi pe un plan mai larg 
al conştiinţei critice, şi că atributul lansat polemic, din 
raţiuni limitat-militante, de „tardo-modernism”, e de re-
lativizat în mare măsură şi nu e acceptabil, oricum, ca 
generală şi peiorativă situare axiologică.” 

Se remarcă în context dificultatea încadrării stilistice 
într-o categorie sau alta a poeţilor selectaţi în comentarii, 
care s-au raportat în mod personal la modernismul inter-
belic. Astfel încât criticul a fost nevoit să apeleze la „înru-
dirile de viziune şi limbaj” pentru a alcătui secvenţele uni-
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tare de poeţi afini: „Numărul mare de autori comentaţi în 
paginile ce urmează i-a pus cititorului nu puţine proble-
me de încadrare stilistică. Diversitatea limbajelor a fost 
spectaculoasă în această secvenţă de istorie (s. N.O.) a 
liricii noastre, într-o epocă în care adeziunile programati-
ce, de manifest creator, erau privite cu suspiciune şi prac-
tic interzise (…) Se va înţelege, în consecinţă, apelul, pen-
tru încadrare, la o asociere deopotrivă de ordin tematic 
(al imaginarului) şi stilistic, aproximativă şi ea, prin forţa 
lucrurilor, ţinând seama de preponderenţa unor „obsesii 
modelatoare” şi moduri de a scrie asupra altora în peri-
metrul aceleiaşi opere.” Cu modestia care îl caracterizea-
ză, autorul „gloselor” (cum îşi denumeşte comentariile 
critice) a urmărit cristalizarea universului imaginar „fie şi 
relativ individualizat” pentru a desprinde „o perspectivă 
unificatoare” în dezvoltarea temelor lirice: „Şi e de la sine 
înţeles că o astfel de cristalizare nu poate fi demonstrată 
decât printr-o pacientă examinare a limbajelor, a „grama-
ticii” textuale în căutarea mărcii stilistice capabile să indi-
vidualizeze un univers liric.” 

Depăşind dilema încadrării, Ion Pop găseşte cele mai 
adecvate clasificări ale poeţilor din aceeaşi „familie” spiri-
tuală, sub titluri generice definitorii: Variaţiuni clasicizan-
te (Alexandru Miran, Petru Creţia ş.a.), Poezia în for (Adrian 
Păunescu, Mircea Dinescu…), „Poezia notaţiei” (Modest Mo-
rariu, Florenţa Albu…), Variante de (h)ermetism (Cezar Bal-
tag, Sorin Mărculescu…), Remodelări expresioniste (Ileana 
Mălăncioiu, Angela Marinescu…), Mutaţii în universul liric 
„feminin” (Constanţa Buzea, Gabriela Melinescu…), Prefi-
gurări textualiste (Şerban Foarţă, Marin Mincu…). Mai 
voluminoase şi, implicit, de mare densitate ideatică şi 
analitică sunt capitolele: „Tradiţionalism” actualizat (Ion 
Horea, Ion Gheorghe, Ioan Alexandru etc.), Baladişti, tru-
baduri, oficianţi ai ritualului liric (Tudor George, Dan La-
urenţiu, Cezar Ivănescu, Mihai Ursachi ş.a.), Fantezism 
ironic, parodic, elegiac (Marin Sorescu, Petre Stoica, Ovi-
diu Genaru, Emil Brumaru…), „Onirismul estetic” şi îm-
prejurimile (Leonid Dimov, Daniel Turcea, Virgil Maziles-
cu…), Poezia printre cărţi (Romulus Vulpescu, Florin Mu-
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gur, Cristian Simionescu…) şi Momentul „Echinox” (în 
frunte cu „tripleta” Dinu Flămând, Ion Mircea, Adrian 
Popescu). Capitole aparte se consacră - pe lângă Fenome-
nul Nichita Stănescu -, lui Mircea Ivănescu (Evanescenţa 
realului, ficţiunea ca mod de existenţă) şi Gheorghe Gri-
gurcu (Lirismul intelectualizat). Iar alte secvenţe cuprind 
doar câte doi poeţi consideraţi reprezentativi: Doi „labişi-
eni”: Doina Sălăjan, Grigore Hagiu, Lirica reflexivă. Anga-
jamentul etic (Ana Blandiana, Ilie Constantin), Cotidianul 
transfigurat (Marius Robescu, Marcel Mihalaş) şi Temati-
ca religioasă (Nicolae Ionel, Miron Kiropol). Se conturea-
ză, cum se vede, un tablou sinoptic cuprinzător al liricii 
neomoderniste autohtone din intervalul de timp, aproxi-
mativ, 1940-1980, în cadrul căruia sunt convocaţi şi poeţi 
de fundal, datorită „înrudirilor” de viziune, tematică şi 
limbaj. 

Într-o introducere cu aspecte teoretice (Modernism, 
neomodernism), autorul sintezei detaliază, pe filieră isto-
rică, procesul complex al recuperării modernismului in-
terbelic prin exponenţii de frunte ai generaţiilor postbeli-
ce, înainte şi după „purgatoriul ideologic” din anii ’50: 
„Timp de câteva decenii, poezia „neomodernistă” s-a di-
versificat însă îndeajuns pentru a putea renunţa la tutele 
exprese, fie şi simbolice, pentru a se integra unei mişcări 
recuperatoare deopotrivă în raport cu tradiţiile moderni-
tăţii româneşti şi cu cele ale poeziei universale.” În auten-
tica reconstituire istorică se recurge la numeroase opinii 
critice, mai cu seamă cele divergente. De la Ovid S. 
Crohmălniceanu, promotorul de atunci al „realismului 
socialist” până la optzecistul Ion Bogdan Lefter, care sus-
ţine că „modernismul şi-a epuizat potenţialul combinato-
riu şi postmodernismul a intrat în scenă…” După ce reca-
pitulează reperele evoluţiei în timp şi liniile de forţă ale 
liricii neomoderniste, cu ajutorul unor judicioase referin-
ţe critice, autorul Poeziei româneşti neomoderniste îşi ex-
pune punctul de vedere cu adresă către contestatari: 
„Cum am mai spus, această poezie „neomodernistă”, prin-
să în atâtea condiţionări contradictorii, frânată în mişca-
rea ei firească, obligată adesea la manevre şi camuflaje 
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menite să ocolească cenzura mai mult sau mai puţin vigi-
lentă în funcţie de ciclotimia factorului politic de control, 
timorată adesea de autocenzură, nu a fost totuşi doar un 
fenomen de epigonism, repetitiv şi redundant. Un număr 
însemnat de poeţi ai acestei generaţii au dat opere rezis-
tente, de marcă proprie, pe care simpla prefixare cu „neo” 
nu-i poate coborî pe scara valorilor. E o realitate ce va 
ieşi, sper, în evidenţă în glosele dezvoltate în paginile ur-
mătoare.” 

Capitolul care anticipează abordarea analitică a poezi-
ei neomoderniste (Debuturi întârziate motivat) este dedi-
cat poeţilor formaţi în climatul Cercului Literar de la Si-
biu al anilor 1943-1945 (între „Manifestul” înfiinţării şi 
anul de apariţie a revistei). Reunind aici nu numai pe 
promotorii resurecţiei baladei (Radu Stanca, Ştefan Au-
gustin Doinaş, Ioanichie Olteanu), ci şi poeţi cu particula-
rităţi aparte: Ion Negoiţescu, Eta Boeriu. În comentariile 
aplicate la lirica lor integrală, nu se pierde din vedere ra-
portarea la tema acestui studiu. Astfel, Ştefan Aug. Doi-
naş, care a fost reintegrat în circuitul literar „într-un mo-
ment de rememorări „neomoderniste” ale tradiţiei noas-
tre poetice”, în concepţia criticului: „rămâne fidel unei 
viziuni despre scrisul liric caracteristică modernismului 
înalt, unei estetici a transfigurării datului existenţial, 
niciodată notat în stare brută, ca la poeţii celuilalt mo-
dernism, de factură neoavangardistă.” Iar în poezia lui I. 
Negoiţescu remarcă: „Coexistenţa elementelor de imagi-
nar şi structuri formale neoclasice cu formule ale moder-
nităţii diseminate pe parcursul de la simbolismul „deca-
dent” şi expresionism la ermetismul de „joc secund” învă-
ţat de la Ion Barbu…” Lărgind reperele cronologice, cred 
că se putea aborda, în acest context, şi creaţia poeţilor 
grupaţi în jurul revistei Albatros din 1941, care se afiliază 
tacit poeticii (neo)moderniste prin imaginarul şi limbajul 
din unele volume: Geo Dumitrescu, Ion Caraion, Con-
stant Tonegaru, Ben Corlaciu şi Dimitrie Stelaru. Reveniţi 
şi ei cu întârziere în circuitul editorial din timpul comu-
nismului, sunt, totuşi, remarcaţi în diverse capitole ale 
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sintezei. La fel este tratată şi creaţia lirică a lui Emil Botta 
din intervalul postbelic. 

Cu experienţa acumulată în elaborarea monografiilor 
despre iluştri poeţi interbelici (sau avangardişti), dar şi 
postbelici (Gellu Naum, Nichita Stănescu), criticul de 
formaţie academică realizează în Poezia românească ne-
omodernistă profilul fiecărui poet însemnat din perspec-
tivă, evident, monografică. Se reconstituie astfel treptele 
devenirii poetice, cu toate detaliile ce ţin de timpul istoric 
(sub comunism). Şi sunt punctate accentuat „semnele 
schimbării” pre traseul uneori sinuos al evoluţiei. Cel pu-
ţin studiile despre poeţii exponenţiali ai perioadei repre-
zintă veritabile micro-monografii. Analiza de profunzi-
mea a textului poetic este condusă, în genere, în sensul 
demonstrării tezei neo-modernismului. Începând cu lirica 
„precursorului” A. E. Baconski: „Neo-modernistă este aceas-
tă lirică prin întoarcerea spre reveria simbolistă a ţinutu-
rilor îndepărtate, particularizate aici ca imaginar al unui 
Nord himeric, generalizarea stării de visare nelămurită ce 
stampează contururile lucrurilor, se alimentează din eco-
uri, zvonuri muzicale, murmure (…) Rezultă din această 
întâlnire a sincerităţii confesiunii şi a spectacolului ei un 
efect de modernizare a atitudinilor romantice”. Spre a se 
ajunge la Ana Blandiana: „Poziţia Anei Blandiana în ca-
drul „neomodernist” al poeziei este cumva aparte şi prin 
faptul că, pe urme blagiene, a reluat tema gândului (şi a 
cuvântului, cum spuneam) ca elemente perturbatoare ale 
realităţii cu originarul, agenţi ai omului problematic, ce 
ajunge să conştientizeze în aceşti termeni la Blaga, drama 
cugetătorului, în timp ce la poeta noastră condiţia de 
gânditor iubitor de limpezimi conceptuale fusese cea 
primordială.” Şi la „poetul de prim-plan în peisajul ‹neo-
modernist›” al generaţiei sale Cezar Baltag – „liric de fac-
tură supravegheat intelectuală, cu înaintări ale discursu-
lui până în pragul ermetismului…” În mod firesc, repre-
zentanţii generaţiei şaizeciste constituie fundamentul 
sintezei despre poezia postmodernistă. Iar în centrul de 
interes al criticului se află „creatorul unui univers liric 
complet, cu o structură de cosmoid”, Nichita Stănescu: „El 
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a recapitulat esenţialul modernităţii poetice româneşti, 
de la estetica simbolistă la Arghezi, Barbu şi chiar Baco-
via, cu o libertate absolută, lăsând totodată porţi deschise 
spre toate relativizările postmoderne, inclusiv posibilita-
tea de a ceda iniţiativa vocii omeneşti-prea-omeneşti a 
subiectului ce-şi regăseşte dramatic „biografia personală, 
rolul deţinut mai înainte de ‹iniţiativa cuvintelor›.” 

Asemenea apreciatului Gheorghe Grigurcu, criticul 
dublat de poet în exprimare, Ion Pop comentează poezia 
din interior fenomenului: contemplă în punctul iniţial 
obiectul estetic, după care, cu detaşarea cunoscătorului, 
traduce în concepte şi imagini sugestive realitatea textu-
lui poetic. Productul contemplaţiei estetice, ideile, se or-
donează într-un discurs coerent şi omogen, subordonat 
îndeobşte textului originar stimulator. Din acest gen de 
ataşament faţă de text rezultă tonul moderat, rareori inci-
siv, care presupune aportul meditaţiei profunde şi, în tot 
cazul, judecata circumspectă, propice considerării admi-
rative a operei comentate. În acest fel, lecturile elective 
devin automat şi empatice, fără să modifice tonalitatea 
ponderată a opiniei critice. În plus, eşafodajul critic refe-
renţial conferă discursului de evaluare deplină obiectivi-
tate. Cu o minuţie rar întâlnită în analizele critice, autorul 
„gloselor” de cititor avizat – din Poezia românească neo-
modernistă - urmăreşte constituirea unui univers poetic 
particular, desprinzând „logica internă” a viziunii şi „per-
spectiva unificatoare” din punct de vedere tematic. Nu în 
ultimul rând, admirabilă este expresivitatea limbajului, cu 
irizări de impresionism, care înveşmântează ideea critică.  

Printr-o abordare temeinică, conform căreia criticul e 
dublat de istoricul literar, Ion Pop a conturat cu precizie 
„harta cu forme de relief aşa de variate” a poeziei neomo-
derniste postbelice. Chiar dacă se opreşte în pragul afir-
mării generaţiei optzeciste, analiza operei poeţilor vizaţi 
este condusă până spre anii elaborării sintezei, 
ajungându-se, în fapt, la „parcursul celor vreo şase dece-
nii”. Îşi găsesc locul pe „harta” criticului şi poeţii cu o 
„creaţie restrânsă” (Marcel Mihalaş, Mihai Elin, Ioanichie 
Olteanu) sau care, emigrând în Occident, au renunţat, 
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pare-se, la poezie (Duşan Petrovici, Aurel Şorobetea, Ga-
vril Şedran). Iar valoarea operei apare accentuată în cazul 
unor poeţi „neglijaţi de ierarhiile oficiale” precum Con-
stantin Abăluţă, Florenţa Albu, Cristian Simionescu sau 
Vasile Petre Fati. Volumul de sinteză se încheie, în mod 
inedit, cu Addenda – Critică, auto-critică şi confesiune. Ca 
într-un moment de destindere al exegetului, Ion Pop pro-
pune aici un exerciţiu de „auto-lectură” aplicat la propria 
poezie, în care îmbină ingenios abordarea impersonală, 
apelând la opiniile criticilor confraţi, cu neştiute confesi-
uni autobiografice. Autorul recurge la această experienţă 
de auto-citire – cum mărturiseşte în Addenda – nu din 
orgoliu, „ci dintr-un fel de sentiment al datoriei de istoric 
literar. Şi dintr-o nevoie, poate explicabilă la vârsta la care 
am ajuns, de a mă confrunta cu mine însumi, cel care am 
fost ori mi s-a părut că sunt, - imagine corectată pe par-
curs şi de „cronicarii” care au dorit să se exprime despre 
scrisul meu.” 
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Radu VANCU 
 
 

Ion Pop. Sau cum să ajungi ceea ce scrii 
 

ntre toți criticii noștri mari de poezie care au scris ei 
înșiși poezie, Ion Pop este Poetul. 

Pentru tot restul, de la G. Călinescu la I. Negoițescu, de 
la Perpessicius și Vladimir Streinu la Matei Călinescu și 
Gheorghe Grigurcu, poezia a fost un violon d'Ingres, prac-
ticat bineînțeles cu toată seriozitatea (în fond, și Ingres 
voia cu adevărat să fie socotit un mare violonist - și se 
proiecta cu toată seriozitatea lui de mare pictor în arta lui 
în care nu reușea, totuși, decât secundarul), cu enormă 
investiție afectivă și culturală, cu obstinație întinsă la unii 
dintre ei pe decenii întregi (Grigurcu e unul dintre cei mai 
prolifici poeți din întreaga existență a literaturii noastre). 
Însă cu toții ilustrează doar specia lui poeta artifex, a celui care 
știe cum se face poezia - și o produce cu rafinamentul și cu 
dexteritatea meșteșugarului care produce obiecte artistice 
admirabile. 

Însă, în deosebire de toți ceilalți critici, numai pentru 
Ion Pop poezia este nu obiect - ci subiectul propriei exis-
tențe. Faptul mi se pare o evidență, o axiomă a întregului 
lui scris - deopotrivă cel de și cel despre poezie. Însă a de-
venit evidență, cred, abia din 2003 încoace, de aproape 
două decenii, de la acele Elegii în ofensivă care au succedat 
acelui hapax, cum numește undeva Jankélévitch trauma 
fondatoare, care l-a transportat temporar pe poet în mate-
ria însăși a morții. Întors de acolo, Ion Pop a substanțiat 
acea materie a morții, acea revelație (în sensul cel mai tare 
al termenului) în câteva cărți de poezie (șase, dacă am 
numărat bine, cuprinse între Elegiile în ofensivă din 2003 
și Lista de așteptare din 2019) care sunt printre cele mai 
tulburătoare documente thanatofore ale poeziei noastre 
de azi. (Îmi măsor bine cuvintele - și acord calificării de 
mai sus întreaga ei greutate.) 

Astfel încât, din 2003 încoace, Ion Pop a devenit dintr-
un admirabil poeta artifex, în siajul marilor critici-poeți 

Î 
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despre care vorbeam, Poetul criticilor de poezie. Cel care 
(cu memorabila vorbă a lui Ion Mureșan) își așază el în-
suși grumazul între poem și cauza lui. Nu alături de poet - 
ci tocmai ca poet esențial el însuși. 

Dincolo de propriul upgrade existențial, destinul lui Ion 
Pop ilustrează o fabulă sapiențială, în genul înțelepciunilor 
orientale: e destinul unui om care, scriind pasional zeci de 
ani despre poeți, a ajuns el însuși poet. Care, scriind pasi-
onal despre poezie, a ajuns el însuși să producă poe-
zie. Ajungem ceea ce scriem - dacă facem asta cu toată 
ființa. E ceea ce ilustrează fără rest destinul lui Ion Pop - și 
e ceea ce face din el varianta românească a nietzscheanu-
lui (și goetheanului, și pindarianului) Werde was du bist. 

Devenind Poetul criticilor de poezie, Ion Pop a adăugat 
așadar literaturii române un fapt la fel de rar și de prețios 
precum acela al marilor poeți: un destin cât o fabulă 
exemplară. 
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Ion BUZAȘI  
 
 

O poezie omagială închinată  
întemeietorului Blajului 

    
 

n 2007 am alcătuit un florilegiu liric, pe care l-am așezat 
sub titlul unei celebre conferințe a lui Pamfil Șeicaru – 

La început a fost Inochentie. Era o culegere de ode închi-
nate Întemeietorului cu prilejul reînhumării osemintelor 
sale, în 1997, în Catedrala Blajului după dorința exprimată 
într-o scrisoare către urmașul său Petru Pavel Aron: „Nu 
știu prin ce dulceață ne atrage pământul natal și nu ne 
îngăduie să-l uităm. Zilele mele sunt spre sfârșit și aș vrea 
ca sufletul, în timpul când se va despărți de corp, să fie 
încredințat Creatorului… și oasele mele să aștepte ob-
șteasca înviere în mănăstirea din Blaj, fiindcă este cunos-
cut că după bunătatea divină eu am fost cel care am pus 
prima piatră”. Scrisoarea, care atât de mult i-a plăcut lui 
Lucian Blaga, („Ne-a căzut sub ochi scrisoarea lui Ino-
chentie în care speranța învierii din morți apare atât de 
strâns legată de pământul patriei… și n-o putem uita în 
tragica și sublima ei sfâșiere și frumusețe…”) cuprinde o 
afirmație axiomatică a lui Inocențiu dedusă din epistola 
citată că „Nu poți învia din morți/ decât în pământul Pa-
triei” și care a inspirat multe din odele închinate Episco-
pului întemeietor. 

Antologia La început a fost Inochentie cuprinde un 
număr de 15 poezii, dintre care de pregnanță evocatoare 
sunt cele semnate de Nicolae Lupu, Teodor Murășanu, 
Lucian Blaga, Mircea Eliade, Radu Brateș, Ion Brad, și Ion 
Mărgineanu și poemul-scrisoare Către Inocențiu de Ion 
Pop. 

Antologia se deschide cu Vlădica Inochentie o amplă și 
cam prolixă „poemă istorico-poporală”, stihuind pe rit-
muri folclorice biografia martirică a vlădicului întemeie-
tor. Dar sunt și câteva poezii care merită să fie reproduse 
în orice antologie lirică închinate lui Inocențiu. Pe Blaga îl 
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reamintesc în primul rând, căci rândurile sale dintr-un 
eseu despre Inochentie, le-am așezat sub formă prozodică 
și am descoperit astfel un veritabil poem în proză. – Este 
apoi tot un poem în proză, semnat de Mircea Eliade, la 
aniversarea bicentenară a Școlilor Blajului, 1954, în exil 
(căci în țară așa ceva nu era posibil), și intitulat Pecetea 
Blajului, cu rânduri de rezonanță profetică: „Făclia aprinsă 
la Blaj acum 200 de ani n-a mai putut fi stinsă de atunci, și 
nici nu se va stinge vreodată. Episcopul Inochentie Micu 
n-a trecut-o numai în mâinile vrednicului său urmaș, Pe-
tru Pavel Aron, el a încredințat-o sutelor și miilor de arde-
leni care au învățat de atunci în Școalele Blajului”. 

Remarcabilă este, de asemenea, poezia lui Radu Brateș, 
cu un titlu ce cuprinde sugestia unui succint portret bio-
grafic Balada Episcopului Inochentie cel prigonit pentru 
dreptate, cu o compoziție scenică, înfățișând momentele 
dramatice ale vieții unui arhiereu al cărui spirit patriotic 
n-a cruțat jertfa vieții sale: Ctitorul, Luptătorul, Martirul, 
Vizionarul; duioasa elegie a lui Teodor Murășanu, Vlădicul 
valah, înfățișează amarul exilului în solitudine: „La vechiul 
claustru cu pustnici latini, din Roma cea plină de fală”, sau 
poezia lui Ion Brad, care pe urmele lui N. Iorga, îl numește 
„Episcopul–voievod ”și celebrează întoarcerea lui acasă în 
1997: „Din Roma calmă/ Spirit vechi între statui” și amin-
tind de forma votivă a vechilor mănăstiri voievodale: Cti-
torul, i se pare că „ține-n palmă,/ Blajul - mănăstirea lui”, 
strofele următoare lărgind geografic arealul „mănăstirii”: 
„Mănăstirea lui - Ardealul,/ Mănăstirea lui – pământul/ 
Dulce-al țării – idealul/ Veac de veac cădelnițându-l,” cu 
rugăciunea finală, de reînviere a idealului său: „Domne, 
m-am întors,/ De-acuma/ Poți să te învrednicești/ Să pui 
flăcări iar în huma/ Osemintelor cerești”. 

Tot de momentul emoționant, pentru că împlinea o 
dorință testamentară triseculară, reînhumarea în 1997 a 
osemintelor Episcopului-voievod în Catedrala Blajului este 
inspirată și oda lui Ion Pop Către Inocențiu. 

Poezia a fost publicată în revista „Vatra”, nr.11/1997, 
mensualul târgu-mureșan de care era atașat sufletește și 
pentru că în colegiul redacțional erau foști studenți ai săi 
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și colegi echinoxiști și pentru că avea ca director de onoa-
re pe magistrul său de la Filologia clujeană, Mircea Zaciu. 

   
 

    Către Inocențiu 
   

Nu poți învia cu adevărat din morți 
decât în pământul patriei –  
ai scris într-o zi, pe când începuseși, 
foarte încet să mori. 
Captiv pentru totdeauna, departe, 
de țara de peste păduri,departe 
de umilita, sărmana turmă, 
nu-ți mai rămăsese 
decât să scrii. 
 
Așa ți se arată Purgatoriul: 
să scrii, să tot scrii, 
împăraților, preaînaltelor fețe, 
proteste și rugi, 
„cereri, petiții, memorii,   
suplice amare plângeri, 
pe dale reci de piatră îngenuncheat, 
sub bolți de piatră rece îngenuncheat 
lângă negri, neclintiți chiparoși 
ca negre sfeșnice. 
   
Așa ți se arată Purgatoriul: 
să scrii în genunchi, 
să scrii, să scrii, 
ca un potir mereu plin de cerneală 
pe masa altarului tău. 
Iarăși și iarăși cuminecându-te, 
inocentule Inocențiu, Ioane 
pastor miserae nationis 
romano-valachicae. 
Îndărătnic și nesupus, 
„cervello, durissimo, instabile e machinatore”, 
ai dat de lucru până și îngerilor, 
înaripaților blânzi filologi, 
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știutorii de sinonime: 
în spirit duhul să-l preschimbe, 
mila s-o transcrie în îndurare, 
să facă un loc în Cuvânt 
și bietului Fiu al omului. 
 
Și mult ți s-a dat de lucru: 
să scrii, să tot scrii, 
să scrii tot ce nu știa să scrie 
necioplita, uitata plebe, 
să asuzi până mai ai lumină, 
până nu ne cuprinde-ntunericul. 
 
Acum, când, mult ostenite, doar oasele ți 
se-ntorc acasă, 
din Roma cea mare în Roma mică, 
și când aproape n-au mai rămas din tine 
decât cuvintele scrise, 
știm, în sfârșit, 
că până și cu un pumn de țărână, 
chiar și foarte târziu, 
se pot întregi țările. 
 
Putem aștepta de-acum, 
Singura Înviere. 
 

Ion POP 
     

Titlul, adresare Către Inocențiu – ne duce cu gândul la 
o formă epistolară a poeziei. De fapt este o amplă descrip-
ție a unei trude sisifice a acestui „pastor miserae nationis 
romano-valahicae”, osândit să scrie mereu „proteste, peti-
ții, memorii, suplice, amare plângeri” împăraților și, prea-
înaltelor fețe. 

Rândurile de început, impresionanta convingere că „nu 
poți învia cu adevărat din moarte decât în pământul patri-
ei”, cea mai impresionantă profesiune de credință a unui 
cărturar patriot din întreaga literatură epistolară româ-
nească, au rolul unei ipoteze a cărei demonstrație se des-
fășoară în partea a doua a poeziei, cea mai amplă, în care 
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apare obsesiv verbul să scrii repetat în contexte diferite de 
nu mai puțin de 11 ori. Captiv, departe de Ardealul pe care-
l păstorise cu dragoste și cu jertfă, sub dale reci de piatră 
îngenuncheat scrie mereu precum un alt Sisif. Peisajul 
sinistru este dat nu numai „de recile dale de piatră”, veri-
tabil claustru, ci și de imaginea chiparoșilor, arbori fune-
rari – care apar și la Eminescu în postuma Sarmis, ca o 
prevestire a morții: „Se clatin visătorii copaci de chiparos/ 
Cu ramurile negre uitându-se în jos.” Aceeași sugestie a 
morții și în poezia lui Ion Pop, unde „negri, neclintiți chi-
paroși apar ca negre sfeșnice”.  

Vlădicul întemeietor „a impus o tactică de luptă națio-
nală, memorandismul sau petiționarismul, ca mod de ac-
țiune bazat pe forme juridice și o strategie, în care proce-
sul este transmis de la o generație la alta” (Eugen Simion). 
Această direcție a luptei sale naționale este înfățișată în 
poezia Către Inocențiu, prin enumerarea acestor forme de 
luptă memorandistă, petiționară: „proteste, petiții, memo-
rii, suplice” – prinse într-o caracterizare ce dezvăluie sco-
pul alcătuirii lor: „amare plângeri”. 

Scrisul și iar scrisul îi dezvăluie viziunea Purgatoriului, 
ca o speranță a ispășirii îndelungatelor suferințe ce ar în-
dreptăți această „misera natio romano-valachica” la o viață 
demnă, alături de celelalte națiuni conlocuitoare. Lupta 
lui Inochentie a dus și la revigorarea limbajului liturgic 
latin, dominant slavon, căci a dat de lucru până și „îngeri-
lor, înaripaților blânzi filologi, să opereze cuvenitele mu-
tații:să înlocuiască duhul cu spiritul, și mila cu îndurarea. 

Dacă partea a doua și a treia înfățișează un travaliu is-
tovitor, prin scrisul continuu, ca armă de luptă pentru 
dobândirea unui statut demn de respect neamului său, 
partea a IV-a, ultima, ne arată că acum „când mult osteni-
te doar oasele se întorc acasă – de la Inocențiu nu ne-au 
rămas decât cuvinte scrise. Repetiția persecutantă are ros-
tul poetic de a sublinia imaginea dominantă a descrierii 
trudei surghiunitului episcop, și ultimele versuri dau un 
răspuns dorinței testamentare a celui care aștepta ob-
șteasca înviere a transformându-i jertfa în „singura Învie-
re”, izbăvitoare pentru neamul său.  
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Ioan HOLBAN 
 
 

Trista scară unu pe unu a realului 
 
ea mai recentă carte de poezie a lui Ion Pop, Casa scă-
rilor (Editura Cartea Românească, 2015), începe cu 

povestea tragică a femeii, "fostă profesoară de Română", 
care şi-a pierdut fiul la Revoluţie pentru că voia "să 
schimbe şi el, cît de cît,/ lumea"; poemul care deschide 
volumul e un recviem datat 1989-20l4, spus/ şoptit de o 
femeie care a abolit timpul, curgerea propriei vieţi pentru 
a o comprima în durată scursă de la momentul cînd şi-a 
găsit copilul zăcînd "pe ciment, la morgă, ca un cîine" şi 
prezentul continuu al suferinţei sale: durata e a lumînării 
care arde mereu. Dincolo de povestea din monologul inte-
rior pe care poetul îl "înregistrează" într-un compartiment 
al trenului ce se îndreaptă "printre dealurile pleşuve,/ că-
tre tunelul din Valea Florilor", Recviem în tren filtrează, 
ca peste tot în poezia profesorului Ion Pop, raportul de 
geneză reciprocă - într-un vers îi spune "legătură organică" 
- dintre carte şi viaţă, bibliotecă şi realitatea crudă de din-
colo; ceea ce făcea altundeva eul liric, pendulînd între 
rafturile bibliotecii şi curgerea cotidianului cu toate 
întîmplările şi "figurile" sale, citind realul în orizontul unui 
cod cultural, se regăseşte în monologul fostei profesoare 
de Română; îşi aminteşte că va fi răspuns dorinţei fiului de 
a pleca la Revoluţie în sonoritatea unui vers eminescian 
("de te-ndeamnă, da, de te cheamă..."), l-a aşteptat zadar-
nic pentru că, iată, "a plecat la oaste şi n-a mai venit", cînd 
va fi căzut, sub gloanţe, de pe baricadă, crede că "pasărea 
cu clonţ de rubin/ s-a răzbunat, iată, s-a răzbunat...", apoi, 
la groapa din "proaspătul cimitir al eroilor", îi transmite 
doar "şi-ţi va fi mormîntul-ncoronat de flori", i se pare că 
"nu-i puţin lucru" ca băiatul să fi murit "odată cu nişte 
manuscrise de Eminescu/ din arhiva Bibliotecii Centrale", 
cînd "a fost străpunsă - am văzut mai apoi/ tabloul sfîșiat 
la o expoziție -/ și inima Saftei Florăreasa,/ din celebra 
pînză a lui Luchian", în vreme ce Ăia, "în balconul din faţa 
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scenei", asistau la focurile de artificii "privitori ca la tea-
tru": fosta profesoară de Română exprimă, în fond, con-
vingerea poetului, de atîtea ori afirmată, că între viaţă şi 
carte este o legătură organică: "Moarte, nu-i aşa, și transfi-
gurare,/ sublimă ilustrare/ a legăturii organice dintre viaţă 
şi artă,/ catharsis, milă, groază, -/ poate puţin cinic, mă 
gîndesc, totuşi,/ însă ducînd, să recunoaştem cinstit,/ că-
tre o finală eliberare./ De-atunci, mă trezesc rostind ver-
suri de neuitat -/ despre codrul din care rupi o rămurea şi 
nu-i pasă,/ iar spusa după care nu-i totuna/ leu să mori ori 
cîine înlănţuit/ îmi dă mereu/ un fior nobil şi-nălţător./ 
Dar nu trece mult şi, slabă cum sunt,/ mă îneacă plînsul, -
/ mă obsedează fără să vreau,/ şi acea ultimă întrebare -/ Și 
pentru cine vrei să mori? -/ pusă de Demiurg lui Hyperi-
on,/ şi urlu, domnule, urlu uitînd/ toate versurile eterne,/ 
cum urlă un animal. Sunt și eu, ce vreţi,/ o biată femeie 
slabă...": femeia rostind "versuri de neuitat" în povestea 
morţii fiului său e, în fond, o ipostază, din real, a poetului 
care citeşte şi comentează acele versuri, ilustrînd ceea ce 
s-a numit viaţa ca text. 

Frapantă în poemele din Casa scărilor e reconversia 
narativităţii în esenţele fin distilate ale lirismului; Ion Pop 
istoriseşte, pentru a scrie poezie, cum a primit, în dar de la 
"Doamna Lygia", o cravată a lui Gellu Naum, relatează o 
întîmplare, în fond, banală, cînd îşi rupe mîna dreaptă, 
"alunecînd, bătrînel ridicol, pe o zăpadă/ de numai doi 
centimetri" (Mîna ruptă), alunecă în imaginar aducîndu-
şi perfect aminte o întîlnire cu Bach ("Cu toate că au tre-
cut de-atunci/ vreo trei sute de ani,/ îmi aduc perfect de 
bine aminte,/ clipa cumplită în care,/ sub îngheţatele ar-
curi gotice,/ deasupra corului de la Thomaskirche,/ s-a 
îndreptat spre mine teribilul,/ necruţătorul/ deget al lui 
Bach./ Era tocmai/ în miezul unei Cantate unde/ se poves-
tea despre crucea/ luată de pe umerii Domnului,/ şi, cum 
se-ntîmpla să mă doară toate,/ am făcut, se pare, o gravă 
confuzie,/ şi-am scos, uitînd unde mă aflam,/ un geamăt 
sfîşietor" (Degetul lui Bach), consemnează întîmplări de 
la Muzeu sau din bibliotecă, pe cînd lucra "la o ediţie criti-
că din Urmuz" (Muzeu, Tocmai lucram), un stagiu de 
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cercetare în Liguria (Cîini la Bogliasco) etc. Formula 
acestor poeme se identifică în aceeaşi legătură organică a 
vieţii cu arta; toate aceste istorii despre întâmplări banale 
ori lucruri mărunte se îmbracă, în poezie, într-o aură me-
tafizică, realul citit în grila codului cultural dobîndind 
înţelesurile pe care, altfel, nu le are: ca această foarte sem-
nificativă vizită în satul natal: ”S-a întâmplat ca, trecînd/ 
după mulţi ani prin satul meu,/ să nimeresc în faţa casei / 
în care m-am născut (e-a altcuiva)/ tocmai la ora/ cînd 
cineva, urcat pe-acoperișul/ cu sure, vechi pătrate de-
ardezie,/ le desfăcea încet, punând/ în locul lor nişte ţigle 
roşii./ Habar nu avea/ că jupuia / cîteva ceruri de deasupra 
mea./ Și nici nu se auzea ţipătul./ Se schimbau doar nişte/ 
pătrate prea vechi, de ardezie,/ cu nişte ţigle noi, roşii" 
(Acoperişul). Dar aura metafizică este, poate, în primul 
rînd, a forjelor geometrice pe care poezia lui Ion Pop le 
fixează într-o relaţie specială; astfel, triunghiul se ghiceşte 
după miros, "putrezind sub pletele zeiţelor de odinioară", 
pătratul statornic e al ferestrei, "supapă a bietei mele sin-
gurătăţi şi melancolii cronice, anacronice", dreptunghiul 
dă fiori (După atîtea ocoluri), pentru ca liniile paralele 
să identifice marea oboseală care se instalează între două 
lumi: aceea a realului şi cealaltă, a ocolurilor metaforice şi 
a "zumzetului" conotaţiilor; "O, marea oboseală/ dintre 
două linii paralele! / O, drama/ bătrînelor linii/ care-au 
uitat ce-i iubirea/ din cauza distanţei mereu legale/ a con-
templării!" (Exclamaţii): aceste poeme i-ar fi plăcut lui 
Solomon Marcus. 

Cu lumea, poetul are relaţii nete, în revoltă şi scîrbă, 
cum scrie în poemul care dă titlul cărţii; e lumea care nu 
se limpezeşte, unde necredinţa mută munţii din loc, e 
tîrgul din Templu, de dinainte de venirea lui Iisus, evocat 
în sarcasm, pamflet şi blestem, e locul şi vremea cînd, în 
orizontul aceleiaşi legături organice, "clişeele poeticeşti" 
tropăie "în zadar prin poem": "Și iată au şi pornit satrapii 
cu lavalieră,/ ciobanii cu oile lor păscînd cenuşă,/ negus-
torii au umplut din nou templele,/ pe tarabe, la preţ re-
dus, la a doua mînă,/ se vînd cămăşile însîngerate/ ale în-
vinşilor,/ (da, s-a mai spus şi se va mai spune)/ dar 
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meterhanalele fluieră, chiuie,/ aghiazma-i un bun înlocui-
tor de benzină,/ văd chiştoace plutind în cristelniţe,/ ne-
credinţa mută munţii din loc,/ un elev îmi spune că, în 
sfîrşit,/ şi-a prins profesorul copiind/ pe cînd asuda să 
devină definitiv,/ cîteva mii de iude nu mai știu număra/ 
decît pînă la 30, -/ pe cînd în fresce se scorojesc, Doamne,/ 
trîmbiţele Apocalipsului,/ Și sub jumătate din degetul Tău 
arătător / se vede piatra şi cărămida./ Ici-colo, cîte un steag 
găurit,/ mai flutură/ ostenit şi decolorat,/ pe cîte-un 
morman de gunoi./ Notaţii, clişee poeticeşti, desigur,/ 
tropi anacronici,/ tropăind în zadar prin poem./ Dar înco-
tro, încotro?/ M-aţi înnebunit, mă scoateţi/ din minţi, 
netrebnicilor, lichelelor,/ hoţi de drumul mic, tîlhari de 
drumul mare,/ căraţi-vă,/ întoarceţi-vă să grohăiţi în ma-
re,/ pieriţi Legiuni,/ sub trăsnete şi talazuri!" (Cravata lui 
Gellu Naum). Cu poezia, Ion Pop are o relaţie critică; 
avînd convingerea, odată cu Dostoievski, că frumuseţea, 
"oricît de tîrziu", va salva lumea, predă lecţii despre poezie 
la "patru-cinci poeţi tineri", vorbindu-le despre aura me-
tafizică a acesteia ("căci, să ştiţi de la mine, nu se poate ca 
poezia/ să nu se deschidă, cît de cît,/ spre o pîlpîitoare, 
mică aură/ metafizică"), "traduce" un pasaj din poemul 
unui tînăr, în care se povesteşte "cum într-o discotecă/ cu 
tineri semidrogaţi, o fată/ aţîţată de ritmurile dezlănţuite/ 
şi-a ridicat brusc rochia/ să le arate amicilor/ ce avea mai 
concret sub ea. Iar poetul/ ne-a spus şi el tuturor/ exact 
ce-a văzut Acolo"; pe casa scărilor de la Facultatea de Lite-
re, profesorul traduce astfel: "Însă eu, ajuns acum/ la o 
etate ceva mai demnă,/ am tradus imediat:/ un rîs roșu şi 
negru,/ un hohot sarcastic de bacantă,/ izbucnit din hăuri,/ 
ca la expresionişti!/ Și-am făcut pe loc şi o inspirată legătu-
ră (mitologică)/ între cuvîntul P… şi cuvînta p… / ca în Ban-
chetul lui Platon. Of, jumătăţi/ de cercuri visînd/ Marea, 
exemplara Unire!"; dar şi altfel, într-un poem antologic; 
"Tu, păşind,/ aproape orb, aproape/ în vîrful degetelor, 
pipăind/ cu bastonul tău nevăzut,/ un fel de drum,/ 
gîndindu-te în şoaptă,/ ca nu cumva să ciobeşti/ vreun 
cristal uitat în aer, vreun pătrat/ abia născut/ din limpe-
zimea zilei./ Pe cînd pe scena din piaţa mare,/ se aude 
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clipind teribil,/ ca din două talere de fanfară,/ ochiul 
Cicloapei/ de sub rochiţa/ balerinei spartane" (Vreme în 
schimbare). Trecînd de la scările celebre din mitologie şi 
artă la "trista scară unu pe unu" a realului, poetul se vede, 
în ironie, ilustrînd "cît de cît autentic/ realismul poetic al 
ultimei generaţii", abordînd,însă, formele acestuia într-o 
ofensivă demolatoare ("Mai bine-i să fii neted,/ curat şi 
proaspăt,/ ca un tîmpit", scrie Ion Pop în Pentru unii) şi 
în sarcasm, ca în acest portret fără milă: "Cutare poet, încă 
tînăr, cu muşchi de fier,/ a luat de curînd/ o mare Deci-
zie./ Să stea pe marginea patului,/ să facă săpături./ Se 
uită-n nimic,/ şi-şi scoate din nas, răbdător,/ mărunte 
cocoloaşe./ Scrie apoi despre noile sale descoperiri,/ un 
vers/ şi încă unul./ Furnica, Sisif, Schliemann, Fefeleaga, -/ 
printre exemplele minore" (Cutare poet). 

Ion Pop ascultă zilnic o sonată de Bach, citeşte, se uită 
în Dicţionar, pentru a coborî, apoi, în real, pe casa scărilor; 
acolo îmbracă faptele, figurile, lucrurile mărunte, lumea, 
într-o aură metafizică, găsindu-le frumuseţea şi înţelesuri-
le ascunse, salvîndu-le. 
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Silviu GUGA  
 
 

Ion Pop, un mare câștig al literaturii române 
 

ă simt ageamiu într-ale criticii și istoriei literare ca să 
pot evoca personalitatea complexă a lui Ion Pop care, 

de fapt, e un fenomen, o instituție. Și pentru pricepuți ar fi 
un considerabil efort făptuirea acestui demers, cu toată 
satisfacția și plăcere ce o simt după realizarea lui.   

Ion Pop este, în primul rând, un poet - și nu mă sfiesc 
s-o spun - un mare poet. Am vrut să scriu despre dragos-
tea sa dintâi care a fost poezia pentru că ocazia de a scrie 
despre cartea sa de debut, „Propuneri pentru o fântână”, 
am ratat-o în toamna anului 1966. Am așteptat cu nerăb-
dare acest debut și mă „temeam” să nu debuteze cu o car-
te de critică literară sau de eseuri pentru că ce publica în 
revistele din acea perioadă îi îndreptățeau și un asemenea 
debut. Îl cunoscusem cu un an înaintea apariției cărții, la 
prima consfătuire a membrilor cenaclurilor studențești 
ținută la Sinaia. Dintre toți participanții el, incontestabil, 
se distingea în ciuda modestiei sale. Aveam presimțirea că 
ajunge o mare personalitate, va fi nu doar o promisiune, ci 
un câștig al literaturii române. M-a bucurat enorm apari-
ția „propunerilor” sale și am vrut să scriu despre debutul 
său. Pe atunci publicam recenzii în revista „Orizont” și am 
mers la redacție să-i propun lui Nicolae Ciobanu o recen-
zie sau, dacă îmi îngăduie, o cronică. Mare mi-a fost dez-
amăgirea când mi-a spus că am venit prea târziu cu „ofer-
ta”. Despre debutul lui Ion Pop, mă informează aproape 
cinic redactorul ce răspundea de „sectorul” criticii literare, 
va scrie altcineva... proaspătul asistent Corneliu Nistor. 
Dacă vreau să scriu despre un clujean să-mi aleg altceva. 
Și l-am ales pe Augustin Buzura. În nr. 12/ decembrie 1966, 
una lângă alta, apar recenziile la „Propuneri pentru o 
fîntînă” și „De ce zboară vulturul”. Ca să-mi dispară gustul 
amar al ratării de a scrie despre debutul lui Ion Pop, am 
propus revistei „Luceafărul” o recenzie pe care o mai aș-
tept și astăzi să apară. Și au trecut de atunci 55 de ani și 
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din acest prim volum, într-o antologie mai recentă (apăru-
tă la Editura Școala Ardeleană), n-au mai rămas decât șase 
pagini pentru că exigența criticului Ion Pop e maximă. Ion 
Pop pare să-și refuze carisma de poet pentru că este și un 
critic, un istoric literar, un eseist, un traducător, dar și un 
profesor, un mentor. Apare în diverse ipostazele pe terito-
riile literaturii; știind să pună baze, știind să completeze, 
știind să abordeze subiecte dificile, clarifică și luminează, 
îndrumă și încurajează. În tot ce „a pus mâna” pentru lite-
ratura română atinge excelența iar perseverența și compe-
tența sa sunt uimitoare. Revin (poate obsedant) la volu-
mul de debut. Ce titlul metaforic poate să aibă! Și poate fi 
generalizat pentru tot ce a făcut și va mai face Ion Pop! 
„Fântâna” pe care o propunea la începutul „carierei” este, 
de fapt, marele câștig al literaturii noastre. Acum propu-
nerea a devenit certitudine. 



Ion Pop - 80 

Discobolul/ 2021 
 

64 

Aurel PANTEA 
 

*** 
 Domnului Ion Pop 

  
m exersat mult, am obosit să-i privesc pe toţi 
ca pe nişte victime, 
sînt insul din serile  

în care nu mai există nici o soluţie, 
cînd intenţiile au îmbătrînit dintr-o dată,  
ca amantele din alte vremi, 
şi stăm în timpul vînăt, e vremea putrezirii codurilor, 
faţa ta se varsă în faţa mea, complotăm, 
iar victima comploturilor 
creşte, sparge toate geamurile, debordează, 
vorbeşte în limbajele noastre, ne spune poveştile, 
vieţile noastre se întorc 
epuizate, o viaţă epuizată e un copil bătut crunt,  
iar el surîde,  
şi noi complotăm, o producem, 
nesiguri prin linişti dense, apoase, așa cum e vremea 
cînd de oglindeşti într-o mamă,  
nimicitorul nu mai tace din gură, 
drumul pînă la inima ta e lung,  
inima ta e foarte departe, 
o balerină nebună prin mari încăperi de odinioară 
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„Nuanțele celor ce-au fost”  
 
enectute. Mereu ființe dragi trec dincolo. Reconstituie în 
proiecție lumea ta de odinioară, acum aproape în 

integralitate dispărută. Deoarece episoadele vieții tale cele mai 
emoționante reprezintă un alibi al lumii de dincolo, nu realul, ci 
imaginarul acesteia ar putea fi pus în problemă.  

X 
 Scriptor. Orice gratuitate e în fond gravă. Orice joc e în 

esență dramatic.  
X 

 Scrii mărturisind ceea ce ești și pe deasupra ceva mai mult. 
Mărturisești inclusiv ceea ce nu poți fi.   

X 
 „Dacă te-ai înfruptat din viață, ești sătul, părăsește-o 

mulțumit… Dacă n-ai știut s-o întrebuințezi, dacă a fost fără 
spor, ce-ți pasă că o pierzi? Folosul vieții nu-i pe întinderea ei, ci 
pe îndeplinirea ei; unul care a trăit îndelung poate să fi trăit prea 
puțin; prindeți-i rostul cît timp sunteți în ea. În puterea vrerii 
noastre stă să fi trăit destul, nu în numărul anilor” (Montaigne). 

X 
 Ne indispune cel ce seamănă cu noi vag, aproximativ. Îl 

putem iubi doar pe cel ce seamănă mult cu noi și pe cel mult 
diferit. Primul o oglindă, următorul o speranță.  

X 
 Neîmplinirea: o negație în stare de existență. O particulă de 

Neant trăit.  
X 

 „Lui Kierkegaard i-a fost necesar să ajungă la conștiința 
monstruoasă că iubirea lui Dumnezeu se află în puterea 
neclintirii sale, că Dumnezeu este legat și nu poate mișca un 
deget, că lui Dumnezeu, ca și nouă, îi este vîrîtă o «așchie în 
carne», adică faptul că și pentru el sunt pregătite toate torturile 
cu ajutorul cărora adevărul îl pedepsește pe om, pentru ca el să 
îndrăznească să opună filosofiei speculative, filosofia 
existențială, pentru ca el să-și permită să se întrebe cum a putut 
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adevărul să uzurpe puterea lui Dumnezeu și să vadă, într-
adevăr, ce confirmă această născocire monstruoasă a rațiunii: 
căderea omului și păcatul originar. Chiar și cucernicul Leibniz, 
care a vorbit întotdeauna în numele creștinismului, a fost 
convins pe deplin că «les vérités eternelles sont dans l’ 
entendement de Dieu indépendamment de sa volonté»” (Lev 
Șestov).  

X 
 Lucruri simple? Le vedem astfel pentru că viața are nevoie de 

ele.  
X 

 Să admitem că a trăi înseamnă a aduce în prim plan detaliile. 
Să fie din pricina unui organic complex de inferioritate? O 
formă de prudență?  

X 
 „Ne place să ne lăudăm cu defecte opuse acelora pe care le 

avem: cei slabi susțin că sunt încăpățînați” (La Rochefoucauld).  
X 

 Nuanțele celor ce-au fost, complementare la nuanțele celor 
ce n-au putut fi, în exuberanța lor comună pe care o contempli 
cu ochii ațintiți asupra acestui ceas al amiezii. Un cer calm al 
unui sfîrșit de noiembrie, la fereastra odăii tale. Sfîșietoarea 
ipocrizie celestă a unei asemenea stabilități.  

X 
 „Cea mai înaltă statuie a lui Isus se construiește în 

Encantado, Brazilia. Monumentul măsoară 47 metri, cu 6 metri 
mai mult decît statuia din Rio de Janeiro. Construcțiile la cea 
mai înaltă statuie a Mîntuitorului au început în iulie 2019. 
Lățimea uriașului monument în formă de cruce, care va avea 
amplasat în zona pieptului o cameră cu geamuri de sticlă în care 
se va ajunge cu ajutorul unor ascensoare, este de 36 metri. La 
ridicarea statuii care va deveni cu siguranță unul dintre 
principalele puncte de atracție turistică din Brazilia a fost nevoie 
de 482 metri cubi de ciment. Capul statuii cîntărește 40 de tone 
și a durat trei luni pînă să fie sculptat în cele mai mici detalii” 
(Click, 2021).  

X 
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 Pentru a gusta viața trebuie ca aceasta să-ți inducă fiorul său 
interior de așteptare. A. E.: „Dar ce așteaptă viața?” Se așteaptă 
pe sine însăși.   

X 
 Tîrziu îți dai seama de unele erori ale tale, atît de tîrziu încît 

ele nici nu ți se mai înfățișează de fapt drept erori. Doar semnale 
ale unei întîrzieri irecuperabile.  

X 
 „Dacă n-ai în tine destulă politețe pentru toată lumea, fii mai 

politicos cu inferiorii decît cu egalii, mai politicos cu egalii decît 
cu superiorii. Lipsa de politețe față cu egalii și cu superiorii este 
numai o necuviință, care-ți poate atrage represalii, pe cînd față 
cu inferiorii este o cruzime și o lașitate, căci provoacă o durere 
care nu poate riposta” (G. Ibrăileanu). 

X 
 Trăiește clipa, nadă a eternității.  

X 
 Senectute. Siderați de excepționalul morții, pierdem din 

vedere cealaltă față a sa, tot atît de relevantă, inclementul loc 
comun. 

X 
 Orice boală, o repetiție mai mult ori mai puțin concludentă 

pentru spectacolul funebru. S-o tratăm cu considerația cuvenită.  
X 

 „Culoarea adevărului este gri” (Gide). 
X 

 Metanoia conținută în orice faptă bună, oricît de modestă, pe 
care se întîmplă s-o faci.  

X 
 „Fața caută o oglindă care să nu deformeze. Narcisismul este, 

într-un fel, esențial feței. Această oglindă fidelă este, așa cum 
am văzut-o, fața celui care iubește. Fața vrea o comuniune 
veridică. Există ceva penibil în fotografie, în care fața nu se 
reflectă în fața iubită, ci într-un obiect indiferent, sau, în alți 
termeni, fața este obiectivată și sustrasă veritabilei sale 
existențe. Nimic în lume nu este mai semnificativ, nu redă mai 
sensibil misterul existenței decît fața umană” (Berdiaev).    

X 
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 A răscoli mereu în memorie un lucru rău pe care l-ai săvîrșit 
înseamnă într-un fel a repeta starea în cauză, a te afla din nou în 
umbra sa întunecată.  

X 
 Recunoscător unei persoane agreabile, chiar dacă nu-ți face 

un serviciu anume. E suficientă energia pozitivă pe care ți-o 
transmite. 

X 
 Scriptor la senectute. Crede că niciodată nu va rosti ultimul 

său cuvînt. Doar penultimul.  
X 

 „Potrivit unei lucrări de genetică istorică, peste 16 milioane 
din oamenii actuali de sex masculin (adică unul din două sute) 
ar fi descendenți direcți ai lui Ginghis Han. Lucrarea se bazează 
pe numărul mare de copii ai conducătorului Imperiului Mongol 
între 1162 și 1227. Aplicînd această teorie, poate că am putea afla 
cîți români se trag direct din Ștefan cel Mare” (Dilema veche, 
2021).  

X 
 „Cel care e înclinat către desfrîu e compătimitor și milostiv, 

cei care sunt înclinați către neprihănire nu sunt așa” (Sfîntul 
Ioan Scărarul). De fapt ar fi vorba de un fals desfrîu, care se 
pedepsește pe sine prin chiar patetismul său dureros, și de o 
falsă neprihănire, searbădă, un tipar fără conținut.  

X 
  „Cele mai vechi peruci egiptene datează din jurul anului 

3000 î.H. Ele erau confecționate din fibre vegetale de in, dar și 
din lînă de oaie, păr de animale sau păr uman, și erau atît de 
bine realizate, încît multe din ele au rezistat pînă în zilele 
noastre, fiind expuse prin diverse muzee și universități. (…) Dar 
perucile din Antichitate nu semănau deloc cu cele din zilele 
noastre, care încearcă să imite firul de păr natural. Perucile 
egiptenilor semănau mai degrabă cu niște coifuri «fortificate» cu 
ajutorul cerii de albine. Unele aveau nuanțe aprinse de verde, 
albastru sau roșu, și erau împodobite cu multe pietre și metale 
prețioase, devenind astfel extrem de grele” (Formula As, 2021).  

X 
 Lucruri prea cunoscute pentru a le mai aminti, lucruri prea 

puțin cunoscute pentru a le mai aminti.  
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X 
 Nuanța fatidică a oricărui termen care ți se stabilește.  

X 
 „Respectul este un tribut pe care nu-l putem refuza 

meritului, fie că vrem, fie că nu; putem cel mult să-l ascundem 
în afară, dar nu putem împiedica totuși să-l simțim înăuntrul 
nostru” (Kant). 

X 
 A.E.: „Cunoști un autor «urîcios», cu vădite tare de caracter, 

și un altul deschis, dăruitor ca persoană. Fii sincer: cu toată 
intenția ta de obiectivitate, un fie și minim fascicul de umbră 
sau lumină nu cade automat și asupra producției în cauză? N-
avem ce face. Ne aflăm într-un domeniu al omenescului 
ireductibil”.  

X 
 Ascuns cu efect chiar în ceea ce este mai vizibil în 

comportamentul persoanei sale. 
X 

 „Călătorind în Senegal în anul 1455, Alvise Ca’ da Mosto nota 
în jurnalul său: «Negrii, bărbați și femei, veneau în goană să se 
uite la mine, ca și cum aș fi fost o minune. Li se părea foarte 
neobișnuit să vadă un creștin într-un astfel de loc, căci nu 
văzuseră nici unul vreodată și se mirau de albeața mea nu mai 
puțin decît de veșmintele mele, căci nu mai văzuseră lînă. Unii 
îmi atingeau mîinile și brațele, scuipau și îmi frecau pielea cu 
salivă ca să vadă dacă albeața ei era adevărată sau falsă; cînd au 
înțeles că am pielea albă, au fost stupefiați»” (Dilema veche, 
2021).  

X 
 „Partir c’ est mourir un peu”, de unde pesemne subtila 

detentă pe care o resimți nu o dată cînd pleci într-o fie și scurtă 
călătorie. 

X 
 A.E.: „Vanitatea: o ușă care se deschide lesne și către alte 

nedemnități. Rogu-te verifică!”.  
X 

 Văd pe chipul său o lumină expresivă trasată de însuși 
penelul tinereții. Tinerețea e promisiune. Și asta nu reprezintă 
oare totul?  
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X 
 „Gînditorul, și tot așa artistul care și-a pus la adăpostul 

operelor partea mai bună a eului simte o bucurie aproape 
malițioasă cînd vede cum trupul și spiritul său sunt frînte și 
distruse lent de timp, ca și cînd s-ar uita dintr-un ungher la un 
hoț care umblă la casa lui de bani, în vreme ce el știe că aceasta 
e goală și că toate comorile sunt salvate” (Nietzsche).  

X 
  Viața cuprinde inevitabil o anume brutalitate nervoasă, 

zvîcnind sincopat acolo unde te aștepți mai puțin. Explicabilă 
chiar prin natura sa. Inclusiv, oricîte precauții ai încerca să iei, 
viața ta proprie. 

X 
 Evident, un „bătrîn”, considerîndu-se că și-a împlinit rolul, 

iese din scenă, dar adesea nu dintr-o dată. Poate mai rămîne o 
vreme ca simplu figurant.  

X 
 „Nimic nu este atît greu ca a nu te înșela pe tine însuți” 

(Wittgenstein).  
X 

 Neîndoios, X pe care l-ai putea considera fără dificultate un 
ins foarte oarecare, semianalfabet, te privește cu un dispreț 
disimulat, dar nu întrutotul. Prea ești diferit de el. Dar nu-l poți, 
la rîndul tău, disprețui. E o entitate a realului căreia se cuvine a-i 
acorda considerația prezenței, nu mai puțin decît unei pietre, 
unei gropi, unei crăpături în zid.  

X 
 „Că maimuțele din templul Uluwatu din Bali le fură turiștilor 

ochelarii nu mai este o noutate. Ce nu se știa pînă acum este ce 
fac cu ei. Ei bine, comerț! Cercetătorii canadieni care studiază 
comportamentul primatelor au constatat că ele nu ascund 
obiectele furate, ci le schimbă «în natură», contra fructe și 
dulciuri. Negoțul se poartă cu slujitorii templului, dar și cu 
turiștii mai curajoși. Curios este că maimuțele știu valoarea 
obiectelor. Că un telefon mobil aduce mai mult decît o pălărie 
jerpelită, de paie” (Formula As, 2021).  

X 
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 La senectute, țeposul suficient X socotește că și-a împlinit 
rolul, cu toate că nu credem a greși socotind că n-a avut nici 
unul. 

      
 Introspecția: o convalescență a sufletului ce nu mai ia sfîrșit.  

X 
 O așteptare prea îndelungată, stresantă îți poate reduce 

considerabil satisfacția pe care s-ar cuveni s-o ai la împlinirea 
acesteia. E ca și cum, purtînd în spinare o povară grea, nici 
atunci cînd ai ajuns cu bine la punctul final n-o poți da jos în 
primele clipe.   

X 
 „O cercetare publicată în revista Proceedings of the Royal 

Society B arată că păsările de sex masculin au probleme cu 
învățarea cîntecelor pe care speciile le folosesc pentru a atrage 
sexul feminin, cu alte cuvinte își uită cîntecele. Motivul ar putea 
fi schimbarea habitatului din cauza intervenției omului și 
scăderea numărului de păsări din sălbăticie, așa că păsăroii nu 
mai au de la cine să învețe cîntecele «din bătrîni», drept urmare 
nu mai au succes la păsărele, ceea ce le afectează capacitatea de 
reproducere. Cercetătorii spun că 12 % din păsările pe care le-au 
studiat nu mai reușesc să reproducă cîntecele propriilor specii, 
iar 27 % au cîntat, după ureche, cîntece diferite față de cele 
originale” (Dilema veche, 2021). 

X 
La baza purității se află totdeauna un sacrificiu, fie și 

inconștient. 
X 

De ce ești înclinat a ține partea celor slabi, neajutorați, 
nedreptățiți, a celor loviți de soartă? De ce iubești animalele, 
păsările, plantele? Dintr-un impuls poate nativ, dar care ar 
putea răspunde unui principiu astfel formulat de 
pseudoDionisie Areopagitul: „lucrurile superioare sunt în cele 
inferioare într-un mod mai eminent decît în ele însele”.  

 
    
   

 



 
 

Ion POP 
 
 
„Ce nebuni sunt românii ăştia!” 

 
am aşa ar putea fi tradus titlul unei frumoase cărţi-
album, tipărită de Christine Colonna-Césari la propria 

editură, Jeunesse Piatnitsa, Bucureşti, 2021: Ils sont fous, 
ces Roumains! Calificativ, de fapt al admiraţiei, căci româ-
nii văzuţi de autoarea stabilită de câţiva ani în capitala 
noastră, îi apar, cum se poate deduce, drept „grozavi” în 
sens pozitiv – subtitlul de pe copertă este „L’Eldorado 
roumain”! -, dublat în româneşte de exclamaţia, nu lipsită 
de un umor afectuos-relativizant, „Mare de tot!”... Autoa-
rea, profesor diplomat al şcolii franceze de yoga, născută 
în sudul Franţei şi făcându-şi multă vreme meseria la Pa-
ris, a descoperit ţara noastră în urmă cu vreo trei decenii, 
a urmat facultativ cursuri de limba română, îndrăgostită 
de spaţiul românesc şi tradiţiile sale, s-a inspirat într-o 
primă naraţiune din legendele vechi de pe la noi, scriind 
Anda, lupoaica, o povestire basm în care lumea fabuloasă a 
dacului Zalmoxe se prelungeşte în timpuri mai apropiate, 
şi care i-a adus un premiu „Panait Istrati” în anul 2013. A 
mai publicat de atunci câteva povestiri alimentate de data 
asta de imaginarul şi natura Sudului francez de origine, - 
toate ilustrate expresiv de picturile sale naive. A ales până 
la urmă să trăiască în România, unde, după cum scrie, a 
„regăsit o societate cu dimensiune umană, pierdută din 
vedere în Franţa”. O miză, aşadar, pe o anume simplitate 
şi naturaleţe a relaţiilor dintre oameni, care în lumea oc-
cidentală i se par grav afectate, ducând spre o progresivă 
dezumanizare. Christine Colonna-Césari caută, într-un 
cuvânt, omenia, firescul legăturilor cu lumea din jur, ad-
miţând ca atare şi defectele, imperfecţiunile realităţilor 
româneşti, motivate istoric şi temperamental, marcate şi 
de nivelului de educaţie diferit al oamenilor cu care vine 
în contact, de mentalităţi ce-l pot contraria uneori pe oc-
cidentalul exigent, moştenitor al unor tradiţii culturale 
statornicite de secole, în condiţii incomparabil mai favo-
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rabile decât cele din România. Ea privilegiază, însă, în chip 
programatic, trăsăturile pozitive ale unei comunităţi la 
care apreciază ”deschiderea de spirit, inventivitatea, tole-
ranţa şi gentileţea”, numeroasele însuşiri ce împodobesc – 
se scrie -„cu talente, originalitate, anumite superiorităţi, 
mult umor, omenie şi vitalitate”.  

De la prima pagină, cititorul e avertizat că aceasta „nu 
este o carte de istorie (...) nici un ghid turistic”, ci „o invi-
taţie foarte aparte la o călătorie în România, văzută de un 
autor francez ce trăieşte în Bucureşti, în numele calităţii 
vieţii, interpelat de simţul măreţiei, originalitatea şi geniul 
românesc.” Asemenea propoziţii pot suna surprinzător în 
urechile multor români, deja obişnuiţi cu imaginile mai 
degrabă negative promovate, din motive adesea de senza-
ţie, în presa franceză şi internaţională, în ultimele vreo 
trei decenii, la care s-a adăugat nu puţin din ciudata ten-
dinţă de autodenigrare, abia concurată de vocile emfatic-
patriotarde care se auzeau din cealaltă extremă, a exaltării 
esenţialiste a unor înzestrări din afara comunului, atribui-
te românilor. „M-am întristat – scrie autoarea – văzând că 
aceste clişee dăinuie, până şi în mintea unor prieteni fran-
cezi pe care îi preţuiesc şi care erau victimele lor nevino-
vate. Era, aşadar, timpul să se aducă la cunoştinţă faptul 
că de această parte a Dunării, lucrurile nu stau prea rău. 
Ambiţia acestei cărţi este de a ilustra prin exemple „ceea 
ce se poate găsi frumos şi bine, mare şi excepţional, în 
România.” Şi mai departe: „România prezintă aspecte şi 
superiorităţi necunoscute, aş spune chiar o predestinare 
subiacentă, necunoscută adesea şi de unii dintre români.” 

Excepţiile exemplare puse în evidenţă de autoarea căr-
ţii nu sunt puţine. Ea caută mereu punctele de vârf ale 
creativităţii româneşti, performanţele chemate să contra-
zică excesele negativiste din imaginile afişate despre Ro-
mânia, unele false informaţii, despre ţara considerată a fi 
cea mai francofonă din Europa, în ciuda asediului tot mai 
puternic al limbii engleze, ca pretutindeni. Cunoaşterea la 
faţa locului a realităţilor româneşti începe pe stradă, în 
pieţe, în dialogurile de fiecare zi cu oameni dintre cei mai 
diferiţi, la care descoperă plăcerea comunicării neconven-
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ţionale, drept care scrie: „Îmi place această familiaritate, 
regăsesc în ea Sudul provensal natal al copilăriei mele, 
când oricine vorbea cu oricine, fără să fie nevoie să fluture 
mai înainte o carte de vizită.” 

Dar, dincolo de aceste consideraţii ţinând de observa-
rea vieţii cotidiene, Christine Colonna-Césari caută, cum 
am notat deja, datele şi realizările prin care spiritul crea-
tor românesc a cunoscut excelenţa, printr-un număr deloc 
neglijabil de priorităţi în toate domeniile. Le şi numeşte 
încă din primele pagini ale cărţii, supralicitând uneori, 
admirativ, „talentul şi capacitatea naturală a românilor de 
a vedea lucrurile în dimensiuni mari”, nu fără a remarca 
totuşi, cu o uimire îngăduitoare, că destule lucruri mărun-
te, contrariante pentru un francez mai atent la regulile de 
comportament cotidian civilizat, nu sunt prea respectate 
la Bucureşti, un oraş ce dezvăluie şi alte contraste, înce-
pând cu arhitectura unor case vechi lăsate... romantic în 
paragină şi trotuarele desfundate unde nu te aştepţi... Nu-i 
scapă nici lipsa de ordine, cota de imprevizibil şi de im-
provizaţie din viaţa oamenilor – „fluiditatea şi dezordinea 
sunt cele două mamele ale României”- felul de a trăi mai 
degrabă în prezent, în imediat, fără planuri de viitor raţio-
nal alcătuite, iar la nivel mai înalt instabilitatea politică, 
corupţia evocată şi de oamenii locului, şi multe alte ele-
mente criticabile ce nu pot trece neobservate de privirea 
atentă a cuiva venit din altă lume. În faţa unor asemenea 
realităţi nu foarte demne de laudă, autoarea reacţionează 
totuşi cu îngăduinţă şi înţelegere, decisă să accepte un 
mediu pe care îl simte totuşi mult mai uman decât în ţara 
din care vine, uniformizată, agitată de mişcări sociale nu 
întotdeauna suficient motivate, excesiv birocratizată, su-
portând toate consecinţele nefaste ale ultimei moderni-
tăţi. Nu e deloc surprinzător în acest context că este rea-
mintită cartea lui Paul Morand (scriitorul diplomat căsă-
torit cu o româncă!), dedicată în 1935 Bucureştiului, din 
care citează o frază semnificativă, apropiată de propria 
stare de spirit: „Vom merge deci la Bucureşti ca să facem, 
la declinul civilizaţiei noastre capitaliste, o cură de nepăsa-
re”. „E mereu de actualitate” - notează imediat noua ”re-
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porteră”. Nu departe de această pagină putem citi: „Acest 
exil voluntar dincolo de Dunăre, în contradicţie cu clişeele 
mediatice, răspunde unei chemări interioare care pentru 
anumiţi oameni dă sentimentul că exilul era cel dinainte. 
Te îndrepţi către România fiindcă i-ai presimţit bogăţiile 
culturale, spirituale sau ecologice... Rămâi aici înainte de 
toate pentru societatea ei cu faţă umană, pentru autohto-
nii ce nu sunt deconectaţi de orice comunicare verbală”... 
Dar Christinei Colonna-Césari îi este dragă şi limba româ-
nă: „Simt, în ce mă priveşte, că am în vârful limbii această 
aşa de frumoasă limbă română, înainte de a şti s-o vor-
besc, ca şi cum dintotdeauna, într-o viaţă anterioară, mi s-
ar fi rostit cele mai frumoase cuvinte de dragoste... Iată 
apoi, trebuie să recunosc, cu românii poţi să vorbeşti de-
spre orice, absolut despre orice, atât de mare este deschi-
derea lor de spirit şi capacitatea lor de receptare îndeosebi 
a tot ce se referă la inimă şi la suflet. E unul dintre motive-
le majore care-ţi dau sentimentul că eşti în siguranţă aici, 
liber să gândeşti şi să schimbi păreri, liber să fii o femeie, 
la ani-lumină de Franţa contrariată, în care domneşte po-
liţia gândirii şi uneori gândirea lipseşte, liber să te situezi 
într-un mod intuitiv între Cer şi Pământ.” S-ar putea cita 
numeroase alte pasaje din această carte plină de expresii 
ale ataşamentului profund faţă de ţara noastră, privită şi 
simţită cu o rară, generoasă înţelegere, cu bunele şi mai 
puţin bunele ei. 

Dar „nebunia” românească din titlul cărţii, numită ast-
fel cu simpatie, e justificată de autoarea ei mai ales prin 
realizările de excepţie, multe din zona pionieratului şi a 
recordurilor, înregistrate şi comentate entuziast. Sunt de 
toate soiurile aceste performanţe, de la cea, de „Guinness 
Book”, a comentatorului sportiv Ilie Dobre, care a strigat 
într-un meci de fotbal din 2011 un „gooool” timp de trei-
zeci şi cinci de secunde fără să respire, până la capodope-
rele brâncuşiene de la Târgu Jiu. Pe acest parcurs al cata-
logului alcătuit de autoare, găsim performanţe tehnico-
ştiinţifice precum „cel mai puternic laser din lume”, de la 
Turnu Măgurele, spectaculoasele „scanere de transport” 
aviatice de sub firma lui Mircea Tudor, tratamentul geria-
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tric propus de celebra Ana Aslan, cei cinci sute de medici 
„apiterapeuţi”, cele mai vechi mine de aur - de pe vremea 
romanilor, la Roşia Montană -, cele mai mari mine de sare 
terapeutică - la Slănic-Moldova şi Praid, complexul Termal 
ecologic din Bucureşti... E amintită şi comentată inventa-
rea stiloului de către Petrache Poenaru la mijloc de secol 
XIX... Din aria artizanatului şi artelor, nu lipseşte bluza 
românească (reţinută de altfel şi de UNESCO în patrimo-
niul mondial de valori) „cimitirul vesel” de la Săpânţa, 
unic în felul său, marea cupolă-vitraliu de la Biblioteca 
„Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea, pictura naivă a 
Marianei Mihuţ (care nu e aceeaşi persoană cu actriţa cu-
noscută), foarte apreciată de francezi, cea mai mare statu-
ie de piatră din lume - chipul lui Decebal sculptat în piatra 
muntelui pe malul Dunării de la Porţile de Fier... Nu putea 
lipsi, desigur, nici fosta „Casă a Poporului”, Palatul Parla-
mentului de acum, cu dimensiunile ei uriaşe şi cel mai 
lung şir de fântâni arteziene, care duce spre acest luxos şi 
greoi monument ceauşist...  

Şi nu sunt singurele locuri şi lucruri menţionate şi pre-
zentate admirativ în carte. Fiecare realizare evocată are 
mica ei istorie documentată atent, scrisă cu mare simpa-
tie, şi cu pigmenţi umoristici din când în când, cu o dezin-
voltură ce se poate deduce chiar din învecinarea unor re-
pere ce ţin de spectaculosul comun, de „carte a recorduri-
lor”, cu realizările efectiv majore din spaţiul românesc. 
Subtitlul „L’Eldorado roumain”, ca şi exclamaţia „Mare de 
tot!” de sub el, sugerează această degajare stilistică, osci-
lând între tonurile necesar grave ale prezentărilor şi tra-
tamentul mai liber, familiar, ce însufleţeşte cartea întrea-
gă. O carte care este şi abundent şi elegant ilustrată, ca un 
ghid turistic selectiv, dar care depăşeşte cu mult, prin in-
vestiţia afectivă şi culoarea personală a scrisului, această 
invitaţie generoasă la o mai bună cunoaştere a României 
de azi. 
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Iulian BOLDEA 
 
 

Ion Mircea. Simplitatea ca metaforă a sinelui 
 

on Mircea este unul dintre reprezentanţii cei mai în-
semnaţi ai grupării echinoxiste. În creaţia de început a 

lui Ion Mircea, accentele blagiene sunt destul de apăsate, 
Petru Poantă considerând că poemul „închis în sine”, 
„limbajul oracular”, dar şi o tentaţie a totalității reprezintă 
particularităţile relevante ale acestei lirici: „Ion Mircea 
caută imaginile ultime, emblematice ale unui univers în-
chis în sine, extrem de bogat, care este poezia însăşi. În 
simplitatea ori în complicaţiile sale limbajul devine aproa-
pe oracular, o cuprindere a totalităţii.”1 O antologie la Edi-
tura Şcoala Ardeleană în 2018, Saga păpădiilor (1971-2018), 
cuprinde selecţii din volumele anterioare: Istm (1971), To-
bele fragede (1978), Copacul cu 10 000 de imagini (1984), 
Piramida împădurită (1989), Demnitatea trandafirului 
(1989). Există, în poemele lui Ion Mircea, dincolo de fi-
reasca voinţă de individualizare, şi o consecvenţă cu sine a 
poetului, într-un discurs tutelat de freamătul impersonal 
al ideii: „De la Nicolae Manolescu şi Ion Negoiţescu, la 
Eugen Simion, Mircea Iorgulescu, Gheorghe Grigurcu ori 
Petru Poantă, critica a notat mereu această consecvenţă 
cu sine a poetului în construcţia severă a unui discurs ve-
gheat de Idee, în sensul comun, dar şi în cel platonician, 
căci «calculul» ponderilor greu de aproximat viza mereu 
Modelul şi Tiparul primordiale.”2 

Volumul de debut, Istm este analizat de Gheorghe Gri-
gurcu prin prisma fervorii unui limbaj esenţializat, înci-
frat, care celebrează dualitatea cotidianului multiform şi a 
transparenţelor ideii: „Autorul oficiază în numele unor 
esenţe, într-un aer de ocultism sub care se ghiceşte o situ-
aţie limită şi anume cea a condiţiei poetului, sortit «zbo-

                                                           
1
 Petru Poantă, Referinţe critice, în Ion Mircea, Saga păpădiilor, Edi-

tura Şcoala Ardeleană, 2018, p. 538. 
2
 Ion Pop, Prefaţă, în Ion Mircea, Saga păpădiilor, Editura Şcoala 

Ardeleană, 2018, p. 9. 
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rului invers», pus sub semnul unei instabilităţi existenţiale 
confruntate cu idealul rigorii geometrice”1. Poemul Palia 
sugerează tocmai o astfel de esenţializare, de purificare a 
fenomenalităţii lumii: „Din nor, de unde începe/ să exis-
te/, «o pasăre care zboară invers»,/ zăpezi zăpezi geome-
trului şi nouă”. Pe de altă parte, cromatica transparenţei, 
simbolistica albului, reprezentările geometrizante şi idea-
lul purităţii, redau unele reminiscenţe ale poeticii lui Ni-
chita, crede Manolescu: „Poetul e din familia de spirite a 
lui Nichita Stănescu, scriind într-o limbă abstractă şi con-
cretă totodată; metaforele sugerează ideea, care la rândul 
ei are necontenit vibraţia sugestivă a unei metafore.”2 În 
acest fel, volumul de debut al lui Ion Mircea, Istm, se de-
taşează prin limbajul abstract, prin peisajele ireale, atem-
porale, în care relevantă este aspiraţia unei purificări spiri-
tuale. 

Se afirmă, în poemele acestui volum, o tendinţă a abs-
tractizării şi diafanului, o tensiune spiritualizantă, precum 
în poemul Dublul („Dacă dorm, nu eu/ dorm.// iată, amin-
tim/ o pasăre:// zborul ei nu/ se întrerupe.// o, craniul 
perfect/ al florii.”). Blagianismul este mai persistent aici, 
în poeme dense, cu imagistică concisă şi metafore abstrac-
tizante, în care avatarurile eului sunt transsubstanţiate în 
efigii ale spiritului, poetul fiind fascinat „pentru totdeauna 
de luminile spiritului, păstrând în adâncul său ceva dintr-
o geometrie inalterabilă.”3 Aşa se explică şi „zarea morală” 
la care se referă Ion Negoiţescu, căci poetul e fascinat „de 
neprihănire albă, de miei inocenţi, de potire candide şi 
ninsoare luminoasă.”4 Nicolae Manolescu notează prezen-
ţa unor imagini dense, unele aparente, altele ascunse, a 
unor metafore esenţializate, prin care e desemnat labirin-
tul interiorităţii: „În spaţiul poemului, lucrurile îşi pierd 

                                                           
1
 Gheorghe Grigurcu, Poeţi români de azi, Editura Cartea Româ-

nească, Bucureşti, 1979, p. 490. 
2
 Nicolae Manolescu, Referinţe critice, în Saga păpădiilor, Ion Mir-

cea, Editura Şcoala Ardeleană, 2018, p. 537. 
3
 Ion Pop, Prefaţă, în Ion Mircea, Saga păpădiilor, Editura Şcoala 

Ardeleană, 2018, p. 9. 
4
 I. Negoiţescu, Scriitori contemporani, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 

1994, p. 288. 
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forma şi densitatea materială, devenind semne pentru un 
limbaj sui generis, în vreme ce sunetele şi cuvintele pri-
mesc atribute obiective şi concrete.”1 Figura simbolică a 
muntelui, cu sugestiile sale ascensionale, universul floral 
din sfera purităţii (lotusul, crinul, mărgăritarul etc.), di-
namica aspiraţiei spre înalt, îl determină pe Mircea Iorgu-
lescu să afirme că Ion Mircea este „un sculptor de forme 
aeriene ce au însă o surprinzătoare consistenţă, amenin-
ţând mereu să se destrame şi dăinuind totuşi în virtutea 
unei neînţelese proprietăţi.”2  

Revelaţiile fiinţării şi ale fiinţei, toposuri recurente, re-
unesc aspiraţia spre puritate şi desăvârşire, puritate care 
„denotă o chemare religioasă, o nevoie de transcendent 
mai puternică decât simplul sau complicatul joc cu voca-
bulele, decât simpla sau complicata problematică sensibi-
lă.”, căci „la Ion Mircea, lirismul se filtrează prin intelect 
spre a se purifica, spre a se recupera pe cine în starea ori-
ginară, dar cu valenţele sensibile mai plenar active.”3. Un 
poem semnificativ, O, nu mai iubesc lebăda, are alura unui 
autoportret concis, în care desenul fiinţei, esenţial şi 
fragmentat, e proiectat în stil pointilist, purificat de acce-
soriile cotidianului: „Celui ce sunt/ pur alcătuit numai din 
puncte,/ nu deodată-i vom descoperi,/ iubita mea mamă, 
curcubeul”. În poemul Firida, Ion Mircea recurge la repre-
zentări abstracte, expresive ce figurează imagini florale 
camuflate în filigranul amintirii („La nunta lor de aur/ 
printre ferecatele flori îşi amintesc în grădină.”), în timp 
ce metafora „fagurelui de albină” exprimă ambivalenţa 
viaţă/ moarte, efigiile transparenţei, dar şi o aură a blân-
deţii şi a harului: „de ce vrei risipitorule (toată ceara/ mea 
de luminat)? îl întreb/ în firidă./ dar el în sfiirea ecoului 
adoarme şi dispare.” Pentru Ion Mircea zborul este suges-
tie a eliberării de corporalitate, debarasare de terestru, dar 
şi acoladă a reînnoirii afective, prin recursul la 

                                                           
1
 Nicolae Manolescu, op.cit., p.537. 

2
 Mircea Iorgulescu, Referinţe critice, în Ion Mircea, Saga păpădiilor, 

Editura Şcoala Ardeleană, 2018, p. 538. 
3
 I. Negoiţescu, Referinţe critice, în Ion Mircea, Saga păpădiilor, Edi-

tura Şcoala Ardeleană, 2018, p. 547. 
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originaritatea matricii rurale („Din nor, de unde începe/ să 
existe/ «o pasăre care zboară invers», (...),/ primenire cu 
totul făpturii şi stelei/ odinioară,/ ochi de mort reîntors cu 
albul/ către satul său montan”). Pasărea, înaltul, zborul, 
detaşarea de lumesc sunt imagini simbolice recurente ale 
aspiraţiei spre necuprins („pasărea şi iahtul – pasărea/ 
umbrindu-l, iahtul/ unei dinastii de insulă”). Se poate 
spune astfel că multe poeme se detaşează prin concizie, 
acurateţe şi claritate, dar şi elan spiritual, cum este, de 
pildă, Dacă dorm, nu eu: „Dacă dorm, nu eu/ dorm.// iată, 
ne amintim o pasăre:// zborul ei nu/ se întrerupe./ o, cra-
niul perfect/ al florii.” 

Arhitectura geometrizantă a poemelor, versurile tensi-
onate şi comprimate, cadenţa sacadată a cuvintelor relevă 
disponibilităţile unei destructurări a textului lumii: „În/ 
clipa/ în/ care/ mă trezesc/ de/ pe/ mine/ cade/ o/ petală./ 
(- n-a trecut nimeni în lipsa mea?/ - nimeni.)/ cum/ înain-
te/ de/ vreme/ s-ar/ fi/ scuturat/ corola.” În Dincolo de 
câmpul cu maci din carte cromatismul albului este domi-
nant: „se afla atâta mărgăritar de mult”, „zăpadă”, „crin” 
„albă zburătoare”, „iarna”, „alb”, „scorburi de var/ din celă-
lalt tărâm”, relevând o sferă a potenţialităţii („o privire 
neîncepută”), a virtualităţii şi increatului. Sugestiile înălţă-
rii sunt corelate cu o retranşare a eului în elementar, într-
un gest de conciliere cu stihiile („Demult într-un sfârşit 
îmbrăţişat cu văile/ retrasul nostru suflet pisc va avea, 
Spirit/ al norilor, în toate urmând tărâmul tău/ ce pur se 
dizolvă în lacrima serii”), după cum imaginile cu conotaţii 
ascensionale au funcţie eliberatoare, purificatoare („peste 
noapte, în somn, dovedim cu semn,/ a crescut, sfioasă 
totuşi, fiinţa,/ numită mai poate fi ea de acum botezând-
o/ cu oglinda oceanului/ netezita etern.”). Există aici, de-
sigur, şi accente de artă poetică, sublimate în metafora 
miresmei ce îşi caută floarea: „trecută adormire - ne amin-
tim poetul,/ ori nimeni de atunci să se stingă/ de nimic 
atins, doar voind:/ mireasma ce-şi caută floarea/ în moar-
te.” 

Reflexivitate şi abstracţie găsim în poemul Cu noaptea 
deodată am citit, cu metafore calofile („bolta de cristal”) şi 
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reflexe mitice din sfera luminii şi a memoriei, prin „lumina 
unui suflet/ din trup în trup mai pribegind”, dar şi prin 
valenţele întrupării: „se apropie noaptea şi tu încă nu ai 
născut./ ca un fluture neivit încă - fiul”. Ultima parte a 
poemului e un elogiu al somnului, ca tranziţie spre rădă-
cinile fiinţei, spre originaritate, spre „celălalt tărâm”: „Tre-
cerea în somn printre munţi adiind./ chipul tău în dreaptă 
lumină se pierde/ un fulg de oglindă în pumni/ peste o 
clipă va încolţi/ (...)/ se scutură salcâmii în celălalt tărâm, 
«cum/ veţi zice sufletului meu:/ mută-te în munţi ca o 
pasăre?»”. Gheorghe Grigurcu observă, pe drept cuvânt, în 
aceste poezii, „limbajul contractat”, o „manieră răcoros 
ideatică”, dar şi „mitul degradării” configurat „în tablouri 
de o manieră răcoros ideatică, de o decepţie contemplati-
vă.”1 În poemul Noaptea U ideatica e tensionată, vibraţia 
ascensională a spiritului şi metaforele thanatice rezumând 
o ambivalenţă urcare/ coborâre, într-o lume contradicto-
rie şi abulică: „Teamă se află seara ca de un mort/ şi aş 
sufla şi eu noaptea nesfârşită/ cum sufli lumânarea/ să 
urci în taină o scară argintie”. Accesul la trezire spirituală 
se amorsează suflând „pe moarte/ ca pe un geam de iar-
nă”, oglinzile fiind purtătoare ale unui freamăt funebru „o 
oglindă înaltă va fi piatra ta funerară/ preasfinte raze răsu-
flând/ asupra văii cimitirului,// ce oglindă înaltă va fi/ 
piatra ta funerară/ după noaptea U”. Poezia lui Ion Mircea 
se impune, cum remarcă Petru Poantă, prin „magia interi-
oară a cuvântului, de o sintaxă sintetică pură într-o stare 
de infinită visare prin principiul oglinzilor paralele.”2  

În cel de-al doilea volum, Tobele fragede (1978), se vă-
deşte imaginea „unui poet hieratic şi dificil, trăind cu ar-
doare în miezul unei insolite experienţe lăuntrice”3, nu-
cleul semantic fiind plasat în sfera emoţiilor, a stărilor 
afective dense, fără semnificative mutaţii de scriitură şi 

                                                           
1
 Gheorghe Grigurcu, Poeţi români de azi, Editura Cartea 

Românească, Bucureşti, 1979, p. 493. 
2
 Petru Poantă, Referinţe critice, în Ion Mircea, Saga păpădiilor, Edi-

tura Şcoala Ardeleană, 2018, p. 538.
 

3
 Victor Felea, Aspecte al poeziei de azi II, Editura Dacia, Cluj-

Napoca, 1980, p. 251. 
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atitudine, poetul „perseverând la nivelul inovaţiei stilisti-
ce: discurs fragmentar, un amalgam de imagini, metafore, 
registre, tonalităţi diferite – uneori un melanj de versuri şi 
proză -, ritm sacadat, alter, notaţie lapidară, imagism er-
metizant.”1 Hieratismul e înlocuit, însă, cu accesul mai 
pronunţat spre cotidian, poetul fiind atras de obiectele 
banale, chiar dacă se mai resimt aici unele accente blagie-
ne (poetica tainei, a misterului, sentimentul cosmicului şi 
originarului etc.). În acest volum se mai poate observa 
conturarea unei mitologii lirice personale, semnele realu-
lui întretăindu-se cu amprenta unor structuri mitice filtra-
te prin retortele expresionismului: „În expresionismul lui 
plin, în continuare, de diafanităţile realului, pătrund, în 
mod sigur, note mai aspre. Se vede efortul de a apropia 
poezia de faptele comune ale existenţei, dar numai pentru 
a le mitiza, a le orienta spre marile viziuni cosmice”2. Atras 
de expresivitatea oximoronului, dar şi de transparenţele 
lumii, Ion Mircea se distinge în aceste versuri printr-o 
încifrare a emoţiilor, transcrise în filigranul unor versuri 
ce au alura unor palimpseste. Dificultatea acestei poezii 
este indiscutabilă, poate şi prin prisma manierismului 
livresc, sau a corespondenţelor intertextuale: „Cum însă 
orice poezie e dificilă într-o anumită măsură, iar ermetis-
mul nu-i decât un program restrictiv, manierismul, desi-
gur, poate fi acceptat aici în semnificaţiile sale pozitive, ca 
tipologie.”3 Manierismul, viziunile nedeterminate, vagi, 
percepţia depărtării şi mirajul temporalităţii sunt figurate 
în poemul Nava („Lingură de aur în văzduh. Te oglin-
deşti,/ cum o scoică sculptează oceanul”), Petru Poantă 
remarcând aici o „resacralizare” a limbajului: „El vrea să 
«resacralizeze» limbajul poetic, dar fără a-l face anacronic. 

                                                           
1
 Raluca Dună, Ion Mircea, în Eugen Simion (coord.), Dicţionarul 

literaturii române, I, Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 
2012, p. 88. 

2
 Eugen Simion, Referinţe critice, în Ion Mircea, Saga păpădiilor, 

Editura Şcoala Ardeleană, 2018, p. 542.
 

3
 Petru Poantă, Radiografii II, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1983, p. 

88.  
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În loc să-l constrângă să aibă un «sens» caută a-i reda 
funcţia lui primară de a întemeia o lume.”1  

În volumul Copacul cu 10 000 de imagini (1984), detaşa-
rea de metamorfozele cotidianului conduce la un adevărat 
refuz al biografismului, cum remarcă Eugen Simion: „Poe-
tul evită şi în a treia carte de poeme – cea mai bună pe 
care a scris-o – biografismul, referinţa mai insistentă la 
cotidian”2. Poetul transcrie mici fabule cu simboluri de 
anvergură restrânsă, caligrafii ale livrescului şi ironiei, ale 
ludicului articulat „într-o tramă pseudoepică, orientată 
spre epifania inefabilului”.3 Un poem alegoric este Jocul de 
şah, poem al erosului multiplicat şi al timpului contras în 
clipă: „Jucam cu iubita mea şah/ sub razele Roentgen: în 
întunericul lor anatomic/ organele noastre erau piesele 
şahului./ Mai ales serile mi-aduc aminte de mine. Cum 
spune Char:/ «frunza trece prin copac»./ Mă revedeam 
copil cum înţărcam viţeii/ punându-le pe frunte coroniţe 
de spini/ sau scânduri din care creştea o pajişte de cuie 
[...]/ Cât de inexplicabili şi monstruoşi/ sunt totuşi în dra-
goste multiplii lui unu./ Din corpul meu vid şi verzui/ sub 
razele Roentgen/ O priveam fără glas/ unduitor şi transpa-
rent ca un vierme marin.” 

Acest volum se distinge prin aceeaşi alură livrescă, abs-
tractizantă, prin preeminenţa toposului thanatic, cu iner-
vaţii mitologice (Ahile, faraoni, regi şi piramide), într-un 
fel de reverie minimalistă a imaginarului. Poemul liminar, 
Departe-n aproape, ilustrează o existenţă vegetală („Eram 
o frunză de-ntuneric era o transparentă omidă”), cu jocuri 
de cuvinte şi antiteze sugestive („departe-n aproape 
aproape-n departe”), contemplarea, ca detaşare a spiritu-
lui de corporalitate, dinamizând reprezentările elevaţiei 
(„O contemplam/ cum ai contempla de sus o piramidă”. 

                                                           
1
 Petru Poantă, Referinţe critice, în Ion Mircea, Saga păpădiilor, Edi-

tura Şcoala Ardeleană, 2018, p. 540.
 

2
 Eugen Simion, Scriitori români de azi, IV, Editura Cartea Ro-

mânească, Bucureşti, 1989, pp. 379-380.  
3
 Raluca Dună, Ion Mircea, în Eugen Simion (coord.), Dicţionarul 

literaturii române, I, Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 
2012, p. 88. 
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Sunt şi alte poeme cu tentă thanatică, Cum e în anul morţii 
cuvântul („Cum e în anul morţii cuvântul/ sînt de tăcere 
apăsat/ cum e sângele-n călcâiul vulnerabil/ al grecului 
visat”), sau poeme cu înscenări mitologice calofile, pre-
cum Prin întunericul umed („Prin întunericul umed,/ cine 
mă spală pe faţă?/ Iată pe cine iubeam/ cu 8000 de ani în 
urmă-n Egipt. Roşul frunziş al buzelor mele/ toamna-l 
sărută ţărănci de pe Nil”). În acelaşi timp, cosmosul, viaţa, 
boala, moartea, transparenţele luminii interioare se conci-
liază, în poemul Koan („Cînd cosmosul şi moartea par să 
fie din aceeaşi strălucitoare/ generaţie de gemeni unicelu-
lari/ neliniştit sunt totuşi în beznă şi în lumină”). Pentru 
Eugen Simion, imaginarul poemelor este expus printr-o 
„junglă de transparenţe”, „în care transparenţele mari în-
ghit pe cele mici, inefabilul vorbeşte limba morţii, medita-
ţia asupra lumii (celebra, irepresibila meditaţie a poetului) 
este o înlănţuire de interogaţii.”1  

Poemul Dialectica imaginarului se distinge, crede Ion 
Negoiţescu, printr-un etos cu desen limpede, Ion Mircea 
„demonstrând cu grijă, comunicându-ne ceea ce îl preo-
cupă, adică nu numai ce simte, nu numai ce îl doare sau îl 
încântă.”2 Dialectica imaginarului reface, crede Negoiţes-
cu, antinomia dintre o anume religiozitate şi „expresia 
contabilă – ca să zic aşa -, antiseptică prin indiferenţa vo-
cabulelor faţă de conţinutul lor.”3, metaforele vieţii şi ale 
morţii căpătând un ecou biblic („Filele Genezei şi Apoca-
lipsei mototolite la un loc/ ţi-ar putea face o idee/ despre 
starea noastră – într-o anatomie de archeopterix/ limbile 
noastre împletite ca un ɚ.”). Cum inefabilul e o celebrare a 
ceea ce nu poate fi exprimat în cuvinte („Nu mi-e cu totul 
clar/ cum inefabilul poate fi transmis cu limbă de moar-
te”), un poem al misterului stingerii, cu transfigurări miti-
ce: „moartea e asociată/ asfinţitului solar şi se spune în 
chipul ei cel mai obişnuit/ «S-a stins lumina lumii»/ «Pe l-

                                                           
1
 Eugen Simion, Referinţe critice, în Ion Mircea, Saga păpădiilor, Edi-

tura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2018, p. 543. 
2
 I. Negoiţescu, Scriitori contemporani, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 

1994, p. 288. 
3
 Ibidem, p. 291. 
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apus de soare/ Ca să mi-l omoare»/ sau «To go West» -/ 
dar cum ne-am plăsmui astăzi moartea/ dacă alternativ 
doi/ sori nu unul ar lumina pământul?”. În acelaşi timp, 
Dimineaţa redă convergenţe sinestezice, fiind un poem 
„unde filosofia simţurilor (văzul, auzul), cu tot ceea ce este 
neliniştitor într-însa, se finalizează într-o metafizică a 
istoriei, moartea fiind considerată încarnare a memoriei”1.  

În poemul Copacul cu 10000 de imagini sentimentul ex-
tincţiei este o „boare primăvăratică”, cu aluviuni onirice şi 
adieri ale transcendenţei: „Dormeam pe pământ învelit în 
ziare precum aurul/ cu vărsat de vânt al portocalei în hâr-
tie de ambalaj/ cu singura deosebire că nu eram aromat/ 
ci fericit. Trupul mi-l purtam/ cum ochelarii de soare pe 
întuneric. Dincolo/ şi dincoace de lentilele portocalii/ 
însuşi crângul înflorit de portocali dormea.” Maşina de 
măcinat cafea e un apel la simplitate şi autenticitate a 
trăirii, în imagini contrase, minimale: „Într-o altă diminea-
ţă eram singur şi ascultam/ glasul confuz al maşinii de 
măcinat cafea./ Mă îmbăiam/ într-o mireasmă vie”. Arta 
conciziei e ilustrată şi de poezia Printre semnele invizibile, 
alegorie transparentă a scrisului, a vocaţiei redării esenţe-
lor: „Într-una din zile scriind/ nu mi-am mai văzut nici 
scrisul nici falangele mâinii/ şi totuşi eram acolo/ printre 
semnele invizibile între braţele invizibile/ Ca Vacile Dom-
nului printre stropi de sânge.” Refăcând geografia lirismu-
lui lui Ion Mircea, Marian Papahagi inventariază particu-
larităţile scriiturii (esenţializarea, fiorul extatic, cultul aso-
cierilor, exotismul, dar şi verva explorării unui cotidian 
paradoxal şi derizoriu): „Dacă Istm era o încercare de 
esenţializare a lirismului prin întoarcerea asupra limbaju-
lui, prin selecţia materialelor suave şi eterice sau prin im-
punerea unei atitudini extatice a eului, Tobele fragede, 
Copacul cu 10000 de imagini şi, acum, Piramida împădurită 
(...) dezvoltă dimpotrivă, o mare şi spectaculoasă deschi-
dere asociativă, o figuraţie exotică sau ezoterică.”2  

                                                           
1
 I. Negoiţescu, Scriitori contemporani, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 

1994, p. 291. 
2
 Marian Papahagi, Referinţe critice, în Ion Mircea, Saga Păpădiilor, 

Editura Şcoala Ardeleană, 2018, p. 544. 
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Volumul Piramida împădurită (1989) se distinge printr-
o mai vădită figuraţie spectaculară, dar şi o seninătate a 
viziunii, ca în poemul Două pulberi magnetice („În rocile 
de vârstă înaltă/ ne-am întâlnit: două pulberi magnetice./ 
lumile şi-au pierdut uverturile,/ şi-au pierdut geneza şi 
odată cu ea seninul/ şi iată-ne venind cu amintirea unei 
lumi senine”), Eugen Simion remarcând „efortul de a înnoi 
notaţia lirică printr-o deschidere a imaginaţiei.”1 Volumul 
Şocul oxigenului, din 2002, reconfigurează teme de demult 
cu sugestii livreşti şi dizarmonii oximoronice: „Aici se 
atinge nivelul maxim al unei formule poetice neomoder-
niste ca substanţă şi postmoderne ca structură, în poeme 
cosmogonice şi (pseudo)autobiografice mozaice, livreşti 
(Şocul oxigenului, Veneţia, Terra ballerina), unde este pro-
iectată, cu aceeaşi tehnică a sugestiei sau a construcţiei 
oximoronice (Ion Pop), viziunea metamorfozelor lumii 
interioare şi exterioare.”2  

Ion Mircea cultivă, cum s-a spus de multe ori, pregnan-
ţa conceptului, atenuarea siluetei biografice, verbul calofil 
şi livresc, într-o înfiorare parabolică a trăirilor, plasate sub 
semnul unei reverii anamnetice, căci, cum spune Marian 
Papahagi, „reminiscenţa personală, nota confesivă, trimi-
terea limpede la evenimente, oameni şi locuri se pot regăsi 
şi se pot recunoaşte. Totul e tradus însă într-o stare a ex-
cepţiei, într-o răscruce unde un fapt aparent neînsemnat 
poate căpăta o semnificaţie decisivă.”3 În acelaşi timp, Ion 
Pop remarcă un element fundamental al acestei lirici, şi 
anume „pragul dintre vedere şi viziune”, ce conferă pro-
funzime dinamicii imaginarului, în care esenţială este 
„percepţia suprarealelor”, prin care se oferă elemente re-
prezentative ale unui autoportret spiritual esenţializat. 
  

                                                           
1
 Eugen Simion, Referinţe critice, în Ion Mircea, Saga Păpădiilor, Edi-

tura Şcoala Ardeleană, 2018, pp. 543-544. 
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Aurel PANTEA 
 
 
Cineva pregătește terenul 
pentru un secol de ură *) 
 

n intimitatea artei poetice a lui Mircea Stâncel se află un 
moralist ce lansează judecăți asupra tuturor realităților 

cu care vine în contact imaginația poetului. Astfel că, în-
temeind un cogito liric, Mircea Stâncel întemeiază și un 
univers etic. Altfel spus, reprezentările poetului, dar și 
atitudinile poartă în structura lor cea mai intimă un etos. 
Poemele sunt proiecții ale acestui etos. Tonul lor e asigu-
rat de continue invocații ale unei prezențe feminine. Apa-
rent erotice, versurile lui Mircea Stâncel se împlinesc într-
o pedagogie a amorului, într-o ars amatoria sui generis. 
Cel ce invocă e o prezență masculină mai știutoare. Apos-
trofele acestei prezențe, cînd nu se concentrează asupra 
unui timp prezent, de unde recuperează o feminitate asu-
pra căreia exercită un dresaj tandru, aduc în imediatețea 
percepției chipuri și întîmplări de odinioară ale cuplului 
erotic. În multe poeme, se face văzută/auzită vocea unei 
conștiințe marcate de leziunile și crimele veacului. O vi-
brație profetică se simte în numeroase poeme. Versurile 
unor asemenea poeme au forța unor versete în care se 
nasc avertismente. Cele mai multe poeme sunt elaborate 
în regimul tranzitivității, dar sunt destule și cele din care 
țîșnesc imagini acut suprarealiste. În intimitatea realități-
lor intrate în atenția conștiinței lirice sunt prezente ame-
nințări. Domeniul expresivității din această carte se întin-
de de la minimalismul cel mai evident, la eclatanțe acute.  

Versuri precum acestea: „Cineva trebuie să vină să 
șteargă praful din univers”, „Cineva pregătește terenul 
pentru un secol de ură”, „Treacă de la mine acest întuneric 
ce luminează”, „Amurgul s-a tăiat în geamul casei mele de 
la țară”/ și a curs pe covor toată melancolia”, „Ai răspîndit 
dezastrul printre toate cămășile mele” etc., posedă încăr-
cături sugestive remarcabile, maximaliste. Ele dau seamă 
și despre nucleul vizionar al poeziei lui Mircea Stâncel și 

Î 



Cărți, cronici, autori 

Discobolul/ 2021 
 

88 

oferă fragmente din spectacolul existenței vizionat de cele 
mai multe ori împreună cu feminitatea însoțitoare. Se pot 
identifica, în poemele lui Mircea Stâncel, două vîrste: una 
a unor vremi imemoriale, evocată cu duhurile nostalgiei, 
și alta a realităților atinse de istoricități oxidante. Prima e 
a plenitudinilor regăsite de un suflet melancolizat, a doua 
e a urmelor pe care le lasă în memoria poetului „clipa cea 
repede”. Ambele vîrste sunt activate de confesiuni împăr-
tășite cu feminitatea ce trece prin poeme, lăsînd în urmă-i 
dulci frisoane amoroase. E de ajuns un vers ca acesta: „Ci-
neva pregătește terenul pentru un secol de ură” pentru a 
sesiza că lirismul lui Stâncel e urmărit și de apocalipse 
întunecate. Uneori, își fac loc și cotidianități cu derizoriul 
lor cu tot. Cu această cea mai recentă carte editată de Mir-
cea Stâncel, personalitatea lui poetică se configurează cu 
deplină maturitate, recognoscibilă pe fondul spectacolului 
poeziei române contemporane. 

 
*Mircea STÂNCEL, Sunt imperfect, draga mea, Colecția 

revistei ”Discobolul”, 2021 
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Mircea POPA 
 
 
Ion Cristofor – starea crepusculară 
 

on Cristofor este unul dintre acei poeți care se reînno-
iește de la volum la volum. Poeme canibale (Casa Cărții 

de Știință, 2021), cel mai recent volum al său apărut de 
curând, anunță starea de degradare umană, împinsă până 
la paroxism, adică starea de „homo homini sumus” numită 
metaforic „canibalism.” „Canibalismul” e o stare de fapt, 
caracterizată prin lipsa oricărei morale, prin aruncarea 
omenirii într-un fel de gaură neagră. Vocea poetului e 
necesară pentru dezvelirea atrocităților, stărilor de cum-
pănă, de confuzie generală, de deambulare. Poezia devine 
acum un fel de lamento, când surdinizat, când deznădăj-
duit sau revoltat. Scrisă în perioada pandemiei, poezia sa e 
o mărturisire a presiunii pe care timpul o produce asupra 
semenilor, asupra întregii societăți cufundate în mediocri-
tate, în derizoriu. „Suntem vecini cu nimicul, cu golul” dă 
el definiția stării crepusculare în chiar prima dintre poezii-
le volumului, intitulată Veacul lui Iuda. E vorba de veacul 
trădărilor, al neputinței, al sfârșitului de lume: „E anotim-
pul pietrelor, e veacul din urmă al lui Iuda.” Avem de-a 
face cu o scormonire în subconștient, cu trimitere la sar-
casm și ironie, la destrucția cuvântului printr-o regresiune 
în timp, în epoca insolită a veacurilor preistorice, când 
„Am tăcut ca o piatră umedă câteva sute, câteva mii de 
ani”, iar trezirea s-a făcut în bătaia cataclismului, în „seara 
când aerul din jur puțea îngrozitor”, oferind viziunea des-
cărnată, de latrină, a lumii. Meșter în discontinuități și 
deconstrucții sintactice, poetul conturează o lume supra-
realistă, desfigurată. Nu e nici lumină, nici salvare, nici 
speranță. Metafora-parabolă la care apelează este dată de 
formula nietzscheană a lipsei dumnezeirii, a unui „Dieu 
Caché” sau a unui „Dieu mort”, cu consecințele imanente 
ale singurătății omului, a unui cosmos suspendat, golit de 
divinitate: „Uneori/ în nopți cu lună plină/ sătul de atâta 
singurătate, bunul Dumnezeu/ dă norii adunați pe cer 
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într-o parte”, dezvăluind chipul cutreierat de tristețea 
dinaintea expierii. O poezie în care și divinitatea e marca-
tă profund de cataclismul omenirii, pretext al unui haluci-
natoriu discurs despre inutilitatea poeziei, a îmbolnăvirii 
cuvântului: „În tristețe m-am îmbăiat, în tristețe m-am 
întors/ Tânăr fiind am supt țâța de cățea a cuvintelor/ M-
am mulțumit cu pâinea săracă și cu vinul lor tot mai acru/ 
Și mai cred că gloria se cuvine doar celor care taie frunză 
la câini/ delatorilor pripășiți prin aula universităților/ si-
cofanților prosperând în penumbra cu lauri a Academiei” 
(Un pumn de cuvinte). Versurile sale sunt pline de cruzimi, 
de imagini deocheate, de suferințe, de pierzanie. Atmosfe-
ra sumbră este întreținută printr-un imagism întunecat, 
populat cu viziuni coșmarești, cu întâlniri buimace și de-
fulări onirice. Tensiunile emoționale capătă aerul rece, al 
plumbului bacovian, al unei naturi cu sonuri stinse, al 
unei umanități decăzute. Poezia lui I. Cristofor traversează 
un deșert sufletesc vizibil, apelând la metafora neputinței, 
ca la o stare lirică larvară, inconștiență, nevrotică. Poeme-
le sale pendulează între intimitate și producerea unei mi-
tologii personale, încărcată de mari stridențe, de cuvinte 
hidoase, de asperități verbale, de incongruențe. Aflat în 
mijlocul unui nonconformism afișat, lirica lui I. Cristofor 
se scaldă într-un fel de purgatoriu odios, fără posibilități 
de salvare decât luntrea lui Caron. Vulgaritatea, criminali-
tatea, odiosul, cenușiul cotidian învăluie într-un ton halu-
cinatoriu procesul de pulverizare al realului, tenebrosul 
luând locul concreteței diurne. Tehnica colajului tragico-
mic duce la parodierea concretului, iar vizualizarea des-
compunerii spațiului existențial are loc prin folosirea în-
tregii game a unei intertextualități aparținând postmo-
dernismului în expansiune, domeniu în care imaginarul 
teluric și cel al sacralității își dau mâna spre a sugera dra-
ma individului aflat în fața stingerii universale. Într-o ast-
fel de lume până și iubita pare „un continent scufundat”, 
iar umanitatea e pradă sigură a morții: „Moartea înaintea-
ză spre noi/ Cu pași de pisică,/ Mormântul unui înțelept 
dă lăstari./ Ca o rană ce sângerează încă/ Deasupra mor-
mântului unui copil/ Soarele e cât bobul de mac,/ Cât 
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lumina din ochii unei pisici.//Auzeam cuvinte rostite/ De 
Dumnezeu/ Mult după moartea noastră/ Și luna răsărea 
peste mlaștini/ Strălucitoare ca o mireasă.” (O viziune cu 
umbre). Lumea se cufundă în mlaștini, deodată cu medio-
critatea care a pus stăpânire pe ea, fiind condamnată să 
dispară într-un spațiu vidat de sentimente, „în care Șeolul 
(adică Infernul)” e singura certitudine ce ne-a mai rămas. 
Poet profund, care coboară în straturile de adâncime ale 
sufletului omenesc, el e un admirabil creator de atmosfe-
ră, și ca un admirabil profet al dezastrului ecologic și mo-
ral al omenirii, el își transformă lira într-un clopot de 
alarmă sonor, care avertizează apocaliptic omenirea asu-
pra infernului în care se scufundă cu fiecare clipă trăită 
iresponsabil.  
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Constantin CUBLEȘAN 
 
 

Poemele postume 
(Ion Horea) 

 
ei care au ilustrat poezia majoră a perioadei noastre 
postbelice se sting rând pe rând, literatura actuală ră-

mânând, cu fiecare plecare dintre noi a câte unuia dintre 
aceștia, mai săracă. Ion Horea este astfel între ultimii, dar 
cu siguranță ultimul cântăreț al satului transilvan, tradiți-
onal, în general. Satul natal (Vaidei), din câmpia Mureșu-
lui, nu departe de Luduș și de Câmpia Turzii („peste Mu-
reș, când ceața se ridică/ Și noaptea, cându-i focul nestins 
la Copșa Mică,/ Demult, în Coasta Turzii, eu singur pe-o 
cărare” ș.a.m.d.), pe care îl evocă, într-o continuă reveren-
ță, nu este cel idilic al lui Coșbuc, nici acela dramatizat al 
lui Octavian Goga, și nici chiar cel pitoresc, în care Ioan 
Alexandru își vedea rădăcinile neamului. E satul unei li-
niști patriarhale, în care viața curge domol, după ritualuri-
le muncilor câmpului și a celor casnice („Să facem melega-
rul/ Să-l zidim/…/ în spatele poieții/ La locul lui știut și nu 
departe/ De straturile ce vor fi curând/ Croite-n geometria 
lor pătrunsă/ Doar de înfiorările seminței” - *** Să fa-
cem…), parcă rupt din vâltoarea vremurilor istorice mai 
noi, cărora, de altfel, poetul nici nu le-a consacrat osanale, 
precum alți congeneri. Și iată-l, stingându-se la vârsta de 
aproape 90 de ani (2019, lăsând în urma sa o operă poetică 
amplă și profundă, cuprinsă în numeroase volume (de la 
debutul cu Poezii, în 1956), recompensat de-a lungul 
vremii cu binemeritate premii și distincții naționale, dar și 
cu alte șase plachete, pregătite pentru tipar, fără să mai fi 
apucat să le vadă tipărite. S-a îngrijit de editarea lor, poeta 
Irina Horea, fiica sa, reunindu-le în trei volume substanți-
ale de Postume (Editura Cartea Românească, București 
2020, vol. I-III). 

Primul dintre ele, Zăranii, este alcătuit din poezii ce se 
decantează în melancolia vârstei senectuții, poetul reme-
morând, în amintiri duioase, frumoșii ani ai tinereții, când 

C 
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spera și el să scrie o cronică/monografie a satului („O cro-
nică pe care doar neamul meu o știe”), tot umblând pe 
cărările ținuturilor Transilvaniei: „Ca umbra, printre dea-
luri, în rostul meu urmându-l/ În jur, prin ceața rară, ca în 
bătăi de lună,/ Într-o nuntire munții de veacuri ne-
ncunună./ Prin flăcări, Apusenii, slăviți cât Araratul,/ Par-
că mai spun că Horea-i pe drumuri la-mpăratul!/ O, neam 
al meu, ce chinuri din urmă te apasă?/ Pe vremea asta, 
omul demult e-ntors acasă,/ Și munți-s arși de jale, și ei, 
zdrobiți sub roată/ Și puși în furci, pe drumuri, să-i știe 
lumea toată!” (*** Pornit în căutarea…). Asemenea su-
mare descripții nu au calitatea de pastel, căci nu peisajul 
pare să-i stârnească emoțiile scrisului ci propriile trăiri 
aflate în rezonanță cu ritmurile schimbărilor firești ale 
naturii: „Iarna-i pe ducă. Sub nori roșiatici vom vedea în 
curând/ Tezaurul toamnei adunat în grămezi, prin grădini 
fumegând/ Și vom fi mai bătrâni, și nici nu vom ști viața 
ce mai are de gând/ Din ce mai rămâne, printre câte se 
cumpără, printre câte se vând” (*** Iarna-i pe ducă…).  

Îi place să se contemple pe sine însuși, stând la masa de 
lucru („Stau la masa de scris, ca în atâtea rânduri,/ Uneori 
bântuit de amintiri, alteori apăsat de gânduri” - *** Stau 
la masa…), mustrându-se ușor ironic pentru „versuri de-
suete” și îndemnându-se a fi în rând cu… tehnologia mai 
nouă a scrisului: „Deprinde-te, băiete, și tu, cu Internetul” 
(*** Te cam întreci…). Nimic însă nu e desuet în poeziile 
sale chiar dacă evocările au un aer de atmosferă bucolică: 
„În casă înserarea se așterne/ Afară, bate ploaia cu zgomot 
în ciuterne” (La ora când…). Și, stând la fereastra-i aburi-
tă parcă de amintiri, se-ncântă de lumea păsăretului ce se 
alcătuiește în arealul liniștit al bătăturii: „Pe cumpănă, în 
zori, ciocănitoarea/ La capătul poieții, porumbeii/ La col-
țul șurii, cârâind, o țarcă/ Sub streșinile casei, rândunica/ 
Pe conie, o pupăză grăbită/ Și vrăbiile, peste tot, la cui-
buri/ Și graurii, întorși de oareunde/ Și sturzii, în rotiri 
peste stupină/ Și ciorile întunecând acății…/ Și toate, îna-
inte de-a veni/ Arhanghelul de foc să le alunge,/ Când încă 
mai stăteai cu Dumnezeu/ De vorbă, pe la tine prin ogra-
dă…” (Pe cumpănă…). Nostalgia rememorării priveliștilor 
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ținutului natal se umbrește de tristețile copleșitoare ale 
vârstei înaintate („O să dispari așa, încercând, căutând/ 
Prin zăpezile sângelui ca printr-o moară pustie” – Poți să 
versifici…) mai ales luând seama la declinul lumii de odi-
nioară: „Pe drumul țării nu mai afli de multă vreme nici o 
cruce/ Din nici un semn al mântuirii nu te întâmpină Cris-
tos/ De mult au început și plopii, câți mai erau, să se usu-
ce/ Și trunchiurile lor bătrâne, cu rădăcini cu tot, le-au 
scos” (Pe drumul țări…).  

E o poezie a nostalgiilor vârstei înaintate, din perspec-
tiva căreia deapănă amintiri și se stârnesc întrebări referi-
toare la destinul său creator:„Mă-ntreb și-acum, întors pe-
acele locuri,/ Cu felul meu, cu patima, cu gândul,/ De un-
de vin, și voi ajunge unde?/ Cum întrebam și-n multe alte 
rânduri/ Versificându-mi rostul și destinul” (Mă-ntreb…).  

Cel de al doilea volum, Tăgăduiri, cuprinde 93 de so-
nete, scrise cu meșteșugul perfecțiunii, în cea mai profun-
dă tonalitate elegiacă. Poetul e copleșit de gândul morții, 
pe care cată a o împinge cât mai mult în timp („Încearcă 
spaima morții s-o alungi/ Și rabdă umilințe și mizerii,/ Iar 
când o fi și-o fi, să nu te sperii/ Și-ncearcă zidul mare să-l 
străpungi” – Parc-ai pornit…), înclinat spre reflecții și 
meditații, știindu-se a fi rezoner al timpului său, al fră-
mântului vieții trăite („În lumea oarbă, crudă și rapace/ 
Durerea mea-i durerea tuturora” – V-aștept…), astfel 
îngăduindu-și povețe adresate lumii, dar cu adresă sieși, 
într-un soi de glossă de rezonanță eminesciană:„Să treci 
prin lume și să nu-ți dai seama/ Să uiți pe unde-odată-ai 
mai trecut/ Să vrei s-o iei mereu de la-nceput/ Să nu cu-
noști neliniștea și teama// Să fii în tot ce faci nepriceput/ 
Să zvârli ca-n poveste și năframa/ Să cauți și biserica, și 
crama/ Să nu te uiți cât ai ori ai avut// Să nu te-ntorci, să 
nu știi ce-i pornirea/ Să fii și-aici, și-acol', și nicăieri/ Să nu 
te-ntrebi, să nu aștepți răspuns// Să nu aștepți, când dai, 
să ți se deie/ Să fii bărbat, să nu fii și femeie/ Să crezi că 
poate-atâta-i de ajuns” (Să treci prin lume…).  

E preocupat de condiția scrisului propriu, arătându-se 
oarecum mărturisitor, dar cuprinzând valențe de înțelep-
ciune adresate celui ce se dedică scrisului: „Când scriu, eu 
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simt că fac ce se cuvine./ Să fiu iertat, dar nu văd altă fap-
tă/ După măsura mea, mai înțeleaptă/ Cât viața văd că 
ține, tot mai ține.// După cum gându-n vorbe se îndreap-
tă/ Chiar dacă-i strâmb ori nu-l ghicesc prea bine,/ Mai las 
și câte-un vers așa cum vine,/ Când trebuie să calc pe-o 
altă treaptă.// Dar se întâmplă, prins de balustradă,/ Deo-
dată să orbești, să nu se vadă/ Nimic în jurul tău, de-
ntunecime –// În scrisul tău, ca-n orice meserie,/ Sunt 
vămi de care foarte rar se scrie/ Și încercări ce nu le-
mparți cu nime” (Când scriu…). Discursul e molcom, 
ardelenesc, Ion Horea utilizând chiar cuvinte dintr-un 
vocabular neaoșist, țărănesc mai degrabă („Cu țugul tău 
care-a ajuns un viciu”, subl.n.,Ct.C.), ceea ce nu înseamnă 
că poezia aceasta e vetustă, ba dimpotrivă, astfel primește 
o coloratură particulară de autenticitate națională (regio-
nală).  

La vârsta senectuții a devenit un moralist; sfătoșenia e 
rafinată, sapiențială:„Nu vrei să mori pe câmpul de bătaie/ 
Nu vrei să spui, și vorba ta să doară/ Nu vrei să urci pe 
unde alți coboară/ Nu vrei să tai când toți ar vrea să taie// 
Nu vrei să fii acel de prima oară/ Nu vrei să-ți fie viața 
bobotaie/ Nu vrei să latri și tu, o potaie,/ Nu vrei să tragi, 
nici să fii tras pe sfoară// Nu vrei să mori de foame ca un 
câine. Nu vrei să fii pe schelele de mâine/ Nu vrei s-ajungi 
bătrân în neputință// Nu vrei să fii privit ca la paradă/ Nu 
vrei să treci ca nimeni să te vadă/ Nu vrei să pari ce ești 
într-o privință.” (Nu vrei să mori…). E aici un soi de pro-
fesiune de credință, un metaforic program de viață și deo-
potrivă de creație; e obsedat de apropierea sfârșitului, în-
cât întrebarea, deloc retorică:„Ce zestre lași când o să pleci 
din lume?”, e pe cât de simplă și firească pe atât de tragică, 
în esența ei. În toată această poezie este o împăcare de 
sine, și totuși nu, în ideea că viața a ajuns spre finalul pe 
care îl resimte implacabil („Atâta știu: sunt condamnat la 
moarte”), așa încât tonalitatea elegiacă devine dominanta 
trăirilor poetice de-acum: „Încet, cu ce mai sunt, se-
nchide cercul./ Din noapte-adus, mă voi întoarce-n noap-
te./ Am început țipând, sfârșesc în șoapte/ Și-n casa mea 
nu port mai mult ca melcul” (Încet, cu ce mai sunt…).  
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Aceeași tonalitate elegiacă se regăsește și în poeziile ce-
lui de al treilea volum, Cărări. Titlul e sugestiv pentru 
evocarea ținuturilor natale, pe drumurile/cărările căruia 
își poartă pașii aducerilor aminte așa cum odinioară le 
străbătea aievea, cu pasul: „Drumul duce în Câmpie, cum 
am scris și alte dăți,/ Pe sub dealuri în cotire, pe sub pâl-
curi de acăți,/ Și mă duc și eu încolo, și mă-ntorc din când 
în când/ Să mă pierd prin Continituri. O să ningă în cu-
rând” (Drumul). Îi place să se exprime, în aceste rememo-
rări ale satului de odinioară, utilizând un limbaj popular, 
cu denumirile casnice proprii ale elementelor gospodăriei 
țărănești, terminologie uzuală până nu demult, ce apare 
însă azi pitorescă, prin coloratura sa de vechime, nonșa-
lant folosită în lirica sa de nostalgică încadrare locală în 
tablouri de epocă ale intimității caselor oarecum arhaice: 
„Pe-afară iarna strânge găinile-n târnaț,/ Aduci din pod, 
pe loitră, slănină și cârnaț,/ Aduci din șură lemne și din 
lădoi făină/ Și dai să intri-n casă, te-mpiedici de-o găină 
(…) Din sat nu trece nimeni ceva să mai anunțe/ Și nu se 
mai petrece nimic și mintenaș./ Câinele parcă zace, colac, 
sub găbunaș/ Apoi, mai către seară, când galițele dorm,/ 
Dispre coteț s-aude un grohăit enorm,/ Și când le torni în 
troacă lătura din găleată,/ Ca prin minune totul se-nghite 
și se gată./ Doar mâțele sub sobă anunță iar ninsori,/ Cum 
dorm pe lemne,-n abur de lapte și unsori/ Din hârbele 
lăsate anume să le lingă (…) Și când deschidem ușa, e-o 
aburire-n ger./ Parcă simțim aroma bostanului din ler (…) 
Ne-nghesuim o vreme pe laiță și paturi/ În durduit de 
brâgle, de ițe și de spată (…) Când totul te îndeamnă și 
totul pare iute/ Și simți ademeneirea curchiului din bute” 
ș.a.m.d. (Elegie în ianuarie). În această atmosferă patri-
arhală se-nșiră poemele volumului, structurate în trei re-
gistre emoționale. Mai întâi se impune coordonata religi-
oasă, alcătuită din rugăciuni („Mă rog de Tine, Doamne, 
să pui pe-aceste dealuri/ Lumina Ta de aur, cum numai în 
icoane/ pe frunți de sfinți…”) și din psalmi: „Aflând că ești 
în ceruri, Te caut printre nori,/ Ca într-o joacă, Doamne, 
Tu înțelegi prea bine (…) Și când Îți scriu Cuvântul, mi-e 
teamă uneori/ Că nu sunt eu acela și nu mi se cuvine/ Și 
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simt cum din înalturi mă vezi, și mă-nfiori/ Când umbra 
îndoielii se lasă peste mine” (Psalm) ori în melodice infle-
xiuni de priceasnă:„Doamne, mi-aduc aminte cum la vre-
mea înserării/ Te-arătai de către Mureș, ostenit și plin de 
praf,/ Și cum Fiul Tău, pe cruce, aștepta la drumul țării/ 
Ruginit, uitat de vreme, lâng-un stâlp de telegraf” (Pri-
ceasnă). Nu este o poezie religioasă în uzul frecvent al 
cuvântului. Dialogul liric purtat cu Dumnezeu e mai de-
grabă exprimarea unei speranțe/dorințe de a i se putea 
îngădui încă un timp, cât mai îndelungat posibil, conștien-
tizând de fapt limita umană a vieții, răgaz pentru împlini-
rea scrisului: „Alungă-mi, Doamne, gândurile-acestea/ Și 
lasă-mă la masa mea de scris,/ Până-ntr-o zi când va sfârși 
povestea/ În nevăzut, netimp și necuprins!” (*** Lumea-i 
a mea…). În acest sens se află și meditațiile asupra condi-
ției sale de creator, de poet, constituind cea de a doua 
coordonată pe care se înlănțuie cele mai multe din poezii-
le volumului. Ele sunt file de Jurnal, liric, evident, în care 
se destăinuie, cu problematizarea scrisului, ca niște în-
demnuri pentru sine, dar și pentru confrații mai tineri: 
„Încearcă. Ieși din golul, din umbrele din ceața…/ Altfel, 
cu foaia albă te-apucă dimineața./ Adu ceva din tine, din 
viața ta întreagă,/ Măcar cât o fărâmă, de-ar fi cât Univer-
sul,/ Și nu lăsa să-ți scape, când se încheagă versul./ În-
chipuie-ți c-ai merge cu măciniș la moară” (Jurnal). Dar și 
confesiuni, reprezentând marile sale neliniști existențiale 
(„De la o vreme, neguri se-arată pe de lături/ Și nu stai să 
le-ntâmpini și nu poți să le mături” – Jurnal, Păreai stă-
pân…) sau, altădată: „Să-ntreb ce sunt, dar cine mi-ar răs-
punde? (…) Ceva din ce-i în mine se ascunde/ Ceva din ce-
i afară mușcă, mușcă” (Jurnal, De ce, de când…) ori, me-
lancolic, rostindu-se cu gândul la ceasul sfârșitului și re-
flectând asupra sensului creației și al vieții sale: „Dac-a 
rămas mai mult ori doar o țâră,/ Nu știu și nici nu-i rostul 
meu să știu./ Atâta doar că până mai sunt viu/ Ceva, ceva-
n pământul meu se vâră (…) Mă tot încearcă dacă las o 
dâră/ Prin cât aș mai putea și eu să scriu?/ Cu mine în-
sumi parcă-s prins în pâră,/ Să fiu, aceasta-i, ori să nu mai 
fiu,/ Dar mai devreme dus în mai târziu,/ Cum ei, judecă-
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torii, hotărâră” (Jurnal, Dac-a rămas…). În fine, cele mai 
multe și cele mai vibrante sunt aducerile aminte, rememo-
rările anilor tinereții și atmosfera satului de odinioară, 
natal. Dar, o undă de ironică evocare dă versului coloratu-
ră livrescă, proiectată pe universul literaturii căruia însuși 
aparține și dau perspectiva interiorului locuinței sale din 
vremea când era elev: „Să stai în casă, iarna. Bostani se coc 
în ler./ Pe canapea, Arghezi, Bacovia și Blaga./ Pe masă 
lâng-olaltă, Scriptura și Baudelaire,/ Și mâțele sub sobă 
însomnolându-și vlaga./ Esenin nu-i departe, la căpătâi, 
pe pat,/ Traducerea lui Lesnea. În ler se coc bostanii,/ Și-
un duh al vremii trece prin casă, întrupat,/ Când mai recit 
în șoaptă; «O… lama sabachthani!»,/ O zi în care nu știi 
ce-ar fi să mai însemne/ Tăcerile zăpezii și liniștea din 
casă./ Când de la șură tata aduce-un braț de lemne/ Și 
mama, pe la sobă, mai pune și mai lasă…” (Remember).  

În toate poeziile acestea ale unei vârste înaintate vi-
brează fiorul aducerilor aminte, ale evocărilor vremilor 
trecute și mai ales elegiacul discurs referitor la întrebările 
existențiale ce-l frământă și-l obsedează („Și totuși, totuși, 
timpul tău s-a dus”).  

Cea de a patra carte, Răsfoiri, este aproximativ ceea ce 
anunță genericul. Diverse poezii rămase, parcă, din suma-
rele celorlalte. Dar, toate au aceeași elegantă și melancoli-
că mărturisire de sine, evocând satul de baștină, de fapt 
satul ardelenesc în general, discursul recuperând expresii 
și vorbe din limbajul autentic țărănesc, topite în aura me-
taforei culte. Sunt și câțiva psalmi în care se adresează 
Creatorului, cu aceeași patimă pentru cultivarea frumuse-
ților naturii ținutului din care provine: „Doamne, lasă-n 
voie norii ce se-adună și se-ndoaie/ Peste dealul plin de 
fâșcă și încins ca un cuptor,/ Să ne prindă prin hotare sub 
frunzișul lor de ploaie/ Și la turme-n continituri, de le ești 
cumva dator (…) Mântuirea Ta, din ceruri s-o cobori o zi 
întreagă/ Și o noapte, pe sub streșini, fața Ta să ne-o 
areți./ Doamne, bănuit de fulger și departe-n durduituri,/ 
O să strângem în ciubere apa Ta, ca la botez,/ Să ne intri 
în ogradă ca-n icoane și în rituri,/ Când sub umbra Ta de 
nouri să te caut mai cutez!” (Psalm, Doamne, lasă-n vo-
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ie…). În general sunt lamentouri la vârsta senectuții poeti-
zând cu discreție înfrigurarea apropiatului sfârșit („De-
acum încolo, de pe azi pe mâine,/ Din cât a fost, din cât îți 
mai rămâne/…/ Încerci să înțelegi mai mult ca alții/ Cân-
tând la umbra plopilor, înalții,/ Știind că până-i lumea n-o 
să ție” – De-ar fi…). Cultivă cu stăruință sonetul, în forma 
lui clasică, făcând referiri confesive la condiția scriitorului 
care este, cu anume tristețe insinuată asupra zădărniciei 
scrisului pe care o resimte acum, de altfel, cu nedreptate și 
mai ales la randamentul redus al compunerilor: „Scrii în 
pustiu, știi bine, atâta-i tot ce știi./ Spre miezul nopții ca-
uți trei vorbe să se lege/ Într-o credință, poate, ori măcar 
într-o lege,/ Și până către ziuă rămâi între hârtii.// Ești 
unul dintre-aceia cu mințile betege,/ Devreme ce te-
amesteci în jocuri de copii/ La anii când prea bine-ai pu-
tea nici să nu fii/ Și vezi că din ce sameni nimic nu se cu-
lege.// Spre ora două umbli prin cât și scris și-ai șters/ Să 
potrivești în miezul terținei înc-un vers/ Și cauți o idee, s-
o prinzi cumva din zbor.// Poate-i aceea care… Poate-i 
aceea când…/ Ce duce pân la margini de-nchipuiri și 
gând,/ A vieții fiecărui și-a morții tuturor” (Spre ora do-
uă). Sentimentul trăirii ultimului drum în viață, devine 
oarecum testamentar, adresându-se celor ce-i urmează, 
ucenici în ale scrisului, metaforizând o cină de taină după 
modelul celei biblice: „Să fie-acesta ultimul, și gata!/ Cu 
ucenicii-n jurul tău la cină,/ Când dintre toți doar unul e 
de vină/ Și-n felul lui își va primi răsplata.// Să-mparți cu 
ei durere și lumină/ Din pâinea ruptă oferind bucata/ În-
tru ființa ta, la judecata/ De sub măslini, la noapte, în gră-
dină.// Apoi, sub cruci însângerând pe umăr,/ Vom mai 
sui Golgote fără număr/ Cu suferința ta, întâia treaptă!// 
Mai sorb din vinul sfânt, și, până mâine,/ Adun în pumn 
firimituri de pâine,/ Doar pasările cerului așteaptă!” 
(Apoi…). E în totul o pioasă resemnare și versul primește 
gravitatea unei fatale presimțiri: „Un gol năpraznic parcă 
te alungă/ Și-aștepți să bată clopotu-ntr-o dungă/ În dru-
mul tău spre moarte și uitare” (Un gol năpraznic…), însă 
încrederea în puterea cuvântului său, scris, o rostește ca 
pe o mărturisire de credință: „Știi că-i târziu, dar nu te dai 
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învins/ Și-ncepi să cauți pe cărări astrale/ Un foc al tău, 
să-l iei din necuprins,/ După măsura neputinței tale.// În 
loc să scrii un vers de trei parale,/ Mai bine dormi și tu ca 
orice ins,/ Decât pornit așa, din deal în vale,/ Să bâjbâi 
singur, noaptea, dinadins.// O lume plină-n fiecare seară/ 
Să mi se-adeverească iar și iar,/ Și știu că-n începutul ei 
Cuvântu-i!// Și-un gând ce se-nfiripă dintr-odată/ Mi-e 
dat doar mine, unică răsplată,/ În care cred, în care pot să 
mântui!” (Filă). 

Nici în cel de al cincilea volum, Calea Bunii, versul nu 
e mai puțin înfiorat de gândurile crepusculului existențial 
(„Sunt mai bătrân ca plopii de la poartă/ pe-un drum de 
coastă parcă trag un veac”) și nici aici nu se desprinde de 
imaginea satului natal de pe malurile Mureșului, pe care îl 
evocă și în care se vede/revede rămas același om de-al 
locului cu obârșii de la început de lume: „Umblam desculț 
prin mâluri, cum poate cel dintâiul,/ când a simțit pămân-
tul cu talpa și călcâiul”. Semnificativ devine faptul că, deși 
trăiește în mediu citadin (București), de aproape o viață, 
orașul îi este oarecum străin, pe care îl privește distant, în 
espectativă: „Adeseori, pe străzi cu-asfaltu-ncins (…) În 
fața mea, tramvaie răsar și troleibuze,/ dar eu dispar în 
negre păduri și cucuruze,/ și cânepi, la bostanii buimaci, 
întunecime/ în care prin dogoare să nu mă știe nime” (Al-
tă zi). A rămas pentru totdeauna țăranul din satul de pe 
Mureș, trăind, chiar dacă numai cu amintirile, în arealul 
gospodăresc al casei de la țară: „Dă-ți gândurile-n ciudă pe 
dealurile-nalte,/ nu-i timpul să ne plângem, bătrâne, de 
urât./ Mai cată prin ogradă și vezi ce-ți mai rămâne/ din 
câte-au fost hăizașuri se risipesc și pier./ Cum mai um-
pleai odată hambarele cu grâne,/ cum căutai în șură unel-
tele de fier,/ Cum răsturnai butoaie, și-n troacă la fântână/ 
sub boturi însetate cum mai vărsai găleți” ș.a.m.d. (Un văl 
de pânză). Retras cumva din forfota diurnă a lumii ce-l 
înconjoară, găsește tăria îndemnului de a continua să 
scrie: „Mai pot, în disperare, să caut un cuvânt/ în care să 
se vadă și fața mea, cum sunt,/ când totu-i prins în un-
ghiuri, în pânde și-n ochiri/ și nu știi ce ne-așteaptă-n 
zvâcnirea bietei Firi?” (Cât aur…). În această așteptare își 
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imaginează, în versuri memorabile, testamentare, în meta-
fora poetică, și vizionară deopotrivă, drumul către acel… 
dincolo, pe care îl privește cu senină emoție, tot din per-
spectiva apartenenței sale la universul rural intim:„E-un 
drum în care nu văd spre ce hotar mă duc./ Mi-s roțile-
ngropate-n pământ pân' la butuc,/ și sufletul pe loitre nu 
știu cum să-l mai țin,/ să nu rămână-n urmă puțin câte 
puțin./ Când l-am legat cu funii, părea că-l duc să-l vând,/ 
și-acum, nici nu știu unde, pe mâna cui să-l las,/ din cât, 
culcat pe leasă, ce brumă-a mai rămas./ O să m-apuce 
seara și n-o să mai ajung./ Dă bici! Îmi spun, și nu pot, și-
mi pare că sunt ciung./ Sui pe ceaglău și-ndeamnă! – Și nu 
pot nici să-ndemn./ Un pod se-arată-n vale, cu margine de 
lemn,/ dar foastănele-s rupte, și vadu-i mai însus/ pe unde 
nici o urmă de cară n-a mai dus./ Ce-ar mai avea să-mi 
deie hotarul celălalt?/ Și caru-i gol, și vadu-i adânc, și 
malu-nalt!” (Călătoria).  

Ultimul volum al postumelor, intitulat Legea pămân-
tului (generic având rezonanțe rebreniene), pare a fi fost 
conceput ca un soi de sumum al celorlalte, organizat pe 
cicluri, ca niște trepte, acumulând aceleași tristeți și nos-
talgii, aceleași reflecții asupra condiției sale de scriitor 
(poet), cu meditații grave asupra vieții și morții etc, ro-
tundul său ideatic sugerând etapele odiseei pe care a îm-
plinit-o în viață și în scris, autorul temător fiind de-a nu 
sfârși în uitarea semenilor, înstrăinat de sat. Tonalitatea 
versurilor e gravă, vizionară; iar contemplarea arealului 
sătesc are încărcătură parabolică: „Se-ntinde umbra, țăr-
muri se trec de-a curmezișul,/ Un pom e-o nălucire, și-un 
sat, un basm uitat./ Din altă parte parcă se-mprăștie frun-
zișul/ Și-un deal se vede-același, dar foarte depărtat./ Ce 
pot să duc în mâna deprins-acum să poarte/ Prin lume 
doar un petic de foaie și-un condei,/ Când drumul tot mai 
oblu mă duce către moarte/ Cu înșelări din praful știut pe 
la Vaidei?/ Cum să mă leg de oameni și cum să caut cine,/ 
Din roiurile văii ce trec în sus și-n jos,/ Dacă mai știe oare 
de-un om bătrân ca mine/ Ce bate drum țării până târziu, 
pe jos?/ Ar trebui mașina să clacsoneze-n voie,/ Să lase 
nori în urmă, să știe toți că vin,/ Când eu, cu barba scoasă 
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din apele lui Noe,/ Nu mă mai știe nimeni dacă le-am fost 
vecin./ Hotarul unde drumul întârzia odată/ Și-mi petre-
ceam vacanța și mă știam la școli,/ E-acum străin pe-o 
vale pe care-apuc îndată,/ Către-o ogradă smulsă de iarbă 
și soboli” (Se-ntinde umbra). Mărturisitoare în bună 
măsură, poezia din acest ultim ciclu, confesivă, are accen-
te testamentare dar și neliniștea de a se prezenta în fața 
Judecătorului, care să-i valideze la dreapta valoare creația, 
imaginând un final de viață și de lumea proprie, într-o 
perspectivă insinuat alegorică: „Cât ar fi să spui, cât ar fi să 
crezi, mai treacă,/ Lasă altora un zâmbet de-ndoială să 
răzbune/ Timpul ce credeai că-i veșnic și-acum vezi că-i 
doar oleacă,/ Și credința-n care însuți mai vedeai și vre-
muri bune./ Fii acum judecătorul lor, adună-le și-arată/ Și 
deschide cărți și-ntreabă-i, și așteaptă să-ți răspundă,/ Să 
auzi și tu de lumea fără margine, odată/ În încremeniri de 
piatră și învolburări de undă,/ O fărâmă-n nesfârșirea uni-
versului, o clipă/ În căderea neoprită într-un gol ce însuși 
cade,/ O nălucă de scânteie într-o margine de pipă/ Ori 
un fir de praf în vânturi dus pe-a lumilor arcade!” (Jude-
cătorul).  

Întreaga lirică a lui Ion Horea are freamătul unei limbi 
molcome, ardelenești, cu asumarea poetică a unor expresii 
neaoșiste care dau verbului coloratură și pitoresc în expre-
sie, însumând în puterea evocatoare a acestora emoția 
unei rememorări a satului de odinioară, patriarhal, venind 
parcă din străfunduri de timpi imemorabili, în care poetul 
se simte acasă, se simte el însuși, cu frământările lăuntri-
ce, cu meditațiile asupra vieții și morții, cu reflecțiile asu-
pra creației sale pe care ar vrea s-o știe dăinuitoare în con-
știința urmașilor. E o poezie de o simplitate fascinantă, de 
o sinceritate emoționantă și, deopotrivă, de o perfectă 
muzicalitate în cultivarea canoanelor prozodice. Descen-
dent din tradiția coșbuciană, Ion Horea este însă un înnoi-
tor original al perspectivei de cuprindere și asumare poe-
tică a lumii rurale, a universului campestru, al vieții sim-
ple și curate de la țară.  
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Cornel NISTEA  
 
 

Mircea Muthu – ESTETICA sau Melcul și cochilia 
 
upă ce în anul 2017 Mircea Muthu publică într-o ediție 
de lux la Editura Școala Ardeleană din Cluj-Napoca pe 

aproape 800 de pagini B5 Balcanismul literar românesc cu 
subtitlul Panoramic sud-est european (ediție revăzută și 
reîntregită, cu cât efort fizic și intelectual) și după ce uni-
versitarul clujean publică în 1920 un volum critic Liviu 
Rebreanu sau paradoxul organicului, în anul 2021 publică, 
la aceeași editură, un substanțial volum pe care îl intitu-
lează ESTETICA sau Melcul și cochilia, rod al unei asidue 
preocupări și munci de-a lungul a zeci de ani de pe când 
preda estetica la facultatea clujeană de litere. Autorul pre-
cizează cum s-a ajuns la forma finală a cărții: „cu nume-
roase adăugiri și modificări față de ediția din 2005 (intitu-
lată Studii de estetică românească) – prima secțiune din 
trilogia de față, (fiind) axată pe câteva probleme de istorie 
a esteticii și de metaestetică”, ca mai apoi autorul să dea o 
amplă listă din lucrările anterioare începând cu anul 1972, 
dezvăluindu-ne varietatea problemelor de estetică anali-
zate, a încercărilor de „luminare” a substanțialității opere-
lor literare ale unor mari scriitori români.  

Ei bine, cum opera de artă operează în general cu sim-
boluri, Mircea Muthu ne oferă din capul locului o sugestie 
plastică pentru receptarea mesajului cărții încă de pe co-
perta tomului, cu acea imagine a melcului care își poartă 
cochilia pe o ramură uscată stranie de copac, iar pe pagina 
de gardă cu un citat din Hegel în ce privește apariția stu-
diilor literare: „Bufnița Minervei nu-și ia zborul decât du-
pă căderea nopții”, tot așa și ideologiile și studiile despre 
operele literare apar post-factum.  

De altfel, Mircea Muthu precizează încă din prefața 
cărții „opțiunea noastră pentru o estetică mai puțin filoso-
fică, mai degrabă integrată într-un orizont axiologic mai 
larg. Este vorba de tentativa normală și necesară de rea-
firmare a esteticii generale/aplicate (…) pe fondul unei 

D 
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dorite (încă!) resincretizări a artelor” și teoreticianul adu-
ce exemplificări din lucrările sale anterioare, în care vor-
bește despre „Mutații generale în actul poetic/aisthetic”, 
cu posibile „determinări canonice spațio-temporale”, cu 
imaginea „în triplă ipostază-literatură, plastică și muzică”, 
în altă parte vorbește despre „Aporie și mediere în esteti-
că” sau face trimitere la o altă lucrare a sa de estetică: „In-
dustriile culturale și estetica” din care se naște de altfel 
sinteza esteticianului în excepționala sa carte. Și cum îi stă 
bine unei asemenea opere (!) volumul are și un „Glosar 
estetic” începând cu „absolutul estetic” și „actul creator”, 
cu trimitere la platonicienii creștini, adăugând vocabula-
rului de la Plotin „frumosul universal” și suprafrumosul”, 
formă/fond și Estetica, decodată ca „un subdomeniu al 
filosofiei având drept scop studierea și legitimarea specifi-
cității valorii artistice”.  

În primul capitol („Între estetica metafizică și cea știin-
țifică: precursori”), autorul recurge la nume și opere din 
secolele XIX și XX, cu influențele din scrierile europene, 
ca să se oprească mai îndelung la „Omul-concept: Titu 
Maiorescu”, rezumând în ce constată această definire, 
sintetizând în metafora despre creație: „Firul roșu al uma-
nului pur”, ca ceva mai departe să vorbească despre „de-
terminismul estetic” în viziunea lui Anghel Demetrescu 
sau „Biomorfism estetic” în abordarea lui Eugeniu Speran-
ția, vorbind mai apoi despre contribuțiile teoretice în este-
tică ale lui Tudor Vianu („Armonia părților sensibile”) și 
Mircea Florian („Arta ca realitate”). Iar dacă e să ne în-
toarcem la ceea ce afirma Mircea Muthu despre opțiunile 
studiilor sale estetice referitor la o estetică aplicată, se 
pare că această dimensiune a esteticii se relevează cel mai 
limpede în ceea ce Liviu Rusu numea „teoria genurilor” 
din care nu lipsește un grafic, pe care de ce nu l-am numi 
didactic, cu particularitățile liricului, epicului, dramaticu-
lui.  

Este o adevărată plăcere să constați cum Mircea Muthu 
realizează, în sinteză, „conceptul-imagine” în viziunea lui 
Lucian Blaga în „Cultură și conștiință”, mai apoi în „Știință 
și creație” sau „Experimentul și spiritul sistematic” „pentru 
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interpretarea stilistică a fenomenului științific”, a „profilu-
lui autorului aplecat asupra articulațiilor de adâncime 
dintre cultură și știință, despre „conștiința artistică” și 
„conștiința filosofică” asociate „spiritului matematic”, care 
„comunică între ele prin cheia de boltă a misterului”, con-
ceptul de „imagine” „îi oferă fiorul poeziei”. Este un eseu și 
acesta, aplicat, de nici zece pagini fără de care pretinsul 
analist de poezie nu poate pătrunde adâncimea operei 
literare de valoare, mai ales a poeziei.  

În continuare, cititorul va găsi în cartea lui Mircea Mu-
thu opiniile stilistice ale lui Radu Stanca despre „teoria 
lecturii” în „Estetica falsului tratat” de Benjamin Fundoia-
nu sau „Spre o poesis universalis” de Henri Jaquier, ca în 
„Retrospecții” autorul să prezinte idei și concepte estetice 
actuale de Al. Dima sau Grigore Smeu, iar după „Școala 
clujeană de estetică” să parcurgem o amplă aplecare asu-
pra „Mutațiilor generale în actul poetic/aisthetic. Deter-
minări canonice spațio-temporale”.  

Dintre studiile mai vechi ale lui Mircea Muthu sunt re-
aduse în pagină cele despre oralitate (Vocalitate - Vorbire 
- Scriere), așadar despre o stilistică a retoricii, diferențiată 
și aceasta tipologic, și aceasta pe nu mai puțin de 70 de 
pagini, într-o prezentare istorică a apariției creațiilor lite-
rare și prezentarea acestora într-o interpretare stilistică.  

Un capitol de mare interes se descoperă încă din titlu: 
„Aporie și mediere în estetica generală și aplicată” în ipo-
stazele frumosului, temă în care Mircea Muthu pleacă în 
expunerea sa de la „frumosul Kantian”, citând din „Critica 
rațiunii pure” și „Critica rațiunii practice” ale marelui filo-
sof german, care „a alimentat o altă aporie, aceea dintre 
etic și estetic”„cu precizarea că „posteritatea kantiană a 
interpretat în fel și chip ambiguitatea judecății de gust, 
pendulând între dorința/imposibilitatea universalizării 
acestuia”. Și de aici un salt la „Industriile culturale și este-
tica”, în reprezentarea „Școlii de la Frankfurt”, în opiniile 
căreia „rațiunile artistice” sunt subordonate „rațiunilor 
economice”.  

Ei bine, partea a III-a a cărții „Melcul și cochilia” devine 
tot mai incitantă. Sunt trimiteri la studii de estetică de 
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mare relevanță începând cu „teoria valorilor simbolice” a 
lui Mario Perniola, în ideea că „estetica reverberează cu 
precădere demersului filozofic” și evident de aici o reîn-
toarcere la tragicul reprezentat de Destin (Moira), situat, 
încă de la Homer și marii tragici greci, deasupra oameni-
lor și a zeilor, ca mai apoi Mircea Muthu să pășească prin 
„fumul (și scrumul) esteticii monovocale al Evului Mediu 
până la temperaturile înalte ale „vâlvătăilor expresioniste” 
(într-un) „șir întreg de incendii grație cărora se poate 
acredita ideea că în muzica savantă stilul este însăși 
schimbarea de paradigmă estetică”, cum un Kandinsky 
optează pentru „forma absolută” în artă. Este prilejul ca 
autorului să analizeze curentele moderne până la „nihi-
lismul neoromantic” a lui Nietzsche și misticismul nordic, 
ca mai apoi să poposească „în pădurea esteticii Avangar-
dei”.  

Nu ne putem abține să nu constatăm că aproape fiecare 
pagină ne invită la relectură, la reflecție, pentru că Estetica 
lui Mircea Muthu nu-i doar o prezentare a evoluției teoriei 
esteticului, ci adeseori relatarea, excelent structurată, de-
vine creație ce provoacă desfătarea prin lectură. El a creat 
o admirabilă carte de studii, în esență despre teoriile este-
tice de-a lungul vremii, construită cu pasiune de-a lungul 
a douăzeci de ani, un ton pe care îl privești cu încântare 
minunându-te de concepția grafică încă de la prima vizua-
lizare a coperții pe care descoperim „melcul și cochilia”, 
parcă într-o meditație (aporică) pe o ramură uscată de 
copac, și aceasta având istoria ei (tragică), amintind de 
Moira sub care trăim oamenii și zeii, cu o prelungire în 
bestialul dictaturii comuniste a anilor `50.  
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Ovidiu PECICAN  
 
 

PE GÂNDURI... 
 

Inactual și actual 
 

onstantin Noica este și cel care pomenește despre mi-
noratul culturii noastre folclorice, nescrise. El vorbește 

cu vocea celui pentru care cultura înaltă și masificarea, 
adică aducerea în prim-plan a mulțimilor anonime, cu 
creativitatea lor, rămâne încă exotică și periferică. „Cultu-
ra noastră populară, deşi minoră, are realizări calitativ 
comparabile cu cele ale culturilor mari. Şi ştim că avem în 
această cultură populară o continuitate pe care nu o au 
cele mari… Dar tocmai acest lucru ne nemulţumeşte azi: 
că am fost şi suntem – prin ce avem mai bun în noi – să-
teni. Noi nu mai vrem să fim eternii săteni ai istoriei”1.  

Descinderea din inactual, din perenul care înseamnă o 
marginalitate în ordinea prezentului și intrarea în actuali-
tate pare astfel un deziderat. Coborârea în arenă ridică 
însă, ca țintă, o dilemă fundamentală: „Nu ne mai mulţu-
meşte România eternă; vrem o Românie actuală. Şi atunci 
tensiunea interioară a culturii româneşti devine: să te 
pierzi în creaţie anonimă, care nu dă o cultură majoră? sau 
să râvneşti către creaţie personală care e în umbra culturi-
lor mari din afară?”2.  

Asemenea întrebări erau legitime odinioară. „România 
eternă”, în accepțiunea de aici, nu înseamnă altceva decât 
România încă neconstituită, România virtuală, incipientă, 
cel mult; cea care încă își caută vadul spre a se naște. Cea 
care își schițează cercurile concentrice la scară amplă, 
aproximând cât de mult poate crește, cât se poate diversi-
fica, cât poate exprima.  

Se uită mereu că românii sunt de mai multe feluri, că ei 
vin din genealogii statale diferite, care au durat întregul ev 

                                                           
1
 Noica, p.  

2
 Noica, p.  

C 



Cărți, cronici, autori 

Discobolul/ 2021 
 

108 

mediu și o bună parte din epoca modernă (până în 1859 și 
1878 și 1881, de fapt). Până să se poată actualiza, până să își 
găsească ieșirea în lume, până să devină patrie comună 
pentru toate „românimile” dintre Dunăre și Nistru, Româ-
nia a neexistat. Existența românilor a fost latentă, fiecare 
ramură a lor fiind și simțind că este mai mult sau mai pu-
țin altminteri, cu un anume specific, chiar dacă în interio-
rul singurei patrii comune de pe atunci, limba: moldoveni, 
munteni, transilvăneni, „ungureni”... A luat ceva timp pâ-
nă să își construiască, după tresăritul istoric al unirii lui 
Mihai Viteazul de la 1600, proiectul unei identități cunos-
cute. Iar pe urmă, încă și încă, învingând alte obstacole 
exterioare și interioare, până să accepte să scrie în limba 
vorbită, să treacă la folosirea literelor latine, până să vadă 
în asta expresia unei identități colective atotcuprinzătoare 
pentru cei născuți români și vorbind româna...  

Ca să devenim actuali a trebuit, întâi de toate, să germi-
năm și să ne naștem, noi și casa noastră. Să ajungem la eve-
nimentul înțelegerii că suntem cu toții de același mod, ex-
primat într-o limbă comună, și că lucrurile pe care le avem 
împreună sunt mai importante decât cele care ne despart. 
Câtă vreme nu am existat ca atare, ci numai ca locuitori ai 
micilor noastre patrii, fie ele și înrudite printr-un același 
idiom, nu puteam deveni actuali. Iar cultura noastră nu avea 
cum fi altfel decât anonimă, folcloric-etnografică.  

A intra în actualitate este un proces uneori lung și destul 
de complicat. Este o intrare în tempo, o armonizare cu rit-
mul celorlalți sau cu propriul ritm interior, nerevelat încă. El 
presupune dobândirea unei identități și rezonanța între 
aceasta și ceea ce numim acuitatea momentului la prezent, 
adică actualitate. Dar nu neapărat cu a celorlalți. Descoperi-
rea propriului mod de a fi caracteristic poate însemna cu 
adevărat actualizarea potențialităților pe care le nutrim și 
adăpostim. Prima actualitate a identității proprii este aceea 
de a fi. Fiind, devii actual. Abia în secundele ontice următoa-
re fiindul se afirmă pe sine, se conjugă la modul afirmativ, 
devenind, cu puțin noroc și cu destul efort, ceea ce este. Nu 
fără a lua însă pe deplin cunoștință de ceea ce i se întâmplă și 
afirmând această conștiință cu vizibilă putere.  
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Râvna pentru o creație majoră, în concertul culturilor mai 
vechi și mai reliefate survine ca urmare a dorinței și a înțele-
gerii faptului că identitatea este numai în măsura în care 
dobândește și recunoașterea celorlalți.  

Ideea istoriei ca o construcție ideatică nu este nouă, o te-
oretiza încă rusul Piotr Ceaadaev în prima parte a sec. al 
XIX-lea: „Istoria unui popor nu se reduce doar la o înșiruire 
de evenimente în succesiunea lor, ci mai înseamnă și o serie 
de idei care se înlănțuie unele cu altele. Trebuie ca fiecare 
eveniment să-și găsească expresia într-o idee; atunci veți 
avea de-a face cu o istorie; atunci evenimentul nu se va pier-
de; el a tras o brazdă în conștiință, a rămas întipărit în inimi. 
Această anume istorie nu este istoria pe care o face istoricul, 
ea este însuși mersul lucrurilor. [...] Tocmai această istorie 
este cea pe care noi nu o avem”1.  

Cu bună știință sau mai degrabă fără ea, Constantin Noi-
ca își află un predecesor în Ceaadaev și în argumentarea 
acestuia că „... E greu să reușești, și asta fiindcă e o țară nere-
alizată și maltratată de Istorie. [...] ... o țară care nu s-a putut 
realiza, care n-a depășit stadiul de făgăduință, de ea este greu 
să te detașezi, tocmai pentru că n-a trăit, pentru că a fost 
înăbușită în germen”2. O istorie ancilară este, deci, explicația 
pentru o întârziere în revelarea modului de a fi al unei țări 
întârziate sub aspectul manifestării propriei ideații și a pro-
priei capacități de creație spirituală.  

 
„Megalitul literaturii românești” 

 
„Mă bucur că ai mai adăugat o stâncă la megalitul literatu-
rii românești...” îi scrie, în 29 martie 1984, din Chicago, 
Mircea Eliade lui Leonid Mămăligă Arcade, la Paris3. Ima-
ginarea, foarte precisă și consistentă, a întregului literatu-
rii noastre ca megalit, ca stâncă de netrecut cu vederea, 
grea și impozantă, densă și coerentă cu sine este o proiec-

                                                           
1
 Piotr Ceaadaev, Scrieri filozofice, trad. de Janina Ianoși, București, 

Ed. Humanitas, 1993, p. 170.  
2
 Cioran, Caiete, p. 583.  

3
 Mircea Eliade, Europa, Asia, America…, Corespondență: II: I – P, 

ed. de Mircea Handoca, București, Ed. Humanitas, 2004, p. 236.  
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ție care nu poate lăsa pe nimeni indiferent. Pe ce se baza 
această intuiție a scriitorului și savantului? Cutreierarea în 
lung și în lat a acestei literaturi – ca unul care predase 
filosofie, scrisese asiduu critică literară și publicistică pa-
sionată, citise biblioteci și cunoscuse personal o lume în-
treagă de scriitori, mari și mici – îi conferise lui Eliade o 
anume capacitate, destul de „precisă” de raportare la moș-
tenirea noastră literară, ca și la ceea ce îndeobște numim 
„literatura vie”, adică producția literară în curs, realizată 
de autorii în viață. Și totuși, asocierea proiecției eliadești 
cu imaginea Castelului din Pirinei cocoțat, minuscul, pe o 
stâncă ovoidală, cenușie și grea, suspendată în cer, peste 
apele indiferente ale mării, rămâne de neocolit. René 
Magritte oferă cea mai potrivită analogie metaforei preg-
nante eliadești. Dar dacă megalitul e tocmai stânca ușor 
plutitoare în azur, ce anume reprezintă castelul care o 
încoronează? Fără a sta prea mult pe gânduri, cred că nu 
poate fi vorba decât de piscurile creației, capodoperele, 
strălucirile spiritului și ale inimii puse în pagină de artiștii 
români.  

Pe Mircea Eliade enigma acestui megalit îl preocupa 
constant, încă din tinerețe, după cum rezultă din articole-
le și eseurile lui din anii 20 și 30, și până la senectute încă, 
pe când scria: „... Aș vrea să închei o altă «carte a inimii 
mele»... Comment peut-on etre roumain?, al cărei subtitlu 
va explica ce fel de «filozofie» a culturii românești încerc 
să prezint. Voi discuta numai ce va putea interesa pe stră-
ini, adică de la Eminescu încoace, dar stăruind mai ales 
asupra Renașterii pe care a cunoscut-o o cultură minoră, 
cum era a noastră, între 1925 – 40, și datorită căreia a ieșit 
din provincialismul cultural de până atunci; arătând, mai 
ales, ceea ce este exemplar în această Renaștere și în ce 
sens procese similare se pot repeta în alte culturi minore 
și provinciale din Asia, Africa, America de Sud. Cred că, de 
data aceasta, experiența culturii românești din 1925 – 1940 
poate deveni model exemplar de-a dreptul pe plan mondi-
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al”1. Ce spune, de fapt, acest fragment epistolar? „Voi dis-
cuta numai ce va putea interesa pe străini” poate însemna, 
la o primă vedere, că Eliade voia să facă o propagandă 
superioară culturii noastre și, până la urmă, condiției, 
demnității de a fi român. Mai încercase să facă pași în 
această direcție pe când scria pentru reviste străine artico-
le despre scriitorii români și pe când îndeplinea o funcție 
diplomatică la Madrid, unde a dat la iveală o istorie a ro-
mânilor în portugheză, cu gândul la ce îi putea interesa pe 
iberici la poporul nostru. Cred însă că, de astă dată, Eliade 
viza mult mai mult: el se gândea să sublinieze parametrii 
universalității condiției românești așa cum se reflecta 
aceasta în cultura noastră majoră din modernitate.  

Omul care se gândise să dedice toată atenția lui princi-
pelui Cantemir – înainte de a pleca în India – și care îl 
editase cu fervoare nedisimulată pe Hasdeu. Doi dintre 
autorii „tradiției enciclopedice” despre care scrisese atestă 
că Eliade intenționa să se concentreze asupra liniei majo-
re, inaugurate de marii clasici – în primul rând de Mihail 
Eminescu – și care ducea direct la propria lui generație; 
mai puțin de o sută de ani de cultură românească străluci-
tă, din 1869 până în 1969. Eminescu debutase în 25 februa-
rie 1866, dar după publicarea inițială se remarcase abia la 
Junimea, în preajma lui Titu Maiorescu și a lui Iacob Ne-
gruzzi. Rămâneau deci o sută de ani, un secol, iar Eliade se 
gândea la un jubileu neformal, la o trecere în revistă a 
piscurilor și la o evidențiere a profunzimilor spiritului 
românesc în ebuliție.  

Accidentul natural al trecerii lui Mircea Eliade printre 
arhei, transformarea lui într-o nouă verigă a seriei „enci-
clopediste” de nume românești nu anulează proiectul, 
care va trebui conturat nu cât mai repede, ci cât mai bine, 
mai nuanțat și mai atent; fără provincialismul ostentației, 

                                                           
1
 Ibidem, p. 259; scrisoare către D. Micu, din 2 iunie 1969. În 12 

noiembrie 1973 îi scria aceluiași: „... nu pierd nădejdea de a încheia într-
o zi Les Ionescos. Essai sur l´histoire et le destin de la culture roumaine. 
[...] Aș fi vrut să-ți rezum Les Ionescos, dar la ce bun? E, poate, mai bine 
să nu mai vorbesc despre proiectele mele literare sau științifice, și, pe 
cât îmi va îngădui viața, să le împlinesc. Ușor de spus!...” 
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atât de mult încurajat politic mereu, compensativ („Sun-
tem cei mai buni!” în loc de „Suntem niște marginali in-
signifianți...”). Împlinirea lui este doar o chestiune de 
timp...  

Pentru Eliade, „megalitul culturii române” nu trebuia 
decât degajat de surplusurile, de zgura care împiedică 
relevarea lui cât mai limpede. Ceea ce interesează este 
„substanța românească”, iar o nouă creație a unui autor 
român nu poate fi, ca năzuință intimă, decât „... un act de 
sporire a substanței românești, o depășire a tot ce s-a rea-
lizat până acum în proza și cultura românească”1. Acest 
gând nu îl părăsise nici peste decenii, atunci când îi scria 
lui Noica: „Sper că nu te vei apuca să scrii cartea despre 
mine – ci doar, luându-mă ca pretext, lucrarea despre 
structura, destinul și posibilitățile culturii românești, lu-
crare pe care toți o așteptăm de la tine”2. O asemenea lu-
crare visa: despre structura, destinul și posibilitățile cultu-
rii românești; nu o recapitulare, o istorie a ceea ce se în-
chegase deja pe seama românilor, ci o estimare, cu argu-
mente faptice solide, a tipului de destin istoric și trans-
istoric românesc, a structurii culturii române și a posibili-
tăților acesteia. El visa, altfel spus, la o morfologie, o filo-
sofie a culturii noastre, cu o tentă profetică și vizionară.  

                                                           
1
 Ibidem. Scrisoarea din 21 septembrie 1941 către C. Noica. 

2
 Ibidem, Scrisoarea din 23 ianuarie 1971 către C. Noica.  



Fete pierdute 

 

Al. CISTELECAN 
 
 
O poetă premiată la Tîrgu Mureș 
(Elvira Zamfirescu) 

 
odestă și sfioasă, Elvira nu-și pune nici o nădejde în 
criticii literari, neașteptînd ”nici măcar un rînd 

de'mbărbătare/ Din pana unui critic înțelept...” (Încheiere. 
Versurilor mele).1 Oricît de tîrzie, îmbărbătarea (alta nici 
n-am văzut) care vine din partea mea mă descalifică, așa-
dar, dintre cei ”înțelepți,” dar Elvira merită un asemenea 
risc – deplin asumat. Ce speră ea e să vadă-n ”ochii citito-
rilor” ”a'nduioșării lacrimă” și, văzînd-o astfel, să poată 
sorbi toată ”licoarea nemuririi”. Pe ”lacrima înduioșării” se 
bizuie pe bună dreptate, căci versurile sînt scrise ”cu pana 
suferinții mele” și-s ”împletite” ”cu-al inimii suspin”. (Lec-
tură numaidecît - și strict - empatică își dorește Elvira, o 
lectură ca simplu transfer de dramă, ca simplă contamina-
re cu suferința). Că asta-i materia ne spune chiar de la 
început, din poezia-prefață (Din potirul cu rubine), unde 
ne avertizează deja că a pus în versuri ”tristeți” ”din chinul 
care clocotește'n mine”, precum și ”tot nenorocul” de care 
a avut parte. ”Clocotește” e cam mult spus, căci Elvira n-
are suflu pentru o retorică de clocoteli, dar inimă întrista-
tă neabătut are. O inimă atît de copleșită de dureri încît 
numai mîngîierea mamei ar mai putea-o alina: ”Mamă,/ 
Te-aștept întristată,/ Cu pleoapele'nchise/ Și arse de vise,/ 
Să scuturi cu mîna-ți de nea/ Durerea din inima mea!” etc. 
(Mamei). Tristă desăvîrșit, Elvira nici nu avea altă șansă 
decît să se identifice cu simbolul salciei plîngătoare. Pe 
aceasta o cîntă în cîteva rînduri în confesiuni nu doar de 
empatie, ci de identificare: ”Salcie duioasă, pentru cine 

                                                 
1 Elvira Zamfirescu, Din potirul cu rubine. Versuri, f.a., f.l. (prob-
abil apărută în 1939, după cum s-ar putea deduce din dedicația 
autografă către prietena Dida. Tot de acolo se poate înțelege că 
Elvira trăia în Câineni, jud. Argeș. Profesoară, învățătoare?). 
Cartea e un ”omagiu” închinat generălesei Marinescu.  

M 
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geme/ Inima-ți pustie, de atîta vreme?/ Și cînd bate vîntul 
serii și te frînge,/ Sufletul tău trist, pentru cine plînge?” 
etc. (Salcie'ntristată). Asemeni ”fetei cu rochița albă” 
dintr-o poezie de compasiune, și Elvira își face ”salbă” din 
”lacrimi” și are tot timpul ”tremurări de plîns pe pleoape”. 
Ca și la alte fete cu inima rănită iremediabil, și la Elvira 
pofta de viață s-a stins și tot ce o exprimă îi e străin, chiar 
și rîsul zburdalnic al unor copii. O durere împietrită – 
precum Stînca mea – e și Elvira. Nici nu mai are ce-și dori, 
decît să fie îngropată ”în uitare/ Sub pașii destinului crud!” 
(Floare de tei). În rînd cu (mai) toate poetele noastre, și 
pentru Elvira, dacă dragoste nu e, nimic nu e.  

Dar dacă nu e, măcar a fost. Așa că rămîne din ea o 
amintire chinuitoare care bîntuie mereu sufletul și inima 
Elvirei. Uneori Elvira își pune chinul amintirii în gingașe 
alegorii despre dragostea dintre un crin și o floare albastră 
– nefericită și ea, desigur. Atît de frecventă e această pere-
che încît iubitul însuși primește numele de Crin (deși nu-i 
exclus să-l fi chemat chiar așa) și pare că nici el nu suferă 
mai puțin: ”Ah! Nu mă'ntreba Crin,/ D'a fost realitate/ 
Trecutul vis păgîn/ Cu clipe'nlăcrămate,/ Sau doar o uto-
pie.../ Atîta pot să-ți spun:/ Uitarea o să vie!...// Ah! Vie 
mai curînd!/ Pe-al sufletului jar/ Să picure uitarea/ Și la-
crimi reci pe gînd...” (Cum trece vremea, Crin!). Ce e doar 
al Elvirei în acest doliu de amor e că suferă amîndoi din 
pricina unui destin ce le stă nemilos în cale: ”Și aflînd ce 
crud ne frînge/ Greul vieții trist sortite,/ Pentru noi, ce 
trist vor plînge/ Sălciile despletite!...// Vino, cînd s'aprinde 
focul/ Lunei tainic răsărite,/ Să ne plîngem nenorocul/ Pe 
sub sălcii despletite!...” (Pe sub sălcii despletite). Amintirea 
împărtășită a iubirii, oricît de dureroasă, e aproape conso-
latoare la Elvira, dar eventuala uitare o duce-n toate furii-
le: ”De-aș ști că m'ai uitat, în chinul și în durerea mea ne-
bună/ Cu suflet clocotind de ură și ars de-al suferinței jar/ 
Te-aș blestema să afli veșnic în orice dragoste-o minciună/ 
Și amintirea mea să-ți fie în toată viața un calvar...” (Sin-
gură). Pactul suferinței reciproce i se pare echitabil Elvirei 
și ea pare a ține mai mult la amintirea dragostei decît la 
dragostea însăși. Că nu mai e iubită, Elvira mai poate în-
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dura; că e uitată – nu poate ierta nicidecum. Asta pentru 
că și la Elvira de dragostea-vanitate e vorba: ”gîndul crud 
c'ai să mă uiți mă doare”. (Dac-ar fi să luăm în seamă lu-
crurile care se strecoară-n versuri vrînd-nevrînd, s-ar pă-
rea că de o nepotrivire de vîrstă e vorba: ”te cheamă vesel 
tinerețea... pe mine lasă-mă să sufăr” – Despărțire). A lă-
sat-o, chiar dacă și el a plecat cu inima frîntă, așa că biata 
Elvira îndură agonie lungă: ”Sub cerul toamnei mohorîte, 
îmi tîrîi zilele și plîng” (Balada unui biet pribeag). O radi-
cală (cu ușoară psihologie vanitoasă) în dragoste e și Elvi-
ra. 

Dar dacă de la iubire n-a obținut multe rezultate pozi-
tive, Elvira a avut, totuși, parte de satisfacții de artă. Nu 
multe, dar consemnabile. A luat, bunăoară, premiul ”pe 
Muntenia” la concursul organizat la Tîrgu Mureș în onoa-
rea lui Octavian Goga, pentru două poeme evocatoare în 
care refolosește, firește, recuzita poetului: ”Nemîngîiat de 
moartea ta, Ardealul,/ Te-o plînge'n glas de pătimiri și 
sînge.../ Te-o plînge Oltul, frămîntîndu-și valul/ Și 
cîmpuri de mătase te vor plînge!” etc. (La moartea lui Oc-
tavian Goga). A primit și două telegrame de mulțumiri din 
partea reginei Maria și a lui Carol II pentru odele închina-
te. Pentru regină, scrie și o cîntare de doliu: ”Fîlfîie aripa 
morții peste trupul Țării noastre.../ Clopotele-n dangăt 
jalnic, plîng sub zările albastre/ Și în freamăt lung de ce-
tini, codrii toți în vînt suspină,/ Purtînd vestea'ndurerată, 
că ne-ai părăsit Regină!” (La moartea Reginei Maria). La 
cîntări îndoliate Elvira e chiar deprinsă. 



Cronici de întâmpinare 

 

Titu POPESCU 
 
 
Poezie franciscană 
 

upă ce am publicat o monografie despre poetul Adrian 
Popescu (Adrian Popescu sau poezia reminiscențelor 

sacre, Ed. Limes, 2019), ceea ce scriu acum despre două 
volume care i-au apărut între timp (Corso, Ed. Cartea Ro-
mânească, 2018 și Planeta dificilă, Ed. Junimea, 2021) pare 
a o continua. Așa și este, fiindcă poetul și criticul activează 
în continuare, trasîndu-și brazda pe care o trage pe ogorul 
literelor române. Voi spune, așadar, că cele două teme 
fundamentale ale poeziei sale – iubirea pentru Italia și 
poezia religioasă – care pînă acum erau împletite, de data 
aceasta beneficiază de un tratament aparte, în cele două 
volume amintite. Dar trebuie remarcat încă de la început 
că metaforizarea, în ambele, urmează ductul cunoscut al 
poetului: investigarea subteranelor care îi alimentează 
evidența, opțiunea spre misterul divin, ceea ce explică 
marea deschidere a întregii sale poezii și felul cuprinzător 
de a o afirma. 

Corso ia titlul de la cunoscuta arteră din Roma dintre 
Piazza Veneția și Piazza del Populo, lungă de 2 km., pe 
care-l parcurgee îndrăgostitul de Italia, reflexiv și interio-
rizat, căruia uimirea îi certifică întrebările (”Dar copacul 
acela cu flori violete, timpuriu,/ În stînga Capitolului, cum 
se numește? E arborele Iudeii, cum de nu știi, de unde 
ești, de unde vii?/ Din Dacia. La noi mălinul roșu-i seamă-
nă”). Pe cît rememorează reperele Italiei, pe atît duplicita-
tea i se accentuează (”La casele de pe Via Vigiliilor,/ la 
firida de la Lararium,/ clar, Laudetetur Jesus Christus!/ 
Semper! Intru pe sub porticul de cărămizi./ Opus 
latericium. Sunt acasă,/ Deși nu sunt acasă”). El evocă 
Piazza Navona desfoliindu-i momumentul central (”Oare 
ce amintiri beau ei/ din oglida barocă, fluidă,/ a Fîntînii 
celor Patru Fluvii,/ din apa Gangelui roșu,/ sau a Dunării 
albastre,/ ori a Eufratului verde,/ sau a creolului Rio de la 
Plata?”). 
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Starea de grație a poetului se întinde asupra naturii, 
cuprinzînd-o în versuri pline de relevanță sacră (”Rodiile 
de un roșu imperial/ pe crengile joase și grele,/ mici can-
delabre, focuri de bal,/ dacă ar vrea să-ntindă mîna/ de 
fum spre ele, răscoapte,/ spre stele, spre Calea de lapte,/ i-
ar îngădui-o Îngerul?”). Poetul se supraveghează pe sine 
dibuind adevăruri de dincolo, cînd ”piciorul/ meu dibuie 
în arături cerești”. Interiorizat, reflexiv și interogativ e 
poetul – un ”om așteptînd Apocalipsa”, dar identificîndu-
se cu Hadrian: ”Cînd eram tînăr, eram mîndru/ Că mă 
strigați ca pe-mpăratul”. El simte natura ”silabisind su-
blim”, în graiul rotund de la poalele Tibrului (”Grădina: 
grauri, vițe și gutui? Pe ramuri strălucinde ard;/ Smochini 
și rodiu, verde laur./ Și crizanteme alb-gălbui/ Sub pinii 
îmbăiați în aur./ Roze sub suflu-austrului,/ Brazi, chipa-
roși și olenadri;/ Maci purpurii ca o hlamidă,/ Acantele în 
rouă, iriși tandri,/ Bucsusul, coroana sa umidă,/ Vibrînd ca 
neaua pe pămînt”). Rememorîndu-și viața, constată, cu 
bucurie și tristeți, că ”venea o adiere de sus să mă învețe”, 
dar a citit doar ”foi răzlețe”. 

Adrian Popescu – un ”Fra Angelico al poeziei române”, 
cum îl denumește Al. Cistelecan – trăiește și visează la 
Francisc din Assisi (”Ușori ca penele de înger cutreieram/ 
Străzile înguste din înaltul Assisi,/ Purtați de Suflu, legă-
nați în văzduh;/ Nu de la soare ne venea lumina,/ De la 
Cel care făcuse din nimic soarele”). 

Volumul Planetă dificilă duce mai departe inițierea în 
afecțiune și candoare, în vederea beatificării și a acceptării 
misterului, în măsură să afirme ”un înțeles mai trainic și 
subtil”, fiind încredințat că ”cei care scriu au harul lor ca 
sfinții”. Poezia de-acum îi rememorează iubirea poetului 
pentru Italia, încredințîndu-și trăinicia: ”Colinele toscane 
mi se par sonetul/ Pe care-l scrie Domnul, nu poetul”. Dar 
rînduielile de-acasă la fel îl emoționează, în special daruri-
le misterioase care prind făptură poetică: ”Că versurile-s 
darul Proniei și-al sorții,/ iar în pămînt, printre săgeți și 
salbe,/ sub lauri și efigii se află versuri albe”, ”grăunte în-
gropat, care aduce rod,/ țișnind de sub pămînt poezia, o 
flacără”. Trecute prin sufletul poetului, datele existenței se 
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ivesc din surse misterioase (”Vîscoasă este sticla de Mura-
no/ ca mierea pe un tub o-nfășoară/ neîntrecuții meșteri 
din Lagună/.../ Văzîndu-i cum se învîrt ușor sticlarii,/ cu 
suflul lor ei ca într-un dans insuflă/ materiei o lege care a 
trecut prin foc/ dar tot nu știi”. O nouă sevă se ivește în 
obișnuințele vieții (”Măslinul milenar are o nouă sevă./ 
perla de preț din scoică e din vița/ Lui David, rege, ce în-
struna vecia”), pentru ca, între Atena și Sparta, să percea-
pă Arta (”Mereu alergi între Atena și-ntre Sparta,/ 
Mișcîndu-se smucit, ca somnambulii,/ De ei gonită, în mit 
se-ascunde Arta”).  

Toate reperele mistice îl înnobilează prin trecerea într-
o altă lume, mirifică și plină de har (”Eu, om plin de no-
roc,/ un chip al slavei sfinte”). În vîrtejul planetei dificile, el 
caută mijlocele de susținere din înrudirea universală (”da-
că toți poeții adevărați sunt rude,/ indiferent cu ce scriu,/ 
cu stiletul, pana de gîscă, de lebădă/ computerul, tableta,/ 
de ce n-ar fi toți oamenii rude?”), prin metaforele pe care 
le inspiră (”Chiar armonia unui timp divin,/ Aurolata gra-
ție a primei cete”). 

Reperele italice cheamă la suprafață înfiorări divine, al-
cătuind împreună locul de zicere predilect al poetului: ”Pe 
plafonul Vilei bancherului Chigi/ sunt pictați trei copii-
arcași,/ nu știi niciodată de unde vine săgata,/ din plafo-
nul cu frescele lui Rafael...”.  

Astfel s-a constituit patrulaterul poetic reprezentativ al 
Clujului de astăzi, format din Horia Bădescu, Ion Noja, 
Ion Pop, Adrian Popescu – i-am dat în ordine alfabetică, 
fără nici o altă constrîngere de enumerare ierarhizatoare, 
cititorul putînd singur să discearnă drumurile fiecăruia. 
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Ioana CISTELECAN 
 
 
Poemul delicat țepos 

 
filiată discursiv-confesiv de-a lungul anilor „obsesiei 
autorilor generației stănesciene” (Lucian Alexiu), ori 

„melancoliilor Gabrielei Melinescu și angoaselor Ilenei 
Mălăncioiu” (Grațiela Benga), ori „irizărilor gris negre ale 
melancoliei neo-romantice” (Angela Nache Mamier), poe-
zia Monicăi Rohan pare a se zbengui voluptuos și a se clă-
di insidios, pendulând între o delicatețe cvasi înțepătoare 
și un imago forte ce produce o explozie a simțurilor și 
practică o frenezie a cromaticii. De la Freamătul subtil al 
stingerii (Editura Eikon, 2019) la recentul volum 
HaltaTerra (Editura Cartea Românească Educațional, Iași, 
2020) n-a fost decât un pas și, mai degrabă, o curgere fi-
rească, o addendare a reveriei pseudo-candide, dar și a 
ferocității imaginilor lirice. 

Poemul Monicăi Rohan se mișcă deopotrivă pe orizon-
tală, pe o axă temporală oarecum suspendată între trecut 
și viitor, între bagaj și proiecție a sinelui, dar și pe verticală 
într-un soi de plonjare terapeutică înspre miez, esență, 
străfunduri ale fricii și ale frigului – coordonate constante 
ale devenirii; nu doar sinele purcede într-o aventură a 
propriei conturări pe care o defulează pas cu pas, ci și cu-
vântul își desenează stațiile, habitaturile și zvâcnirile. De-
spre dinamica devenirii și despre căutarea sensului, despre 
moșirea poemului articulează vânos această carte a Moni-
căi Rohan. Dintru bun început, asumarea direct personală 
e la ea acasă; cuvântul sparge și împunge urechile lectoru-
lui, colorând și în speță decolorând spații comune, clișee, 
într-un joc nu doar al vieții și al morții, ci și într-o insinua-
re perpetuă a senzației de contradictoriu, de oximoron, 
căci din tangoul aparent suav al cuvântului prind contur 
imago-uri impactante ce străpung bezna și dinamitează 
simțurile. Poemul auctorial se ițește în perechi opozante 
ce vizualizează, sonorizează și pipăie organele cititorului 
cu o dexteritate lirică febrilă, configurând un peisaj similar 
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facerii lumii, transparentizând fragmentar și înșelător 
sinele ca parte pseudo-signifiantă a macrocosmului per-
vertit de realul proxim. Versurile Monicăi Rohan străpung, 
pocnesc, scurmă și supra-metafora sângelui invadează 
poemul într-o strategie prevalentă a paralelismului, a 
comparației presupuse și introduse de ca: „Ca un scai ne-
gru zgârie încheieturile mele/ și se agață de tivul fiecărei 
zile/ cheagul sângelui înnegrit e o ancoră cu/ miriapode 
cârlige”; „Când voi avea (eu) destulă putere/ să dau la o 
parte rumegușul/ să tăi litera ucigătoare/ din carnea crudă 
a lemnului/ rana s-o curăț”; „lumina se cuibărise/ în trenul 
de noapte/ și gonea bezmetic prin bezna inimii mele”; „În 
geamul opac/ bat cârlionții zilei/ se dau la o parte migno-
nele ființe prădate/ hăitașii flutură simfoniile roșii.”; „Lu-
mina subțire pocnește ca o crustă roșcată crescută pe ge-
nunchi.”; „Scurmă în ochii mei batracieni, iar lintița brună 
respiră-n șuvoiul de vers lacrimal.”. 

În toată această dialectică a devenirii și a căutării sine-
lui și deopotrivă a sensului, până și amintirile își estom-
pează dureros registrul nostalgic, înțepând și sângerând; 
idilicul e și el pervertit de realul imediat, vocalizând mai 
degrabă pasteluri țepoase, pișcătoare, hașurând staze și 
metastaze ale fricii, frigului și solitudinii, ca halte implici-
te, organice ale voiajului dinspre naștere către moarte: 
„Aveam vreo 10-12 ani/ și mă mândream cu o poșetă micu-
ță,/ în formă de buburuză/ (...) Azi am găsit-o între alte 
lucruri vechi/ bulinele au prins rugină/ mușamaua s-a 
scorojit/ și lasă praf roșu pe degete.”; „Prundul pâraielor/ 
straielor deopotrivă se-aseamănă/ îndeobște foilor scrise/ 
învărgate de raze/ împiestrițate cu vise/ (...) În duh/ uită-
tura uitată-n vederea vederii/ față spre Față.”; „În faguri 
stau lupii albi./ Singurătatea cosmică tace tăcerea...”; „Bu-
ricul lunii a sângerat./ Pământul s-a făcut roșu./ Putrezite-
i sunt rădăcinile vieții.”; „Am călcat moale pe mușchi -/ 
anotimp anormal anorexic/ mușchiul pădurii-atârnat/ ca o 
limbă de câine.”; „Frig. Să împarți frățește o minge/ sub 
meningele său alburiu/ să cauți/ ca-ntr-un ghem de elas-
tic/ - alburiu să fie singurul adjectiv/ prea-îndestulător”; 
„Ca-ntr-un cuptor/ în stomacul acestei păsări de pradă/ 
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pârjolită pe-o parte șed/ cu frica făcută ghem/ în sân cui-
bărită.”.  

Călătoria sinelui angoasat e permanent dublată de 
aventura cuvântului curativ, defulator, de moșirea acestu-
ia; sinele și cuvântul devin un organism debordant, nepu-
tând ființa unul în absența celuilalt. Fie că gustăm cu ne-
saț dintr-un poem cu o arhitectură de baladă micronică, 
fie că palpăm crochiuri brodate într-o paradigmă a unei 
fragilități seducătoare, dar înmiit amăgitoare, poezia Mo-
nicăi Rohan se rostogolește translucid și umple popasurile 
atât ale eului, cât și ale cuvântului cu irizări spectaculoase 
și profund definitorii, spunând povești cu sensuri ce se cer 
decodificate ori măcar imaginate – „Zic din nou:/ zac în 
spirala unei cochilii/ unde clipocind marea/ lovește ușor 
din palmele-i răcoroase/ tic tac... zig zag...”; „Într-o odaie 
să ascult și eu/ cum se dilată pereții/ aerul cum trece prin 
livadă/ răsfirând crengile merilor.// Inima se face limpe-
de.”; „Am privit, prin golul cuvintelor,/ orbitele desfunda-
te ale orașului meu subteran”; „Io-s fix ca vasu-acela:/ 
obrazul de sticlă/ prin care s-arată/ rădăcinile celor doi 
iriși”; „Luntrea găunoasă/ în care/ smuls dintr-o inimă/ 
dus/ poemul/ atârnă greu/ ca un ochi/ de meteorit.” 

Cu o delicatețe absolut înțepătoare, provocatoare și în-
șelătoare – toate conotate pozitiv! HaltaTerra Monicăi 
Rohan șoptește ademenitor tactici și mini-rețete de supra-
viețuire și de conservare a gingășiei și suavului în fața asal-
tului nemilos al realului. 
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Monica GROSU 
 
 

O sută și una de poezii din Nord 
 
espre George Vulturescu s-a scris cu diverse prilejuri, 
creionându-se cele trei direcții majore în care s-au 
canalizat preocupările sale literare: poezia, eseul cri-

tic, activitatea de editor și publicist. În această ultimă ipo-
stază, a fondat, în 1990, revista „Poesis”, respectiv Festiva-
lul „Frontiera Poesis”, devenit etalon prin anvergura eve-
nimentului și longevitate, înregistrând până acum 28 de 
ediții. Mărturie despre toate aceste înfăptuiri stau nume-
roasele volume publicate și care au suscitat atenția criticii. 
Astfel, despre poezia sa îndeosebi s-au pronunțat cei mai 
apreciați critici, identificându-i coordonatele și nucleele 
ideatice.  

În prestigioasa colecție a Editurii Academiei Române a 
apărut recent o nouă antologie, George Vulturescu, O sută 
și una de poezii (antologie, prefață, repere bibliografice și 
selecția referințelor critice de Delia Muntean, București, 
2021), oferind panorama unei existențe pentru care Poezia, 
cu tot substratul ei de neliniști și revolte, devine axioma 
unui spațiu definitoriu. „Nordul, topos privilegiat în pro-
iectul liric personal”, după cum arată îngrijitoarea ediției, 
este asociat actului poetic, genezei, reliefului de stânci și 
pietre, mereu ascunzând tăceri și revelații, mereu reite-
rând legendele locului, ale trecutului, ale spiritului.  

Urmărită în diacronie, poezia în discuție revelează ace-
leași simboluri-cheie, aceeași fidelitate față de marea te-
mă, niciodată epuizată, cea a creației, a nașterii poemului 
dintr-un pământ arid, pietros, ascunzând tenebrele unui 
căutător de sensuri în periplul său existențial. Călătoria 
devine din ce în ce mai anevoioasă, pe măsură ce drume-
țul urcă treptele cunoașterii, căci tensiunea acumulată 
naște mari revolte și din magma trecutului, a amintirilor, 
nu se poate elibera Cuvântul salvator, luminos. Această 
căutare a literelor sau acest exod spre lumina autodefinirii 
depline, e adeseori primejdios, iar instrumentele folosite 
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sunt pe măsură: pumnalul, cuțitul, furca, plugul. „Sunt 
doar un om pe Pietrele Nordului/ sub o stea stearpă. Re-
spir același aer cu/ fiarele, cu cel din gușa păsărilor, din/ 
duhoarea mlaștinilor, din rămășițele/ stârvurilor.// Numai 
tu nu ești putred, cuțit al meu,/ pe care a stat mâna buni-
cului Dumitru,/ cioplitorul de cruci; mâna tatălui Gheor-
ghe,/ săpătorul de fântâni./ Tu ai sticlirea lupoaicei care 
tocmai/ naște singură în sihle./ Tu poți fi proptit pe gâtul 
tiranului, pe/ gât de venetic, pe gât de frate...” (Dâra onto-
logică a cuțitului). 

Universul revelat în viziunile lui George Vulturescu 
poartă impulsul insurgenței și al luptei, poetul extrage cu 
greu cuvântul potrivit, dar nu se abate de la drumul drept 
și cu atât mai anevoios care îl poate conduce la cetatea 
sfântă a adevărului, a poeziei. Aparținând biologic optze-
ciștilor, poetul își configurează un traseu ușor diferit, per-
sonalizat de „mitologia Nordului”, „cu preocupări atempo-
rale (porcari, fierari, cioplitori, precupeți, oieri) și cu apu-
cături sălbatice..., țărani din Tireacul natal, posesori ai 
unei înțelepciuni iarăși din alte vremi..., îndârjiți când își 
muncesc pământul, iuți la mânie și la vorbă, cu ibovnice 
înfocate..., și, mulți dintre ei, morți în conjuncturi suspec-
te...” (Delia Muntean). Așadar, o lume cu totul aparte, cu 
fondul ei de violență și sălbăticie, pliindu-se perfect pe 
imaginarul pădurii și al muntelui. Regăsim aici angoasele 
omului în exercițiile sale de conviețuire cu o natură aspră, 
ca și încercarea de a recupera accesul la revelație, la mani-
festările divinului.  

Fără a-și uita nicio clipă menirea, poezia aceasta nu se 
risipește, discursul aduce mesajele esențiale, prinde em-
blematic frânturi de existență, ca mărturii ale trecutului, 
ce iau forma unor versete biblice. Astfel, poemele se în-
carcă de această tonalitate oraculară, de efectele contem-
plației lirice, de umbrele și luminile mistuirii lăuntrice. 
Asemeni fulgerului, poezia se naște din încleștarea litere-
lor, din adâncul nopții, din tensiunea simțurilor și a min-
ții, din truda (des)facerii și neîncrederii, din aventura di-
hotomică a supunerii cuvintelor sau a indiferenței în fața 
celor slabe, schiloade: „Cu tine, cuvânt vetust,/ putregai 
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alb al lemnului,/ învăț că poezia este supunere/ și ea aș-
teaptă flacăra ochiului singur/ sticlind în Miez de Noap-
te...” (Iască și cremene) sau „Și literele se-mpiedică și își 
schilodesc/ piciorușele subțiri/ dar trebuie să treci mai 
departe peste pietre/ cine să rămână cu cele șchioape?” 
(Litera care rămâne în urmă). 

Poemele sunt predominant lungi și ele alcătuiesc o se-
mantică unitară, revenind în mod constant la întâmplările 
copilăriei, la personajele memorabile ale acesteia (membri 
ai familiei, calul alb al bunicului Achim, mesenii de la 
crâșma lui Humă, prieteni, vecini etc.), și, mai presus de 
toate, la actul scrierii, unul de purificare și cufundare în 
vis: „În visul meu e lampa cu petrol prinsă de grinda/ casei 
din Tireac. Stau la masă cu tata și cu sora mea,/ Maria. 
Mama ne aduce colaci și lapte cald./ Dacă am strânge toa-
te lămpile din casele copilăriei noastre/ oare moartea n-ar 
orbi să nu mai găsească/ drumul spre noi?” (Suntem 
aproape lămpi). Lumina lămpii, orbirea, cenușa, piatra, 
ochiul rescriu, în grilă metaforică, lumea textului, fondul 
latent de melancolie și gravitate al Nordului. Ochiul orb îl 
completează pe cel teafăr, fiindcă lucrurile se percep altfel 
în întunericul indescifrabil al ființei, unde angoasele își au 
cântecul lor, puterea lor, daimonul lor. Din această încleș-
tare a (ne)vederii și din exersările limbajului (ironie, inter-
textualitate, abstractizare, narativitate) se naște o viziune 
coerentă, originală și totodată o geometrie a formelor poe-
tice pe cât de simbolice, pe atât de greu descifrabile. 

Așa cum rezultă și din antologia realizată de Delia 
Muntean, poezia lui George Vulturescu își poartă cu orgo-
liu capriciile ei nordice, își asumă destinul cu luciditate, 
refuzând confortul. 
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Rodica Gabriela CHIRA 
 
 

Cu Michel Serres despre cum să recitești relegatul 
 

ichel Serres (de l’Académie française), Relire le relié, 
Paris, Éditions Le Pommier, 2019. Nota introductivă 
semnată de Sophie Bancquart, editoarea volumului, 

ne anunță că este vorba despre ultima carte a lui Michel 
Serres, filosof și istoric al științelor, membru al Academiei 
Franceze, care ne-a părăsit la 1 iunie 2019, o carte „la care, 
probabil, a lucrat întreaga viață” (pag. 5). Aceasta este de 
altfel o afirmație ce-i aparține însuși autorului, exprimată 
în fraze ce apar pe coperta a patra. Cartea este așadar re-
zultatul „câtorva decenii de eforturi consacrate legării 
oricăror tentative de sinteză”. Acest rezultat se axează „pe 
cele două origini ale cuvântului religie, una probabilă, 
cealaltă uzuală: a reciti și a re-lega. […] a reciti textele reli-
gioase mergând de-a lungul celor o mie și una de căi ce țes 
rețelele vieților, a actelor, a gândurilor, a culturilor noas-
tre”1. 

Cartea, datată, „Agen 1945, Vincennes 2019” (pag. 242), 
est structurată în trei capitole: „Puncte fierbinți, vârfuri 
ale rețelei. Legătură verticală”, „A lega oamenii, violență și 
iubire. Zei falși: violențe și moarte. Legătură orizontală” și 
„Problema răului”.  

La rândul său, fiecare capitol este constituit din secven-
țe ale căror denumiri sunt menite să susțină discursul, 
„demonstrația”. Științe exacte, științe umaniste și religie 
sunt interconectate într-un continuum care solicită aten-
ția susținută a cititorului, cititor a cărui curiozitate este 
recompensată în mod constant. Acest continuum porneș-
te dintr-un trecut foarte îndepărtat, situat la originea for-
mării și organizării societății contemporane, amenințată 
în clipa aceasta de o disoluție care, în mod paradoxal, re-
prezintă liantul pentru ceea ce urmează, pentru ceea ce se 

                                                      
1
 Traducerea frânturilor de fraze, a frazelor sau a pasajelor din 
limba franceză ne aparține. 

M 
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pregătește. Demersul lui Michel Serres este orientat în 
sensul descoperirilor fizicii cuantice și ale 
transdisciplinarului. Cititorul care deține competențe en-
ciclopedice adecvate este invitat la o relectură a lumii, 
care duce spre o mai bună înțelegere a mizei Binelui și 
Răului printr-o analiză aprofundată a noțiunilor de virtual 
și real.  

Cum se întâmplă adesea în jocurile hazardului care dă 
semne, cel care i-a deschis calea spre descoperirea „unei 
lumi virtuale, invizibile, formale, ba mai mult, cu fațete 
multiple”, făcându-l să înțeleagă abstractizarea prin „se-
cretul necunoscutei x” a fost un învățător (pag. 9). Michel 
Serres a regăsit astfel variațiile lumii virtuale pe care o va 
numi puțin mai departe „cealaltă lume”, „nu doar în drept, 
medicină sau artele frumoase, ci și prin intermediul vieții 
intime sau colective” (pag. 9). În această perspectivă, lu-
mea spirituală formează tulpina de la care au pornit „toate 
celelalte lumi virtuale”; o „tulpină fierbinte”, – „lumină”, 
„energie”, „flacără” –, „dincolo de care toate celelalte se 
răcesc” (pag. 12). Văzute din acest unghi, se poate spune 
că legile matematicii au fost „mai degrabă descoperite 
decât inventate” (pag. 10), iar această altă lume virtuală 
„își manifestă uneori existența în lumea concretă, dând 
brusc peste puncte remarcabile și arzătoare, care, răcite, 
se păstrează atât de mult încât urmele lor depășesc timpul 
istoriei” (pag. 13). Michel Serres le numește „puncte fier-
binți” și primul capitol le este consacrat în întregime.  

„Punctele fierbinți” sunt definite „prin imagine” ca „lo-
curile în care, într-un anumit moment, o anumită altă 
lume ajunge să se manifeste aici ori acolo în aceasta, ima-
gini concrete de contacte cu o altă realitate, virtuală, inte-
ligentă, spirituală, inspiratoare” (pag. 14). Puncte fierbinți 
sunt, de exemplu, mișcările tectonice provocatoare de 
erupții vulcanice, erupții ce se răcesc apoi, ori meteoriții 
ce lovesc pământul. Tot astfel, în Antichitatea latină, locul 
lovit de trăznet era înconjurat „de un mic zid de piatră sau 
bronz” (pag. 15), numit puteal, ca semn al întâlnirii dintre 
cer și pământ, la fel cum cuvântul puits (puț), marchează 
întâlnirea cu adâncurile de unde se ivește apa la suprafața 
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pământului. Pe de altă parte, prin aer și respirație, sufletul 
imaterial și invizibil „își exprimă viața” (pag. 15). O altă 
întâlnire între lumi, un alt punct fierbinte este evenimen-
tul generat de realizarea și utilizarea cadranului solar în 
Antichitate; acesta funcționa „mai puțin ca ceasornic de-
cât ca observator astronomic. Grecii numeau gnomon, 
cuvânt care în limba lor, ca și într-a noastră, evocă cu-
noașterea, axul vertical care interceptează lumina solară” 
(pag. 16), realizând astfel „două scurtcircuite copleșitoare: 
între soare și sol prin lumină și umbră, așa cum le percep 
ochii noștri, dar mai ales între o bară verticală, materială, 
și o cunoaștere decodabilă pe care o pot numi software; 
între concret, pe de o parte, și abstract, de cealaltă parte, 
energia luminii și subtilitatea informației” (pag. 16-17).  

Puteal, gnomon, ax vertical, sunt elementele de bază 
care permit apoi citirea și legarea acestei lumi de cealaltă 
lume și viceversa, descoperiri pe care cititorul interesat 
este invitat să le facă, pas cu pas în acest prim capitol. 
Avem, de exemplu, omotetia teoremei lui Thales, ce pre-
supune că soarele poate să pătrundă interiorul unei „pi-
ramide, adică foc” (pag. 18), sau puterea de răsturnare a 
puteal-ului care trece de la inventiv la distructiv, „de la 
abstract la concret, de la informație la energie, apoi la 
violență” (pag. 20). Focurile științelor sunt capabile de 
violență, religia de asemenea.  

Puncte fierbinți analoage, două contacte între imanent 
și transcendent: Galilei stabilește conexiunea dintre ma-
tematici și experiență, „dintre o lume virtuală și formală și 
lumea reală și percepută” (pag. 21), inventând fizica ma-
tematică, anunțând astfel știința modernă, la fel cum Bise-
rica din Roma propovăduia Încarnarea lui Isus Hristos 
prin scurtcircuitarea unei lumini celeste cu tărâmul teres-
tru. Aceasta din urmă dovedește fără echivoc că „totalita-
tea științelor se învârte în jurul soarelui” care este Isus, 
„sursa și tulpina” (pag. 23). 

Patru puncte fierbinți importante, exprimate în desco-
periri, au schimbat lumea cu totul. Către secolul al VII-lea 
î. Hr., în Lidia, legată de miturile regelui Midas, de 
Gyges și Cresus, „au apărut pentru prima oară banii” (pag. 
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26). În Milet, la Knidos și într-o insulă apropiată, prin 
Thales, Eudoxus și Pitagora a venit geometria, cu rudi-
mente de algebră și cu faimoasa teoremă. Începând cu 
secolul al XIII-lea și până în secolul al VII-lea, fenicienii și 
grecii au stabilizat alfabetul de bază. Aceste trei inovații 
au în comun raportul dintre concret și virtual: folosit ca 
echivalent general, „banul valorează totul și orice pe când, 
în sine, nu valorează nimic […], virtualul coboară în actual, 
iar abstractul îl transformă” (pag. 28), în vreme ce Hipo-
crate transforma practica medicală într-o știință rațională” 
(pag. 27); „literele algebrei sau formele geometriei: prin 
cerc, care nu există, exprimați toate rotundurile din lume, 
iar necunoscuta x, lipsită de valoare în sine, poate lua toa-
te valorile” (pag. 28); „o literă, lipsită de sens prin ea în-
săși, capătă aproape orice sens în funcție de locul pe care-l 
ocupă într-un cuvânt ori într-o frază” (pag. 29). Ceea ce e 
lipsit de sens poate avea toate sensurile. Iată și cel de-al 
patrulea punct fierbinte: aproape toate mișcările religioase 
de pe continentul eurasiatic datează din aceeași epocă, 
denumită de Karl Jaspers epoca axială. Acela a fost mo-
mentul care a marcat dorința manifestată de umanitate de 
a domina lumea prin intermediul convențiilor și al virtua-
lităților. Criza globală a zilelor noastre atinge aceste patru 
rețele, ca un nou punct fierbinte, o altă epocă axială.  

În acest registru, Regii magi biblici, „Regi poate, savanți 
cu siguranță” (pag. 33), Gașpar, Melchior și Baltazar, sunt 
percepuți ca aducând trei daruri: banii, știința și limba2. 
Îndreptându-se către Isus copil, ei cred că descoperă „un 
rege mai puternic decât cele trei puteri ale lor în imanența 
ținutului pe care-l traversează” (pag. 35-36). Darurile pe 
care le fac sunt ca trei forțe a căror expansiune ar dori-o, 
dar descoperă religia „în stadiul incipient” (pag. 36). Sunt 
martori ai Epifaniei, această „apariție în lumină”. Prin in-
terferență „cu valul axial eurasiatic al pietăților spre bună-

                                                      
2
 Echivalentul lor azi ar fi economist pentru cel dintâi, botanist 

și savant în biochimie pentru cel de-al doilea, poet pentru cel 
din urmă, prin prezența limbii-tămâie, langue-encens ne explică 
autorul. 
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voință și compasiune, valul local, puternic aristocrat al 
științei, al banului și al limbajului descoperă vatra lumi-
noasă a virtualului din care decurge orice putere și orice 
cunoaștere: extrema fragilitate” (pag. 37). De aici rezultă 
că miracolul este mereu alături de noi, nu trebuie decât 
să-l „vedem”. Nașterea lui Isus este văzută de Michel 
Serres drept cheia posibilă a întregii sale cărți: este „sursa 
fierbinte”, întrucât „din religios totul decurge în stare in-
cipientă”, este „placa tectonică de unde emerg culturile 
noastre”. De aici, necesitatea de a înțelege „unde și cum se 
creează energia care permite această naștere”. Energia „de 
la care pornesc religiile și pe care o vehiculează” este un 
amestec între „energia atotputernică și informața fragilă”, 
un punct fierbinte numit Întrupare. „Blândul durează mai 
mult decât durul” (pag. 42), spiritualitatea se situează dea-
supra puterii temporale, „religiosul re-leagă”. 

Aceste puncte fierbinți găsesc o varietate de forme de 
manifestare în secolele ce urmează, mergând de la religios 
la laic, debușând într-o „criză a rațiunii” care, printre alte-
le, a făcut posibil masacrul de la Hiroshima și Nagasaki, 
întrucât „aceste minunate invenții, știința, limba, banul, 
religia… pot deveni mortale de îndată ce se apropie de 
putere” (pag. 48), astfel încât „măiestriile regale antrenea-
ză adesea masacre de nevinovați” (pag. 50)3.  

Autorul scoate în evidență o situație extrem de revela-
toare: „Tot ce precede, e legat de cognitiv. Cunoașterea 
obiectivă începe printr-un scurtcircuit între o altă lume și 
a noastră. Dar un punct fierbinte poate la rându-i să lase 
loc subiectivului, deci individului, și colectivului de ase-
menea, deci emergenței unei comunități” (pag. 53).  

Spre a ne face să înțelegem mai bine aceste intercone-
xiuni, Michel Serres introduce ideea de timp cu ritmurile 
și tempourile sale: „Periodic, orice existent bate același 
ritm, tempoul, adică frecvența fiecărui existent diferă” 
                                                      
3
 Se subliniază ideea că vechile civilizații păreau a cunoaște via-

ța, dar această cunoaștere nu omitea nici ea sacrificarea nevino-
vaților. Nu facem altceva decât să distrugem această viață (pag. 
69), astfel încât „timpul ucide moartea iar moartea ucide tim-
pul” (pag. 70). 
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(pag. 80). Ritmul, capital existenței, cu o ordine elementa-
ră care rezistă entropiei, poate fi același, dar tempoul 
(frecvența) diferă (pag. 80): „Timpul depinde de circum-
stanțe – ritmul marchează poziții pe un cerc –, indivizii 
depind de tempo” (pag. 81). Asociat cu muzica, tempoul 
poate fi concretizat în oscilații de tipul adagio, andante, 
allegro, prestissimo… (pag. 78). Dezechilibrul lumii este 
dat de dizarmonia frecvențelor. Echilibrul ar fi posibil în 
cazul în care am accepta invitația: „toate ființe ritmate, să 
legăm lucrurile între ele în funcție de continuitatea care 
unește gama unică a frecvențelor noastre” (pag. 83). Ast-
fel, „mimând ritmul lumii, religiosul re-leagă timpul” (pag. 
84). 

„Legătura verticală” a primului capitol ne îndreaptă 
spre legătura orizontală din cel de-al doilea. Este vorba, 
înainte de toate, de analiza raporturilor ce există într-o 
comunitate pornind tot de la Exemplul biblic, cel al Pati-
milor, care pune în evidență înclinația colectivităților că-
tre violență. Ca for de judecată, tribunalul este văzut sub 
trei aspecte: Sanhedrinul, cel care reprezintă comunitatea 
alături de mulțime și de micul grup care-l „invită” pe Petru 
la renegare, tribunalul culturilor în general, și cel al lui 
Leibniz din Teodiceea sa. Cele trei devin responsabile de 
Violență. În primul caz, colectivul este cel care ucide un 
Nevinovat și-l transformă pe Petru în trădător; al doilea 
subliniază culpabilitatea și violența oricărei culturi; cel de-
al treilea tribunal, făcând referire la cutremurul de pământ 
din Lisabona de la 1 noiembrie 1755, dezastru descris de 
Voltaire în Candide, îl face responsabil pe Dumnezeu în-
suși. Raționamentul lui Michel Serres conduce la constata-
rea că „Virtual, orice linșaj sacrificial poartă în el eradica-
rea totală a societății umane, în vreme ce miturile explică 
întotdeauna că el rezolvă problema. În loc să ne aducă 
vreun remediu, violența ne ucide pe toți” (pag. 121-122). 
Pentru că noi toți, noi suntem lumea: „Noi toți cu siguran-
ță. Noi, adică fiecare luat în parte, individual” (pag. 119).  

Conexiunile continuă prin raportul existent între socie-
tate și formele de manifestare ale ceremoniilor, și ele im-
portante în manifestarea maselor și a conducătorilor. 
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Acestea se pot manifesta sub trei forme: prima, prin care 
mase și conducători se „conectează” la lumea de dincolo, 
la divinitate; a doua, prin „fotografieri” în funcție de im-
portanța fiecărei categorii de participanți; cea de-a treia e 
dominată de mașinile ce devin efectiv creatoare de zei 
falși.  

Această ultimă etapă respinge într-un fel ruralul în fa-
voarea citadinului, uitând că primul a fost și rămâne cel 
care reprezintă sursa de subzistență pentru umanitate, 
precum și mediul ce permite înțelegerea lumii prin con-
fruntarea directă cu natura: „Citadinul îl creează pe Marx; 
țăranii și marinarii fraternizează cu Spinoza. Științele 
umaniste locuiesc orașul; științele tari cutreieră dincolo de 
ziduri” (pag. 145). Legile științelor numite tari descriu ne-
cesități fizice, în vreme ce legile umane, se spune, nu deri-
vă decât din convenții (pag. 173).  

Există o diferență între „a trăi și a-l gândi pe Dumne-
zeu”. Deus sive natura spinozian, natura și Dumnezeu 
sunt interschimbabile. Biblia, prin Avraam, prin Isus apoi, 
cu intermedierea lui Iona, au instaurat o credință ce anu-
lează sacrificiul, altfel spus, o credință care trece de la „ta-
rele muritor” la „blândul floral”, instaurând Euharistia, 
aceasta din urmă înlocuind sacrificiile de ființe umane și 
animale cu pâinea și vinul. Cele patru Evanghelii relatea-
ză, spre sfârșit, despre „o nouă întoarcere a faunei, țap, 
balenă, oaie sau taur, către floră, pâine și vin” (pag. 158).  

Se deschide astfel o altă perspectivă asupra păcatului 
originar: originar „pentru că intervine mai întâi în paradi-
sul începuturilor, unde totul era bun de mâncat; unde 
primii părinți puteau mânca totul” în afara „fructului pro-
dus de copacul cunoașterii” (pag. 161-162). Pericolul vine 
din activitatea numită masticație: mâncând fructul, Eva își 
pierde inocența ori descoperă mai degrabă inocența ani-
malelor lipsite de suflet care „vânează și ucid pentru a 
mânca”. De fapt, ea „inventează” „culpabilitatea violenței, 
adică esențialul conștiinței morale și poate al conștiinței 
umane” (pag. 162), reușind astfel să promoveze umanul: 
„Păcatul originar constă în a deveni, ad litteram, inofensiv. 
Uciderea devine păcatul major, numit, pe bună dreptate, 
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de moarte. Masticarea animalelor presupune violența, 
care nu ne va mai părăsi4. A lăsa paradisul, a deveni uman, 
înseamnă a abandona inocența în care trăiesc animalele. 
Ele ucid spre a mânca; tu nu vei mai ucide, nici măcar 
pentru a mânca” (pag. 163).  

Din această perspectivă, Eva prefigurează „masticația 
euharistică a florei”. Evoluția istorică este blocată astfel de 
Cain care instaurează poate sacrificiul uman. „Libido-ul de 
apartenență” la un anumit grup, la o anumită comunitate 
este declanșatorul violențelor întrucât a aparține implică 
nonapartenența, opoziția, prin urmare conflictul și moar-
tea: „Cum ar putea deveni negativul motor al istoriei, înlo-
cuitorul timpului, câtă vreme, din rivalitate, din conflict 
nu rezultă decât moartea? Ucigând oameni și culturi, 
acest negativ oprește timpul” (pag. 167). 

În mod paradoxal, violența leagă. În clipa în care dispa-
re, ea face loc la altceva, iar acest altceva nu poate fi decât 
iubirea. Este vorba despre o iubire propusă de creștinism, 
o iubire care interpretează diferit „cele trei feluri de pater-
nitate și filiație: naturală, prin lucrarea cărnii; legală, prin 
declarația către autoritățile civile; în sfârșit, adoptivă, prin 
alegere” (pag. 169). Cea din urmă invită autorul la expri-
marea unei dorințe pe care fiecare bărbat sau femeie ar 
trebui să o cunoască: „Visez ca toate mamele, imediat du-
pă eliberare, vreau să spun după Naștere, să le spună be-
belușului lor, culcat gol pe pântecul lor gol, ca răspuns la 
primul său scâncet: te recunosc, te-am ales, tocmai pe tine 
te-am dorit de multă vreme, te adopt pentru că pe tine te 
iubesc” (pag. 170-171).  

                                                      
4
 Importanța masticației cu impactul său asupra evoluției este 

explicată de Michel Serres în funcție de aspectul fizic al peștilor 
în conformația cărora totul este orientat spre gură, la fel ca cio-
cul păsărilor și botul animalelor. Singură ființa umană are gura 
aliniată „pe aceeași verticală cu sânii, genunchii și degetele de la 
picioare”, lăsând astfel „un loc liber în gură” cuvântului, pentru 
ca acesta să coboare „între limbă, buze și dinți”, tarele 
retrăgându-se astfel înaintea blândului, permițând verbului să 
devină carne. (pag. 164-165).  
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Potrivit antropologiei, legăturile de rudenie ce constru-
iesc gândirea noastră simbolică sunt deconstruite de Sfân-
ta Familie, prin urmare de creștinism, unde nici tatăl nici 
mama nu pot asigura „legăturile carnale, biologice, socia-
le, naturale sau, cum se spune, structurale: luându-i pe 
fiecare în felul său, tatăl nu este tată, nici fiul nu e cu ade-
vărat fiu, nici mama cu totul mamă: micșorare și suprima-
re a legăturilor de sânge” (pag. 172). Buna Vestire este deci 
cea a legăturii de iubire ce se deschide „umanității întregi, 
fără deosebire”. Zămislirea Mariei nu este nici naturală, 
nici culturală, ea este spirituală, ceea ce vrea să spună că 
„creștinismul reconstruiește simbolismul. Universalitatea 
Spiritului își are originea în însumarea acestor două nega-
ții. Supranatural, adică universal” (pag. 176).  

Iubirea e greu de recunoscut. Ea este „reflectarea divi-
nului” (pag. 190) ce se ascunde în fiecare dintre noi, este 
Isus înviat. Ca să ajungi la iubire, trebuie să iubești  

Urmând toate direcțiile indicate de panourile indica-
toare pe care se poate citi: la, spre, în, de, prin, pentru, 
între, conform, urmând, atingând, împotrivă, cu, printre, 
înainte, după, în vremea, în timp ce… Te iubesc prin tine, 
pentru tine, spre tine, cu tine…, fiecare prepoziție inde-
xează una sau mai multe căi, urmează un flux care le tra-
versează și, toate împreună, prepozițiile acestea, unesc în 
spațiu, aici și aiurea, în timp, trecut, viitor sau prezent, și, 
din punct de vedere cognitiv, vorbim de compunere, opo-
ziție, clasificare, evoluție… Rețeaua pe care o formează ele, 
plus conjugările și declinațiile, complicii lor, îi conferă 
limbii fluiditate, mișcare, adaptare la real; ele îl flexibili-
zează, îl lichefiază, îl modulează, aerisesc schema ori o 
înflăcărează […] Te iubesc în toate felurile. (pag. 197)  

„Divină sau umană, iubirea leagă” infinit de departele 
de mine (tine) și infinit de aproapele de tine (mine)” (pag. 
207).  

Ultimul capitol, mult mai scurt, dorește să sublinieze o 
dată în plus, imanența răului în perspectiva unei „filosofii 
sintetice”, prin însăși tentativa de a reciti legăturile. O 
relectură a „religiilor culturii mele, Antichitatea greco-
romană, iudaism și creștinism” (pag. 213), puse alături de 



Cronici de întâmpinare 

Discobolul/ 2021 
 

134 

evoluția politică a umanității căzută în istorie. Dualismul 
sufletului și al trupului nu creează armonie, nu este echi-
valentul lui „Ascult muzică deci sunt” (pag. 215). Științele 
umaniste, analitice, nu pot face sinteze, precum religiile 
care încearcă să răspundă unor „întrebări globale […], în-
trebări integrale, cu răspunsuri de nedecis” de genul: De 
ce ne detestăm printre mări și țări? De ce locuim împreu-
nă, iubind plantele și animalele, hrăniți de ele, odinioară 
devorați de ele, în acest colț de univers amenințător și 
înstelat?” (pag. 218). Sinteza leagă, analiza dezleagă, „de-
cuparea distruge, legătura construiește” (pag. 221), pentru 
că „destinul uman nu se mai separă de cel al naturii” (pag. 
222). Niciodată „legătura” nu trebuie să se facă sub semnul 
dogmatismului.  

Violența, acest „rău radical”, e văzută ca o energie, 
„energia undelor și a flăcărilor, cea a animalelor și a plan-
telor, cea a bărbaților și a femeilor, în sfârșit, a creatorilor 
de entuziasm și de suferințe. O energie plus o orientare. 
Una forță motrice, cealaltă șofran al cârmei. […] Orice 
violență implică o energie. Neutră, aceasta se îndreaptă 
uneori spre ucidere sau tornadă, dar se poate încerca ori-
entarea ei spre o direcție mai puțin periculoasă” (pag. 230-
231). 

Soluția întrevăzută de Michel Serres nu pare irealizabi-
lă: Eforturile și realizările noastre de tot felul decurg din 
tacticile și strategiile proprii acestor reorientări, acestei 
posibile înclinații. Căci energia sa poate să-și schimbe di-
recția și punctul de aplicare. A folosi, dacă se poate, acest 
posibil, iată, dacă îndrăznesc să spun, motorul istoriei 
noastre; poate chiar al lumii noastre. Trebuie, fără îndoia-
lă, s-o luăm de la rădăcină, de la origine, de la prima și cea 
mai mică manifestare, înainte ca ea să ne depășească, câtă 
vreme slăbiciunea noastră o mai poate încă folosi. (pag. 
231-232) 

Prin urmare, cartea aceasta ar putea fi citită ca „un tra-
tat al energiei” (pag. 233).  
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Elisabeta BOGĂȚAN  
 
 
Revelarea poetică a sufletului naturii la Éliane 
Hurtado  
 

oet și pictor, membră a Societății Poeților Francezi și a 
altor numeroase societăți de artă, Éliane Hurtado își 

lasă darurile naturale să se unească în crearea operelor 
sale. Volumul Élianei Hurtado, „Sub albastrul Nimfelor”, 
apărut la Éditions les Poètes français, Paris, 2019, ne dez-
văluie o lume văzută prin ochiul unui pictor, cu sensibili-
tatea unui poet. 

Natura este receptată ca fiind plină de culoare și de 
lumină: „Soarele se joacă cu fluviul,/ El îi divizează supra-
fața/ În mii de pepite de aur și de argint/ Scânteietoare în 
bătaia vântului.” Viziunea este mai ales picturală, aurul și 
argintul acestui tablou sugerează sacralitatea naturii. Se 
percepe o infuzie de cosmic, ființele își împlinesc destinul 
sub binecuvântarea luminii divine: „Păianjenul își țese 
pânza,/ Minune a naturii și a matematicilor/ (...) Fir al lui 
Alençon care brodează această dantelă/ Unde astrul solar 
în trecere/ Usucă picăturile de rouă/ Agățate încă de ope-
ră”. (Natura) 

În poemul „Nimfele” Éliane Hurtado subliniază această 
ambivalență a viziunii sale: „Acolo își găsește poetul surse-
le speranței/ Și pictorul simte ivindu-se în el/ Tabloul pe 
care îl va realiza ”.  

Într-adevăr, poeta caută în natură sufletul ascuns al 
acesteia, aici este particularitatea și profunzimea poeziei 
Élianei Hurtado: „Prospețimea dimineții devreme/ Lângă 
această bucată de apă/ Face să reînvie sufletul care era 
ațipit.” Titlul „Nimfele” dat poeziei de unde este luat cita-
tul de mai sus indică faptul că poeta simbolizează prin 
aceste nimfe sufletele elementelor de natură, care i se re-
velează. În plus, întregul volum este pus sub acest semn, 
căci titlul său subliniază tema perceperii poetice a suflete-
lor naturii, integrate în marele suflet cosmic. 

P 
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Revelarea acestor nimfe este prezentată în mai multe 
poeme, ca, de exemplu, „Raze de lună ”: „ Câteva raze de 
lună/ Iluminează scrinul/ Unde dorm nimfele/ Lângă libe-
lule.” Sentimentul de mister se impune în raport cu natu-
ra, cu aceste nimfe: „ Drumurile vegetale/ Țes labirinturi/ 
Ca cel al minotaurului/ La care se adaugă misterul. ”  

Pentru Éliane Hurtado natura are mereu ceva magic, 
chiar și deșertul. Ea se arată atrasă de toate frumusețile 
misterioase, intangibile, ale naturii: „Trandafir al nisipuri-
lor,/ Tezaur de ghips cristalizat/ Fasonat de rătăcirea ca-
ravanelor,/ Cochilie cu inimă de floare,/ Niciodată nu te 
vom vedea într-un buchet.” (Trandafir al nisipurilor). 

Un paralelism de o clasicitate perfectă între sufletul na-
turii și sufletul poetic al autoarei devine de asemenea un 
exemplu deosebit de metaforizare: „Un insolit nimbus 
vărga orizontul/ Vedeam acolo dansatori și serafimi/ Să-
rind în șir.// Așteptam soarele/ Așteptam întoarcerea ta/ 
Eram pe un nor/ Dar el s-a năruit repede/ În lacrimi cris-
taline.” (Nimbus). 

Tablourile de natură reprezintă punctul-forte al acestei 
poete-pictor, ele fiind însuflețite de promisiunea iubirii, 
cea mai puternică energie din univers: „ În noaptea mea/ 
La hotarele continentelor locuite,/ Luna/ Cu trena sa în-
stelată/ S-a scăldat/ În azurul ochilor tăi,/ Ca o apoteoză/ 
La capăt de umbră și de ceață. ” (Apoteoză) 

Prezența sacrului în lumea oamenilor pare a fi normală: 
„Brusc zgomotele orașului s-au atenuat/ Un înger tocmai 
și-a scuturat puful aripilor/ Ninge peste Paris.” (Zăpada). 
Avem aici o meditație asupra frumuseții care depinde de 
percepția noastră și care este rapid înghițită de timpul 
care a lăsat-o numai să se întrevadă: „Noaptea coboară 
încet pe acest decor/ Care poate mâine va fi dispărut.” 

Éliane Hurtado sugerează natura divină a frumuseții 
printr-un citat din Michel Ange: „Am văzut un înger în 
marmură și am cizelat numai pentru a-l elibera”. 

Poeta își exprimă convingerea poetică în puterea lumi-
nii de a alunga răul de pe pământ: „Mi-ar plăcea ca această 
rază de soare/ Să facă turul pământului/ Pentru a aduce 
Pacea și Iubirea/ Pretutindeni unde s-ar pune”. (Rază de 
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soare). Ea percepe pretutindeni prezența sau reflexul ce-
lestului: „Aceste lacrimi celeste cu reflexe sidefii” (Picături 
de apă). 

Percepția celestului transfigurează toate tablourile re-
velate Élianei Hurtado: „Cornul lunii se stinge încet/ În 
fața răsăritului de soare/ Luminând domul celest./ Un 
prețios parfum de seninătate/ Se întinde pe ultimele pul-
beri cenușii/ Ale nopții.”  

Pentru poeta-pictor culoarea devine o forță primară ca-
re participă la creația lumii: „Viața nu este decât reflexul 
culorilor/ Care îi sunt date” (O mână misterioasă). 

Ea subliniază mereu participarea noastră la eternitate, 
la atemporal, sub binecuvântarea luminii: „Atemporal 
moment/ Depunând pe destinele noastre/ Spuma scânte-
ietoare a picăturilor de lumină.// Când cântecul vântului/ 
Însoțește această simfonie,/ Este o apoteoză siderală/ Care 
iluminează acest fragment de eternitate.” (Loc de solitudi-
ne). 

Éliane Hurtado își afirmă ea însăși dubla viziune, de 
poet și de pictor, în raport cu lumea: „ Acest curios balet/ 
Unde cuvinte și culori/ Se înlănțuie îndrăgostite. ” (Floare) 

Și: „ Am nevoie de soare, de căldură,/ Atunci pictez cu-
lori, culori,/ Și cer albastru fără nori,/ Un albastru provi-
dențial cu reflexe moarate.” Doar lumina „Ar putea șterge/ 
Aceste lungi ore posomorâte și sinistre” ale prezentului, 
din memoria sa: „ M-am îmbrăcat cu un mantou de lumi-
nă/ Și îmi cufund privirea departe,/ În spatele oglinzii 
celeste/ Pentru a descoperi o lume magică/ Blândă și pri-
mitoare ”. (Meditație de vară). 

Căutând reflexul eternității ascuns în fiecare element al 
naturii, poeta găsește simbolul baobabului, arbore mile-
nar, care poate trăi și în deșert: „Suflu mistic al unei lumi 
tăcute și iluzorii,/ Prețios parfum de seninătate/ Care lasă 
călătorului/ În această mișcare nesigură/ O iluzie de pleni-
tudine și de rătăcire uimită.// Niciodată noi nu suntem 
singuri/ Pe pământ deșertic/ Un arbore magnific, frag-
ment de eternitate/ A crescut.” (Baobabul) 

Lumea imaginată de creatorul poet și pictor trebuie să 
unească pământul, apa și cerul, adică umanul și sacrul: 
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„Mâna mea desenează în spațiu/ O linie de orizont/ Făcu-
tă din cuvinte și semne./ Apa și cerul se confundă/ Linia 
de plutire se pierde,/ Cuvintele au nevoie de o pauză/ Pen-
tru a trece de cealaltă parte/ A universului albastru.” (Cer-
neala). În același timp, poeta afirmă că ea este creația 
seamănului său, omul care crede în stele: „Mi-ai deschis 
drumul minunat/ Al creației ,/ Al viziunii lumii interioare/ 
În această oglindă de lumină// Atunci tu, omule cu tălpi 
de vânt/ Care semeni stele/ Și perle de rouă/ Tu m-ai ridi-
cat.” (Pygmalion). 

Ea exprimă convingerea că numai creația care oglindeș-
te atemporalul va dura și va rămâne: „ Satisfăcut, el con-
templă domul celest/ Unde calea lactee venise să se invi-
te./ Acest suflu cosmic atemporal/ Va trezi în el orologiul 
timpului,/ Puțul memoriilor noastre și al incertitudinilor 
noastre.// Acest transmițător de speranță și de vis/ Lunecă 
ușor pe firul efemerului.” (Transmițător de speranță). Pu-
terea de a întrevedea esențele este dată creatorului de 
lumile celeste: „El aprinde una câte una/ Stelele de pe fir-
mament,/ Apoi trece de cealaltă parte a oglinzii/ Acolo 
unde curcubeul îi face cu ochiul,/ Astrul solar îl salută,/ 
Luna îi face reverență.” (Altundeva).  

Éliane Hurtado vizează în meditația sa culorile și cu-
vintele, care compun de fapt lumea noastră reală și cea a 
operelor create: „Tu jubilezi deja văzând că apar/ Tandrele 
culori ale dimineții/ Oglindirea în apă/ Iată, tabloul tău 
este aproape compus!” (Etretat) și: „Cuvintele sunt trans-
mițători de suflet ” (Cuvintele). Ea mărturisește explicit 
fundamentul  meditativ al poemelor sale: „Așezată pe roza 
vânturilor/ Eu contemplu universul.” (Destin).  

Imaginarul care dă posibilitatea să se asculte muzica 
îngerilor, este de asemenea un teren fertil pentru poet și 
pictor: „Ei au plecat/ Să caute puțină speranță,/ Să cu-
noască vidul,/ Să se suspende de neantul clipei,/ Să asculte 
cuvântul vântului/ Și muzica îngerilor.// (...) Ei au vrut// 
Să deschidă poarta imaginarului/ Pentru a vedea cerul 
mistic/ Dincolo de curcubeu”. (Obloanele). 

Poeta recunoaște în iubire legea fundamentală a uni-
versului, și iubirea oamenilor este un reflex al acestei iu-
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biri cosmice: „Te voi mângâia/ Ca o rază de lună/ Până în 
noaptea timpului/ a corpului meu , a sufletului meu/ Cu 
atâta pasiune/ Că buzele mele vor semăna/ La picioarele 
tale/ Indolente săruturi/ Festonate cu lumină/ Și cu frag-
mente de eternitate,/ Unde visul evanescent/ Va lăsa loc 
zorilor răcoroși/ Până când se transmite/ rezonanța uni-
versală a iubirii.” (Urmă a iubirii). Cântecul de iubire al 
poetei devine un imn iubirii: „Tu m-ai întâmpinat într-o 
lume magică/ unde cel mai mic frison/ devine un scrin de 
lumină/ Unde scrierea este o caligrafie cu anluminuri/ 
Făcută din semne ignorate fragile și secrete.// Mână în 
mână/ Noi vom traversa galaxiile/ Până la altarul iubirii. ” 
(Brațe deschise).  

Întâlnim referința poetică la mitul androginului, ființa 
separată de Zeus în două jumătăți care din acel moment 
se caută fără încetare până în momentul întâlnirii, pentru 
a reface unitatea originară: „ Când drumurile noastre s-au 
încrucișat,/ Tu m-ai recunoscut./ Eu eram în adâncul 
amintirilor tale/ Ca o prezență cunoscută./ (...)/ Eu te cău-
tam/ De milioane de ani,/ Așteptam ca drumurile noastre 
să se încrucișeze,/ Deja te cunoșteam/ Erai aureolat de 
stele.” (Încrucișare) 

Poemele Élianei Hurtado, esențializate, de o concentra-
ție maximă, par a avea o limpiditate princiară, care reve-
lează întreaga lor profunzime.   
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Iulian CHIVU 
 
 
Mistică și revelație în Biblicele lui Eugen Dorcescu 

 
ecitind Biblicele lui Eugen Dorcescu (Ed. Eurostampa, 
Timișoara, 2021) am rememorat cu argumente de ce 
autorul nu se revendică poeziei religioase, observație 

pe care a mărturisit-o în interviuri ori de câte ori a intuit 
confuzia fie și ca potențială; a dezbătut această chestiune 
mult mai detaliat în abordarea hermeneutică a poeziei 
sale cu Mirela-Ioana Dorcescu din cele câteva volume pu-
blicate în colaborare destul de recent (Nirvana. Cea mai 
frumoasă poezie - 2015; Etern, într-o eternă noapte-zi - 
2016; Hermeneia - 2019).  

Cu riscul de a recurge la aceleași considerente ca și cu 
alte prilejuri (... sed magis amica veritas!), găsesc în proas-
păta ediție a Biblicelor (îngrijită de aceeași Mirela-Ioana 
Dorcescu) un nou prilej de a adânci, pe seama câtorva 
texte, aceeași problemă a misticii și a revelației din per-
spectiva reflexivității; sentimentul numinos, văduvește 
revelația tocmai de partea ei etică (a se vedea la Otto Ru-
dolf, Das Heilige, 1917) și tocmai de aici începe observația 
de departajare față de poeții religioși, pe care o subliniază 
Eugen Dorcescu de fiecare dată. Poetul religios, din teama 
de erezie, urmează consecvent firul teologic al faptului 
religios fără a se ridica deasupra lui, ori nici la Eugen Dor-
cescu nu e vorba de o astfel de detașare, ci e vorba de pu-
nerea acelui fapt sub semnul asumării raționale, al conști-
entizării, în relația reflexivă a onticului cu metafizicul, 
chiar și atunci când numinosul e copleșitor, catafatic, și 
cheamă la smerită mărturisire: „Eu, Doamne, n-am o ini-
mă-ngâmfată,/ Privirea mea nu-i crudă și trufașă./ M-am 
așezat în sacra Ta guașă, Departe de-a orgoliilor ceată./ 
Tot ce-mi întrece firea nu mă-mbată...” (Psalmul 130). O 
rătăcire este eretică nu numai când încetează a fi smerită 
conformare sau când năzuiește spre un Dumnezeu mate-
rial care cade sub simțuri, ci când ajunge răzvrătire expli-
cită a sinelui ispitit să conteste ordinea ce nu-i stă în pute-

R 
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re, pe care nu o poate controla, improvizând potrivnic o 
alta și de aici căderea în păcat, implicitul eretism: „Răs-
toarnă Domnul sfaturi, conspirații,/ Zădărnicește planuri, 
stratageme.../ Dar sfatul Său e neatins de vreme,/ Proiec-
tul Său străbate generații!/ Ferice neamu-acela, peste fire,/ 
Căruia Domnu-i este Dumnezeu.” (Psalmul 32).  

Conștiința omului, neputincios să se cuprindă – o limi-
tă care nu scade totuși tensiunea dramei existențiale –, se 
trezește în dorința de a se întâlni cu Dumnezeul revelat ca 
persoană, care i-a vorbit lui Moise pe muntele Sinai. În 
Prolog, poetul îl găsește pe Dumnezeu în pulsul colocuției: 
„E drept că El tăcea. Sau, mai curând,/ Iradia în fiecare 
gând...” Și la Eugen Dorcescu (Psalmul 41), această dramă 
a imposibilei colocuții rămâne totuși unidirecțională, mo-
nologată, ca în Eclesiastul (1.18; Căci unde este multă înțe-
lepciune, este și mult necaz, și cine știe multe are și multă 
durere): „Port greu noian de beznă și-azururi pe grumaz/ 
Abis pe-abis se cheamă, în vuiet de cascade...” Și dacă to-
tuși Psalmii lui David nu permit prea multă libertate idei-
lor poetice – „Eugen Dorcescu nu ne oferă chiar o Psalti-
re”, ci o suită de versificații solemne (p.13) –, o plajă mai 
largă a acestor libertăți o avem în Pildele și chiar în Rugă-
ciunea lui Manase.  

Cel de al treilea împărat al Israelului (971- 931 î.Hr.) – 
un stat destul de mare, după unii, sau destul de mic, după 
alții –, Solomon ar fi ctitorul Templului din Ierusalim; lui i 
se atribuie Cântarea Cântărilor și Eclesiastul, dar cel mai 
sigur Proverbele. Înțelepciunea lui dăinuie prin Biblie și 
prin tradiția eclesiastică, de unde ajunge sursă pentru 
numeroase interpretări filosofice, teologice, dar și poetice: 
„Sunt de folos spre a cunoaște bine/ Ce este-nțelepciunea. 
Cum obții/ Tăria de-a veghea și socoti,/ De-a fi stăpân pe 
noapte și pe zi,/ Pe desfătări, tristeți și vitregii/ Și mai ales 
de-a fi stăpân pe tine” (p.187). „Pildele versificate îl aduc pe 
Solomon într-o altă lumină” (p.14). Prin enunțurile lor 
hortative (nu și imperative), ele se accentuează ca „discur-
suri morale, reglementări ale conduitei creștine, derivate 
din porunci...” (ib.). De fapt, conchide Mirela-Ioana Dor-
cescu în cuvântul înainte, „tema biblică este cea mai fertilă 
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și mai înălțătoare în creația dorcesciană” (p.21): „Repetă 
ne-ncetat acest cuvânt/ Și ține-l bine minte, fiul meu:/ În 
frica de Cel Sfânt, de Dumnezeu/ Începe-nțelepciunea...” 
(p.189). Desigur, această „frică” străbate nu doar poezia 
mistico-religioasă a lui Eugen Dorcescu, ci și reflecția care 
o determină și o urmează: „Non-imanența, metafizica, 
transcendența, abisalitatea depun mărturie despre un uni-
vers dorcescian ocupat în integralitate de Dumnezeu” 
(p.20), de unde și adâncimea lirismului și a ideilor mărtu-
risite cu emoție și rațiune, cu fervoare și sobrietate, obser-
vă cu certitudine Mirela-Ioana Dorcescu și cu acest prilej, 
ca și altădată. Acea „frică” de care aminteam are un liman 
fulminant: „La moartea celui drept e-o mângâiere:/ Sfârși-
tul, deși trist, e luminos./ Nădejdea înflorește din durere./ 
Însă la moartea celui păcătos,/ Piere și el, dar și nădejdea 
piere.” (p.199), după cum se spune tot în Pilde (11,7).  

În mărturia stihuitorului, poetul previne și confirmă 
(p.283) amenințarea pe de o parte a trufiei, iar pe de alta a 
smereniei, care, proclamată, tot trufie este; ambele pân-
desc stihuitorul și îi testează tăria în cuvânt. Bunul creștin 
este credință, nădejde și iubire, dar și faptă creștinească și 
neîncetată rugăciune – spre pildă, Rugăciunea de pocăință 
a lui Manase, privită în paralel cu textul biblic, sincer, su-
ficient sieși, capătă la Eugen Dorcescu subtilități extensive 
în accente: „Doamne Atotțiitorule, Dumnezeul părinților 
noștri, al lui Avraam, al lui Isaac și al lui Iacov și al semin-
ției lor celei drepte, Cel ce ai făcut cerul și pământul cu 
toată podoaba lor, Care ai legat marea cu cuvântul po-
runcii Tale, Care ai încuiat adâncul și l-ai pecetluit cu nu-
mele Tău cel temut și slăvit, înaintea Căruia toate se tem 
și tremură din pricina atotputerniciei Tale; pentru că ni-
meni nu poate să stea înaintea strălucirii slavei Tale și ne-
suferită este mânia urgiei Tale asupra celor păcătoși…” 
(text biblic), versus „Doamne, Atotțiitorule, Dumnezeul 
părinților noștri,/ Care-ai legat prin poruncă, prin cuvân-
tul Tău, marea,/ unde mișună făpturi minunate și mon-
ștri;/ Tu, Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac și-al seminți-
ei lor/ celei drepte,/ Tu, Cel ce-ai făcut cerul, cu soare, cu 
lună și stele,/ și pământul, împodobit cu-ale munților 
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trepte;/ Tu, Cel care Adâncul l-ai încuiat și, cu înfricoșăto-
rul și slăvitul Tău nume, pecete i-ai pus,/ Tu, în fața Căru-
ia toate se tem și tremură foarte,/ fiindcă puterea Ta-i de 
nespus/ și nimeni nu-i în stare să stea dinaintea/ străluci-
tei Tale măriri,/ iar mânia urgiilor Tale e de neîndurat…” 
(p.239). 

 Manase, distrugătorul primului Templu din Ierusalim, 
introduce în Iudeea cultul lui Baal și este mai apoi exilat 
de asirieni în Babilon, acolo se căiește de păcatele sale și 
înalță lui Dumnezeu litanie de iertare în care se arată a fi 
bun cunoscător al rigorilor formale ale rugăciunii (stâlpii) 
și litania sa, aidoma Rugăciunii Domnești, înseamnă în-
chinare, formulă de loialitate, supunere, cerere și mijloci-
re, mărturisire și iertare, eliberare și iarăși închinare, rigori 
structurale care sunt urmate și de versificarea lui Eugen 
Dorcescu. Iată finalul: „Blândețea arată-Ți spre mine, ne-
vrednicul,/ după marea Ta milă, către care tânjesc./ Și Te 
voi preaslăvi, toată viața, liber – prin Tine,/ viu – întru 
Tine, smuls din frământare și chin./ Căci pe Tine Te laudă 
toate puterile cerului/ și a Ta este slava, în vecie, Amin!” 
(p. 241); vs. textul biblic: „Arată-Ți peste mine bunătatea, 
mântuiește-mă pe mine, nevrednicul, după mare mila Ta 
si Te voi preaslăvi în toate zilele vieții mele, căci pe Tine 
Te slăvesc toate puterile cerești și a Ta este slava în vecii 
vecilor. Amin.”  

Cu partea a doua a cărții, Poeme originale, Eugen Dor-
cescu urcă în percepția proprie, în sinele sensibil, ceea ce, 
mai înainte, a fost reflecție sub sceptrul divin, conștiință a 
propriei vulnerabilități, acum este autocontemplare, de-
dublare a echilibrului lăuntric, a spaimelor existenței, re-
velație a efemerității, un a fi lipsit de ambiguități în conți-
nut: existența în sine și existența pentru sine, ca să-l para-
frazăm pe Hegel. Or, poemele originale continuă unele 
ecouri din Biblice atât cât să pună în cadre ale eticii crești-
ne însăși existența – de la percepție pură la realitate per-
cepută: „…Iar Eva, dăruită de Acel/ Ce m-a creat, e-un 
dram din trupul meu./ Un unic trup clădim în Dumne-
zeu./ În lume, deci, suntem doar eu și El.” În definitiv, 
existența reductibilă la geneză este însă și esența și esenți-
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alul: „N-a fost și nu va fi și nici nu este/ Decât substanța 
lumilor celeste;/ Iar magma care suntem nu există./ E-o 
glumă, o butadă alchimistă…” (p.247) A fi, ființare, fiindul 
Ființei se eliberează de iluzoriu: „E ca într-o matrice. Cald 
și bine./ Minciună, ură, crimă nu mai sunt./ Urci treptele 
celestului mormânt/ Și Domnu-nchide ușa după tine.” 
(p.248). Adevărul relevant deschide becisnicei și cârtitoa-
rei făpturi adevărata, cutremurătoarea perspectivă: 
„Doamne, știu bine/ că voi veni, într-o zi,/ nefericitul de 
mine,/ în fața/ Celui ce-nseamnă Calea/ Adevărul și Via-
ța…” (p.255). 

 Și totuși, sub cerul Genezei sunt destule lucruri pure, 
legături adânci cu efemerul vieții: „Nu e nimic mai/ minu-
nat,/ mai sublim,/ în lumea creată de/ Yah Elohim,/ nu e 
nimic și/ nici nu a fost/ vreodată/ ceva mai frumos/ decât 
fânul uitat/ din Poiana/ uitată./ Fânul, greu de/ rouă, de/ 
flori,/ traversat de raze și/ de triluri, în/ zori…” (p.262). Pe 
lângă toate astea, mai este un motiv – crezul poetic care-l 
îndeamnă pe stihuitor să mărturisească: „…aș mai avea de 
adăugat că am năzuit, tot timpul, să ofer oricui proba că 
limba română literară modernă și ființa veșnic tânără a 
enunțului sacru (unde cuvântul, cum ni se spune, e «viu și 
lucrător» - Evreii 4,12; I Petru 1, 23) sunt perfect compati-
bile. Altfel zis, m-am nevoit să pun de acord un imbold 
metafizic, mereu actual, cu gândul, închipuirea, afectivita-
tea și graiul contemporanilor mei, să facilitez, atât cât 
harul mi-a îngăduit, fuziunea dintre efemer și eternitate” 
(p.301), iar Biblicele sale o relevă cu mai presus de măsură.  
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Nicolae GEORGESCU 
 
 
Starea de grație în poezia lui Dumitru Drinceanu 

 
emele poemelor lui Dumitru Drinceanu sunt reductibi-
le la adevărul că temeiurile creației se justifică și prin 
aceea că pot demonstra fără niciun fel de risc 

,,imposibilitatea de a trăi în afara textului infinit” (Roland 
Barthes). În acest sens putem aprecia că ipostazele în care 
ni se înfățișează poetul devin proiecții ale alterității (întâl-
nită în mai toate formele ei poetice) și ne recomandă mul-
tiple transfigurări ale eului liric.  

,,Misterele tăcerii” sunt misterul însuși, sau misteriile 
lumii văzute și nevăzute, este chiar modul ei de a fi. Misti-
ca nu este văzută, aici, în sens religios neapărat, ci ca o 
latență în care se cuprinde și omul. 

Pentru el tăcere nu înseamnă liniște, lipsă de zgomot, 
ci neputință de exprimare, de indicare a sensului, de co-
municare prin cuvânt sau simbol simplu între natură/ 
cosmos și om. Și în hărmălaie poate fi tăcere când n-o 
înțelegi; omul este ca un străin între oameni care vorbesc 
altă limbă. Și totuși, în această lipsă este un adaos: puterea 
minții dezghioacă sensuri omenești proprii, ale celui care 
caută, în tot ce are la îndemână. Omul, cu alte cuvinte, se 
regăsește pe el însuși în lume – sau, cu vorba filosofului, 
omul este măsura tuturor lucrurilor, a celor care există 
pentru că există și a celor care nu există pentru că nu exis-
tă. Acest „măsurariu cu om” i-aș zice se verifică în relație 
cu lumea animală, cu cea vegetală ori cu cea stelară, dar și 
în relație cu iubita căutătorului care este mereu cutia de 
rezonanță a sentimentelor sale, dar și prisma prin care își 
înțelege sentimentele și, chiar mai mult, aproapele în 
ochii căruia vede lumea, ca în acest splendid poem de dor, 
nu de iubire, adică gnoseologic, amintind de cunoașterea 
prin ochii iubitei la Dante: „Mi-e dor/ de ochii tăi/ ce as-
cund atâtea lumi/ în opalul lor/ stelar,/ de lacrima fericirii/ 
cuibărită la marginea lumii tale/ dincolo de care e nești-
rea.// Ochii tăi,/ cochilii din adâncuri/ răpind întreg albas-

T 
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trul,/ îmi cresc mugurii ce înfloresc/ numai pentru tine…” 
(Muguri). 

 Ochii sunt, de fapt, oglinda lumii – iar poemul Sens o 
spune explicit: „Între om și pământ/ nu sunt cuvinte,/ nu-
mai cărări în sus și-n jos și rădăcini/ adânc înfipte.// Ome-
nirea are o oglindă/ fără de care se-ncheie miracol, deveni-
rea./ Genuni în om,/ între el și lutul-mamă/ se simt și 
dor…// Reversul are și el oglinda lui:/ pustiu deodată,/ lu-
mea dezlănțuită în crucea drumului/ se pierde-n frici,/ 
primordiale frici, chiar inventate,/ un fel de stavilă/ ori de 
zăbală…”. 

Cheile ce au luat locul cuvântului sunt, de fapt, simțiri 
– iar prima dintre ele, cea primordială, frica, este și prima 
treaptă spre religie, stavilă și zăbală totodată. Frica există 
și în registru animal și este cheia prin care lumea se inte-
grează în cosmos, chiar brutal, ca în această vânătoare: 
„Glasul păsării/ s-a spart în piatră/ și zboară întrupat/ în 
scurta uitare:/ altfel de sunet pe pământ răsună –/ ecoul!// 
Bizare note/ plutesc cu valul înserării/ dezlegate/ dinlăun-
trul fricii/ reverberând în chei.// Ascuns de umbra puștii/ 
un ultim cocoș de munte/ străpunge platoșele nopții/ în 
cântu-i sângerând/ de singurătate.// Îl sperie-n răsunet/ 
propria cântare/ și-n frică-i până cade/ izbind în stânci,/ 
doborât de tunet…” (Ecoul). 

Poemul cosmogonic al lui Dumitru Drinceanu – pentru 
că așa trebuie înțeles acest volum, ca un singur poem, 
unitar, bine construit (citește: ritmat) – trece prin marile 
culturi ale lumii, autorul asumându-și bibliotecile sale, 
intrând în dialog fertil cu ideile și teoriile despre ființă și, 
mai ales, dând drumul scrisului, așternerii pe hârtie, în 
clipe de grație când poezia coboară întreagă din gând cu 
horbota ei de metafore și fulgurațiile inteligente de pă-
trundere în lumea sensibilului dinlăuntrul și din afara 
omului. Apetența poetului pentru imaginar confirmă reac-
ția unei conștiințe lucide, siderată de ,,textul lumii” (R. 
Barthes), motivând astfel revelațiile unui spirit livresc. 
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Gabriela KELEMEN 
 
 

O undă de mister, de Nicolae Nica 
 
icolae Nica, vindecătorul de trupuri, iată devine prin 
versurile sale vindecător de suflete, arzând pe rugul 
creației literare: Și levitând urcă la cer/ un suflet din 

câmpii albastre/ să întâlnească un mister/ ce odihnește 
între astre/, fără odihnă, fără întrerupere, spiritul său crea-
tor ne surprinde cu noi apariții literare. 

De curând a revenit cu un volum surprinzător prin sen-
sibilitate și nuanțe fine, O undă de mister, publicat 
la Editura Brumar, poezii pline de iubire pentru omul 
frumos, versuri care te transpun într-o lume a meditației 
și autoreflecției. O carte cu versuri de profundă adâncime, 
pline de mister pe care autorul ne invită să le descoperim 
pas cu pas. O performanță poetică născută din zbaterea 
unui suflet în căutarea adevărurilor ascunse ale vieții coti-
diene, care poartă poetul pelerin printre alte tărâmuri și 
ținea pe umăr tolba cu doruri.  

În primul moment te surprinde simplitatea poeziilor 
lui Nicolae Nica, universul său tematic poetic fiind desti-
nat fiecăruia dintre noi, dar reluând lectura constatăm alte 
dimensiuni ale versurilor pline de subînțelesuri metafori-
ce, ce determină lectorul să mediteze el însuși la tălmăci-
rea subtextualității pline de profunzime și grație. 

Candoarea versurilor surprinde cititorul prin simplita-
tea și dezinvoltura cu care poetul dezvoltă ideile, pe care 
sufletul rătăcitor le percepe ca pe o trăire plină de mister, 
dar și ca pe o înălțare transcendentală: Ne rătăcim în gân-
duri de nimic și nu mai putem cu ochi să atingem zarea, cu 
capul mare dar cu pași de pitic simțim, ca pe o himeră, Înăl-
țarea.  

De remarcat ideile originale ale volumului, pornind de 
la titlu și mergând spre conținuturile metaforice – o carte 
inedită, o carte de suflet, bună de citit, o carte cu versuri 
frumoase, care te contopește în meditare. 

N 
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Cartea O undă de mister, presărată cu metafore expre-
sive, în care limbajul liric sensibilizează, emoționează cu 
ipostazele eului liric și te poartă spre înțelegerea emoțiilor 
pe care poetul le transmite, devenind personale. Versurile 
sale au muzicalitate, rima este lină și vine de la sine, ver-
surile sună ca un refren, iar figurile de stil sunt expresive, 
cu înțelesuri subtile. 

Tematica poeziilor este diversă, de la dor: Sunt purtător 
de doruri fără rost…./ căzând pe-un fir de plumb fără simți-
re/mă doare, chinuit, în mod anost, femeia/ din prima iubi-
re, iubire: Iubirile acestea rătăcesc în furtuni cu zăpadă, în 
codri fără răcoare și doar vidul ce le stârnește/ mai poate 
concura cu lipsa de mister a unei nopți, la reflecție asupra 
condiției umane: În ceasuri sure ne-ndreptăm/ greoi spre 
tristele amurguri/ în timp ce se-nnoiesc sub noi/ icnind 
încet bătrâne burguri.  

Fiecare poezie este unică, distingându-se prin elemente 
definitorii, surprinzătoare, emoționante, care îndeamnă la 
reverie și reflecție: În noaptea asta plină de mister/ în ini-
mă-mi s-a rătăcit o stea./ Pământul a închis ușa dinspre 
cer,/ dar totuși i-a scăpat o rândunea. 

Citind poeziile din O undă de mister te lași condus de o 
subiectivitate care te acaparează și te sensibilizează prin 
versurile pline de romantism, mister și melancolie. 

https://www.libris.ro/dincolo-de-nori-nicoleta-tudor-LBX978-606-8894-55-3--p1255827.html


Poeme 

 

Dumitru VELEA 
 
Poarta cea strâmtă 
 

reu este sub pânza încă nețesută, 
firele ei ți se răsucesc prin minte 

ca o pagină de carte încă necitită 
- s-o descifrezi, zilnic intri și ieși 
pe poarta cea strâmtă a școlii 
cu prea bătrâna carte în brațe. 
Firele ei de in urmează năvădirea, 
precum oglinda îți întoarce fața. 
Ițele poartă urzeala, suveica trage băteala, 
vătalele lovesc, nu știu de alesătură,  
de chipul de pe fire împodobit cu sânge, 
de pagina întoarsă de la dreapta la stânga. 
Ziua s-a sfârșit, noaptea se frânge 
împreună cu firele de in ale pânzei – 
greu îți distingi chipul de sub ele,  
ușor îl vezi, după o zi, de departe. 
Vrei să citești, dar cartea s-a închis, 
vrei s-o deschizi, dar mâinile ți s-au topit, 
ești în suveică, de la stânga la dreapta, 
de la dreapta la stânga, firul subțire de in. 
 
 
Cine citește? 
 
Scrie, scrie suveica pe fire 
cu firul de in înfășurat pe inima ei 
- ca un străin se desface, fără cuvinte, 
ele se-aud de pe partea cealaltă a lumii, 
de pe țărmul celălalt al apei. 
Dintre umbre gura cui le rostește? 
către cine se spun? se vorbește? 
Omul se-ndoaie cu fruntea spre pământ, 
nu știe de fraza care se scrie, 
cum crește cu sine prin deasa urzeală, 

G 
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n-aude ce i se strigă de pa țărm 
- ca un străin, despărțit de tulpina cea verde, 
firul ascultă din zori până-n amurg 
porunca suveicii – nimic nu pricepe, 
doar simte cum înmuiate de ape 
fibrele și oasele în litere i se desfac. 
Scrie, scrie suveica din zori până-n noapte, 
adormi și-o auzi cum, fără astâmpăr,  
lucrează dintr-o parte într-alta. 
Cine citește fraza aceasta, de peste ape, 
de se aude atât de aproape? 
 
 
Legea Scării 
 
Celor aruncați 
în camerele negre ale morții 
Mâinile larg desfăcute, 
prinse în cuie de fier pe lemn 
și picioarele la un loc, într-un singur cui, 
cu stângul răsucit peste dreptul. 
Tot ce se fixează în trei puncte 
nu se mai poate mișca 
decât în interiorul triunghiului lor. 
Pieptul se mărește, inima scade, 
aer nu intră – aer nu iese, 
stăvilarele de carne se rup și-n golul pieptului 
năvălește sângele. Picioarele zadarnic 
încearcă s-ajute schimbul de aer – 
doar o lumină gălbuie iese pe gură 
și-n valuri de sudoare se varsă 
peste palidul trup strâmbat de durere, 
picături amestecate cu sânge cad pe pământ, 
până corpul brusc se împietrește. 
Mi-e sete! a strigat sub îngrozitorul râs 
al mulțimii și capul i-a căzut cu bărbia în piept. 
Scena sufocării au văzut-o atunci 
nerăbdătorii de pe muntele pleșuv, 
iar în vremea din urmă, Antoine Legrand, 
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repetându-se nestingherit în lagărul Dachau. 
- Doamne, ce unghiuri egale au liniile de scurgere 
a sângelui de la tălpile picioarelor 
și cele de la încheieturile mâinilor! 
Ce paralele laturi ale scării lui Iacob, 
văzute la ceasul al șaselea al zilei, 
când ai lăsat să cadă întunericul 
și ai decis să spargi de stâlp 
vasul de la gura ta! Astfel ai scris pe 
pânza de in 
Legea Scării pe care se coboară și se urcă 
singur și în același timp! 
N-ai mai avut nevoie de un om adormit, 
ci numai de cel treaz între cei adormiți. 
Nu-i lăsa sufocați de gheara monștrilor 
apăruți din visele lor! Arată-le 
pânza de in! 
 
 
Întinsă este pânza 
 
Pânza de in întinsă pe sub cel coborât pe piatră 
și-ntoarsă peste față, până la tălpile picioarelor – 
o cămașă fără gură ce ia forma și chipul 
pentru viitoarea icoană din locuința ta. 
Câtă pânză îți trebuie pentru o cămașă 
suveica nu știe – firul îl trece prin urzeală, 
cât timp se deapănă de pe mosorul dat. 
Țesătorul de-ar izbi vătalele mai încet, 
căci oasele le-aud la fiecare frângere de fir! 
Cât trebuie firul să fie de lung și de gros 
ca să ajungă unei cămăși? Mâna ce-l toarce 
să îți fi luat măsura vreodată? Urzelii 
nu i se vede capătul – doar ițele, douăsprezece,  
plimbă firele în sus și în jos, după tipar, 
dându-mi puterea să le-aud zbaterea 
și să le văd mișcare – alesătura e în spate. 
Doamne, fără răsufletul gurii ce flori s-ar alege? 
fără sângele de sub bumbii de plumb cum ar înflori? 
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fără sărata sudoare a frunții ce-ar crește 
prin pânza de in? Cine năvădește, cine țese  
și de sub pânză cine vorbește l-atingerea luminii? 
În locuința mea săracă și goală 
o pânză se trage peste singura-mi icoană. 
Zilele, una după alta, se scurg spre Răsărit. 
Nopțile, una peste alta, se-așează dinspre Apus. 
 
 
Omul a plecat și s-a întors 
 
Omul a plecat. Pânza de in, 
pătată de sudoarea și sângele său, 
a rămas întinsă pe piatră. Pânza a plecat, 
dar chipul s-a întins în fereastră. 
Pânza o întoarce vântul peste mâna ce țese 
firul de in. Mâna a plecat 
și suveica de piatră trece printre fire 
precum cuvântul printre buzele omului. 
Vântul a trecut. Spatele său de aramă 
se vede prin pânza rărită de sudoare. 
Omul își trage cămașa pe cap, 
privește fereastra și iese din casă. 
Omul s-a întors. Ia seama mormântului gol 
din grădina sa. Îl știe acoperit de pietre, 
nu groapa comună din care oasele-au plecat. 
A trecut vântul și le-a luat. 
 
 
Ca o făptură preistorică 
 
Pânza ce înfășoară un om este nesfârșită. 
trece peste cele trei ferestre, 
din dreapta și din stânga lăcașului, 
ca respirația unui nor înainte de a se aprinde. 
Țesătura firelor ei formează alfabetul ultim. 
Cu el se scrie fraza aceasta înaintea gropii comune 
în care omul este aruncat 
de cei care calcă prin noapte. 
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Animalul, când se recunoaște în oasele găsite, 
își schimbă calea, chiar dacă apa și verdele pădurii 
îi ațâță simțurile pustiite. 
Numai omul, indiferent la pânza de deasupra, 
trece de la un mal la altul, 
ca o făptură preistorică. 
Cine, între cele trei ferestre 
se oprește, ascultă cântecul de-afară. 
Lumina iese dinăuntru 
prin pânza de in. Îi luminează fața 
și marginea vasului căzut alături. 
Din vasul preaplin se-adapă moartea. 
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Elisabeta BOGĂȚAN 
 
 
Iubesc poemul 
 

ubesc poemul care te înfioară 
și care te trimite pe urmele tale 

hăt departe 
spre ultimele peșteri din tine 
spre ultimele izvoare de apă vie 
din depărtare 
 
iubesc poemul care se scrie 
parcă tot mai rar 
și care luminează tot mai greu 
în aerul acesta sufocant 
în care aproape nimeni 
nu mai respiră poezie 
 
iubesc aerul pur al versului 
înălțat spre tărie 
 
 
Tablou în Anno Domini 2021 
 
puterile vieții 
fac hore 
hore 
 
puterile morții 
fac hore 
hore 
 
se-nvârtejesc pulberi 
în aerul 
ce ne desparte 
 
tot mai neclar 
e drumul 

i 
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către departe 
 
doar speranța  
înalță  
pâlpâitoare făclie  
îmbrăcând tabloul  
într-o ireală lumină 
ușor albăstrie 
 
 
Pentru cine cânt 
 
mi se deschise ochiul 
iată 
pentru vederea a doua 
și-a treia 
și-a noua 
 
Doamne îmi zic 
unde sunt 
și pentru cine cânt 
 
mă credeam bine  
înrădăcinată  
în pământ 
 
și iată-mă rătăcitoare 
printre straturi de cuvânt 
și de cer 
 
târându-mi trupul 
tot mai greu 
și mai stingher 
 
Doamne îmi zic 
cine sunt 
așa albăstrită de vânt  
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Răcoare 
 
mi se făcuse răcoare  
de mine 
ca de-o statuetă  
căzând 
și de lut fărâmicios 
 
și lăcomie mi se făcuse 
 
 
Nisipuri mișcătoare 
 
tu 
și tu 
și tu 
 
parcă sunteți  
chipuri  
ale mele 
și parcă  
nu 
 
câtă însingurare  
între hotare 
de trup 
și câtă răcoare 
rătăcind  
prin oglinzi 
 
iar 
aproapele 
ia chipul departelui 
 
tot mai îngustă cărare 
duce spre el 
și tot mai troienită 
de nisipuri 
mișcătoare 
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Ana ARDELEANU 
 
 
vinovatul din umbră 
 

iciodată nu mi-am însușit gramatica urii 
întotdeauna m-am îmbrăcat în roșu 

pentru a putea vorbi despre iubire 
am acceptat spinii săi 
experiențele din piele de căprioară 
mersul lor în fața lupului vinovat  
nu-l urăsc nici nu-l condamn  
pentru ucidere din culpă 
textele scrise pe note grave 
alcătuiesc repertoriul altei dureri 
care o fi aceea  
poate cea din centrul cerului 
acolo unde privesc fix 
fără a înțelege ceva din grimasa trimisă  
un feedback sub formă de ploaie cu tunete  
nu, nu vreau să urăsc 
lângă mine e sudul  
ce lovește cu piciorul unei temperaturi maxime  
în tibia nordului 
ca într-o minge din piele de focă 
dar cine-i cel care observă incidentul 
iepure polar nu e nici pinguin 
e o biată marmotă 
ea pare a fi vinovatul din umbră 
 
 
subiectul e de roșu 
 
ceva tot există în sufletul meu 
o biblie pe care să juri 
să-i faci praf pe cei ce nu cred 
dar nici însușiri de vipere n-au 
sunt ca o gelatină ce tremură în ochiul nopții 
în oglinda neagră pe care fluturii au părăsit-o 

n 
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acum uscăciunea lor trosnește 
cum un vreasc aruncat  
în focul unei inimi însingurate 
nu mă pot lămuri 
care latură a triunghiului e de roșu 
de albastru 
sau de negru 
al cui neam e mai mare 
cu cele mai înalte flăcări 
ce încălzesc până la carbonizare 
principiile avute 
ne gândim la Divinitate 
pentru a intui felul cum privește cenușa noastră 
răspândită în cele trei colțuri ale triunghiului 
din care nu ne putem extrage 
nici cu forcepsul 
 
 
răul din sânge 
 
numai eu trăiesc 
sentimentele acelea adânci  
cum rădăcinile copacului dinamită 
ce scriu cereri pe propria hârtie 
pentru a primi apă și săruri minerale 
un vierme care să le treacă strada 
și-un melc lipicios sub tălpi 
 eu tac pentru că așa am fost programată 
din butonul roșu 
unii cred că ar fi vorba despre butonul iubirii 
eu zic că ar fi butonul rușinii 
față de clauzele compromise 
care nu au știut să păstreze magia 
sub vălul dimineților de aur 
acum îmi zgârie corpul cu un ciob de vânt 
pentru a-i determina grupa și clasa 
descoperind astfel îngerii rămași treji 
căci drogul iubirii ține de joi pînă duminică 
nu depinde niciodată   
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de cel care îi măsoară temperatura 
căci privirea sa nu are mercur 
și nici nu ar ști cum să îl ridice în picioare  
înăuntrul ideii  
atunci când viscolul poeziei 
îmi ațipește pe umăr 
iar sentimentele ca niște lipitori 
îmi sug răul din sânge 
 
 
același lucru 
 
de două mii de ani facem același lucru 
pentru a-l împlini 
în șiruri lungi de vieți 
precum cele ale cocorilor 
care întotdeauna pleacă mai înțelepți 
iar noi nu intuim gaura lunii 
pe unde ne-am putea scoate capul 
pentru a vedea soarele  
 
și apoi... 
 
întărim zidul ce susține certitudinea 
și despică lemnul cu o pană de vultur 
în fașa cuvântului ce ne-a botezat 
încă mai găsim obiectele magice  
păzite regulamentar  
marcate printr-un desen sacru 
ne ridicăm pe vârfuri 
pentru a privi dincolo de zid 
drept în ochii ce au catifelat  
plăcuța de lemn 
pentru a scrie un catren  
marca Omar Khayyam  
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Maria TRIF 
 
 
Verde-târziu 
 

ar mă prinde seara gând în gând cu tine; 
Luna se răsfrânge-n verdele târziu  

Al poveștii care te-a purtat spre mine,  
Să îmi ții de lume-n marele pustiu.  
Ne vorbim de câte-n ceruri și în stele,  
De alinierea aștrilor rotunzi,  
Tu din adâncimea tulburării mele,  
Eu din limpezimea-n care mă cufunzi. 
Și-mi arăți că, totuși, se mai nasc izvoare, 
Chiar din neclintirea muntelui acerb,  
Că-n privirea caldă-a unei căprioare  
Se topește colțul cornului de cerb.  
Am uitat cu totu-a câta zi ne ține  
Prinși de calendarul timpului lumesc;  
Stând de strajă clipei, mi-e atât de bine 
Și-mi aduc aminte doar că te iubesc!  
 
 
Amarul dulce  
 
Mai tac un zvon, mai rup un dor în două  
S-așez, apoi, pe umerii mei goi,  
Cu mâini pustii, bucățile-amândouă,  
Să-ți iau povara dată înapoi.  
Și voi lua și cea din urmă parte, 
Chiar de smulgând-o sângele-ar țâșni, 
Din inocența dinților de lapte 
Mă va-nvăța viața a scrâșni.  
Nu a fost vremea, n-a fost nici putința  
Să ne-nălțăm din vatra ce-am încins  
Și vin acum să-ți cer îngăduința 
De-a duce eu jăraticul nestins.  
Că nu-mi doresc să rătăcesc scânteie – 
Aprinzătoare-a focului infam –  

I 
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Spre-a mă-ntrupa, din când în când, femeie,  
Într-o străină coastă de Adam.  
Mai țip furii sub orizonturi nude, 
Înec tristeți în marea unui plâns,  
Te-aș dezlega, dar frânghiile ude 
Mi te lipesc de carne tot mai strâns...  
Și iarăși rup un dor întreg în două,  
Despovărarea umerilor goi,  
Mi te cuprind cu brațele-amândouă  
Și-ți dau amarul dulce înapoi.  
 
 
Confuzii 
 
S-a luminat şi, surâzând ştrengar,  
Un soare îmi sărută crucea frunţii,  
învălmăşindu-mi într-un mod bizar  
cărările din luminişul minţii. 
 
Un pur şi simplu-al unui întâmplat 
şi-a-nfipt săgeata lui cu vârf de jar  
pe pacea tâmplei şi-a incendiat 
palatul gri cu iz protocolar. 
 
în marea zarvă care s-a stârnit 
mai că aş deschide-o acoladă 
să pot să mai plusez un infinit 
dulcii nebunii-n cămaşă albă. 
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Raul CONSTANTINESCU 
 
 
Sub vocile neantului 
 

nul din cei mulți necunoscuți sunt 
din nu știu unde spre mine însumi 

mă caut mă pierd m-adun prin seri 
și-n mine de mii de ori m-avânt 
printre gherdapuri luminat prin dorne 
cel ce sunt mă citesc mă recitesc mereu 
și nu mai știu cine prin mine trăiește... 
floarea speranței de-a fi ce n-ai fost încă; 
totuși dintotdeauna-s în vâltoare stâncă 
cu striații ciudate sub a timpului gheară 
sub vocile neantului în ecoul de valuri 
singur pe stâncă cern soare lună-n furtună 
când nu văd pe nimeni pe zarea-n sfâșiere continuă,  
sprintez prin mine tot mai adânc mai departe... 
 
Lupta cu inexorabila 
 
Chiar din tine însuți veni-va 
Inexorabila 
cu-al ei alai de iluzii plăceri somnore... 
de bună voie de mii de ori trece-vei 
de nimeni silit 
pe contrasensul vieții derapa-vei 
în derivă printre alizeele uitării 
al zeroului din tine însuți ultim reper 
al întoarcerii prin gordiene galerii 
din labirintul ce însuți ești; 
erinii te vor biciui la stâlp nevăzut, 
vei trage o viață la galere 
în umbra minotaurului 
mereu altul răsărind proaspăt în față,  
pe care cu ambele mâini 
cu priviri gânduri cuvinte 
îl vei îneca pentru totdeauna 
în mareea inimii tale 
continuu în lupta-ți pe viață pe moarte 

U 
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Virgil Mazilescu – un poeticid? 

Cu poezia lui Virgil Mazilescu 
(n. 1942-m. 1984) ne aflăm în pre-
zența unui control foarte riguros 
asupra liricii din vremea lui. În 
principal, din anii șaptezeci ai se-
colului trecut, cu o atenție necru-
țătoare îndreptată spre orizontul 
libertății de exprimare; un tip de 
protest expresiv și misterios. 
Printr-un joc ce doar pare dezinte-
resat, când el, de fapt, țintește pre-
cis spre distrugerea structurilor 
textuale cunoscute, a exceselor de 

orice fel, din care desprindem și un dezgust față de societa-
tea vremii: „venise prin perete. prin mortarul/ vechi scoro-
jit sfărâmicios. vorbeai de doi ani de zile cu umbra/ neferi-
cirii tale nimic nu se auzea nimic/ nu se vedea. «retează-i 
venele» ți-a spus. «și cât mai repede».”, p. 31. Sau: „vei spu-
ne că asta e viață și eu voi spune că asta nu e viață/ și apoi 
cât echilibru pe o sârmă în singurătate”, p. 96. Virgil Mazi-
lescu a fost un poet mereu nemulțumit de sine și de ceilalți, 
nu-și găsea locul nici între confrați și nici în viață, a fost un 
poet anti-sistem în sensul lărgit al cuvântului, și asta din 
diverse pricini. Încuraja anarhia, trăia în frământări pro-
funde; văzuse el cel dintâi stagnarea și oboseala lăsate de 
poezia anilor de până atunci? Cu siguranță, da! Virgil a 
susținut atacurile asupra gramaticii poemului, a fost un 
„amator de teribilisme”, căuta versul răsucit și întrerupt, 

 
Virgil Mazilescu 

  
 Va fi liniște va fi 

seară 
(versuri) 

 
 

Edit. Cartea  
Românească 
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deconecta poezia de la toate resorturile clasice din vremea 
aceea, se rupea de sistem: „ei au lumea lor și lumea asta a 
lor îmi face greață/ și chiar cu o cutie goală de conserve în 
gură sunt gata să urlu/ și chiar cu o bombă în măduva șirei 
spinării sunt gata să urlu/ că au lumea lor și că lumea asta a 
lor îmi face greață”, p. 29. Virgil Mazilescu îmbina cauza 
revoltei lui „ambigue”, încă, la problemele existenței uma-
ne în cel mai fericit mod cu cea estetică, printr-o poezie 
rece/caldă. A găsit, cred, printre puținii poeți ai vremii lui, 
limbajul potrivit pentru acest fel de text, o paradigmă a 
poeziei intelectuale, de la care au plecat unii poeți din anii 
optzeci, umflându-și aripile în fel și chip, fără să-l recu-
noască deschis. Și criticii generației lui au văzut bine aceas-
tă cale.  

Una dintre dominantele poeziei lui Virgil Mazilescu es-
te, cum am spus, refuzul la propunerile de orice fel ale sis-
temului, asemenea lui Florin Mugur (Virgil a deschis, cul-
mea, și calea „inutilității” poeziei , a unei poezii ce se citeș-
te doar între poeți și nici măcar atât, a unei poezii normale, 
de fapt, pentru un timp anormal, pentru un sistem smintit; 
a unei singure poezii cât mai departe de emoții). Ceva de 
genul: „perechi perechi se legănau la orizont în ștreangul 
zilei/ vorbeau ca morții în praf deși morți erau/ își însuși-
seră un fel de limbaj subiacent – al adorației// nici acum 
nu e prea târziu nici acum/ dangătul norilor o! măreață 
iluzie-n ștreangul zilei/ și convoiul care se duce o!  mărun-
tă iluzie-n ștreangul zilei/ pe toate căile viața mă previne 
mă avertizează”, p. 46. Este vorbe despre un text de rezis-
tență, până la urmă. 

Găsim mereu în cartea lui un dialog între „ei” și „noi”, 
între „ei” și „alții”, între „ei”și „ei”, într-un permanent con-
tradictoriu: „ei sunt mîndria și oglinda lumii/ și alții care 
confundă floarea de cactus cu înțepătura / zilelor  ploioase 
alții/ care trec uneori pe stradă fără să-și recunoască prie-
tenii (…)/ ei sînt rușinea și sunt spaima noastră”, p. 18. Tex-
tele lui creează ambiguități și contradicții, dau mesaje mix-
te, mută atenția cititorului de pe un simbol pe altul, de pe 
un sens pe altul. Noi îl bănuim pe Virgil de încercarea te-
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nace de a inventa un alt limbaj poetic (pe care nu a reușit 
să-l ducă până la capăt), care să joace un rol estetic și unul 
de conștiință, unul subversiv, unul care să schimbe structu-
ra poemului. 

Eugen Negrici, care scrie postfața cărții în discuție, în-
cearcă să limpezească și apele dintre criticii care vedeau un 
pericol major în încercarea de înnoire a liricii noastre și 
care duceau campanii „de prevenire a primejdiei modelor” 
în poezie, „a fugii după inovații”, și cei care priveau cu sim-
patie acest „climat al experiențelor formale”. Virgil Mazi-
lescu face parte dintre aceștia din urmă, este un poet care 
„își dezvăluie preocuparea mistuitoare de ceva cu mult mai 
grav. (…). În versurile acestui volum rătăcește o ființă a că-
rei deznădejde e trădată de gesturile imanente sintaxei sale 
și mai ales de felul cum își ferește de noi ochii înlăcrimați”. 

Poemul ales: 
 

plămînii pe patru scoarțe oltenești 
…țuculescu 

 
plămînii pe patru scoarțe oltenești 
și toate răscrucile drumurilor sîngelui 
pentru că azi am văzut am auzit am înțeles 
 
oboseala 
mi-o simte păianjenul blond pe tavan 
iar dacă aprind lumina păianjenul dezertează 
în geometriile       în vreme ce oboseala 
amestecă iar strictețea ceasornicului cu viața 

imprevizibilă 
 

și eu oprit parcă de douăzeci de ani la miezul nopții spun 
că e bine și spun că e frumos 
deși s-ar putea să rămînem (în oase 
ca un rest de zîmbet) numai și numai cu oboseala asta 

roșie 
de animal — care duce în ispită ceasornicele 
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Incursiuni în literatura de patrimoniu 
(Spre un canon literar) 

 
 

Răzvan Voncu (n. 1969) este criti-
cul și istoricul literar care imprimă o 
nouă sensibilitate, o nouă rigoare 
intelectuală, un respect acut în reci-
tirea clasicilor literaturii noastre. O 
face printr-un angajament al eului 
incisiv stârnit de provocările vremii; 
unde putem vedea și un anume sis-
tem pus pe urmele flexibilizării ca-
nonului literar, dar și un îndemn la 
relecturarea textelor de altădată. 
Demersurile lui nuanțate sunt, cred, 

înrădăcinate într-un tratament generat de curentul revizuiri-
lor postrevoluționare, dar nu numai. Răzvan Voncu pleacă, în 
mare parte, de la reeditări, de la recente investigații făcute de 
unii specialiști în repunerea în circuitul beletristic al literatu-
rii clasice. Și pentru luarea temperaturii, în acest sens, se folo-
sește de avantajele cronicii edițiilor (susținută cu precădere în 
„România literară”). Și pune în discuție istoricitatea și estetica 
textelor clasice, importanța și adevărul lor, formulat de o pro-
fundă cunoaștere, dar și de o plăcere copioasă în dezvelirea 
unor amănunte mai puțin cunoscute despre clasicii îndepăr-
tați în timp (vezi paginile despre Kogălniceanu, Maiorescu, 
Caragiale, Blaga și alții). Tehnica sa ține, cred, de o actuală 
percepție a literaturii privind tradiția și modernitatea, de filo-
sofia generației din care face parte și de schimbările de putere 
la care participă. Pe de altă parte, Răzvan Voncu își concen-
trează atenția asupra scrierilor peste care s-a trecut „în fugă” 
de-a lungul receptării lor. Încearcă să „descifreze”, pe cât posi-
bil, relațiile complexe și ascunse dintre istorie și literatura 
vremii, apoi competența îngrijitorilor de ediții în punerea în 
circuitul literar a operelor, cât mai fidel. Redeschide, într-un 
cuvânt, veșnica problemă a edițiilor incomplete (fragmente 
din ele, din diverse cauze, au rămas în manuscris multă vre-

 
Răzvan Voncu 

 
 Lectura clasicilor 
(Mențiuni de istorie 

literară) 
 
 

Edit. Neuma 



 Piața cărților 

Discobolul/2021 

167 
 

me; s-au tipărit ediții incomplete, din diverse pricini, din lipsă 
de fonduri, altădată, sau din cauza cenzurii regimului politic 
comunist).  

Nu greșim dacă spunem că găsim în paginile cărții (Lectu-
ra clasicilor. Mențiuni de istorie literară, Edit. Neuma, 2021) o 
plăcere vie, energizantă, de a căuta și simți „gustul” adevărat 
al manuscriselor, al operelor publicate, politica lor și a autori-
lor, valoarea lor, dar mai ales remarc pasiunea de a limpezi 
detalii, pe cât posibil, în condiția unor clasici uitați. Și asta o 
face printr-un demers aș spune încrucișat, printr-o analiză 
bazată pe diverse puncte de sprijin, în varii conjuncturi și 
perioade; mai ales în momente speciale ale istoriei noastre, 
sprijinit pe aceasta, pe istorie, și pe o sociologie istorică, in-
tens exploatate acum de autor. El răsucește cuvintele și sensu-
rile prea ușor acceptate, canonizate, despre scriitori faimoși. 
Își începe analiza în forță, folosind o putere atractivă cu un 
mare farmec „poetic”, punându-și în evidență metoda: „Există 
– spun o banalitate – mai mulți Sadoveanu, în opera prolifică, 
dar atât de strâns închegată a acestui prozator inclasabil”, p. 
234 sau: „Cinic vorbind, dacă ne gândim la ce a urmat, Liviu 
Rebreanu a murit la timp. Dacă nu s-ar fi stins la 1 septembrie 
1944, la numai 8 zile după marea răsturnare a regimului An-
tonescu, ar fi avut, mai mult ca sigur, soarta lui Tudor Ar-
ghezi” , p. 309, formule care se încarnează în adevărul operei, 
ca să luăm doar două exemple. 

Răzvan Voncu vizează, pe de altă parte, și situația paginilor 
„abandonate” de unii îngrijitori de ediții din diverse motive, 
dar reluate de alții și puse apoi în opere complete, cum e cazul 
jurnalului lui Maiorescu; acestea sunt situații aspru sancțio-
nate. Referindu-se la marele critic spune, printre altele: „Un 
aspect pe care am încercat să-l înțeleg – fără succes, recunosc, 
- a fost ciopârțirea textului de către cenzura din perioada co-
munistă. Motivele pentru care anumite fragmente au fost, în 
ediția apărută între anii 1975-1989, înlocuite cu croșete mi se 
par de neînțeles. E drept că Maiorescu a fost, încă de la intra-
rea sa în politică, un adversar al socialismului (vezi diatribele 
sale împotriva influenței socialiste la Universitatea din Iași), 
dar jurnalul în această versiune integrală, nu conține cu ade-
vărat nimic de incriminat sub acest aspect” (p. 66). În conclu-
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zie, în ce-l privește pe Maiorescu, spune: „Nici măcar de im-
pudoare nu poate fi acuzat, bărbatul galant care era criticul 
găsind mereu tot soiul de abile perifraze pentru a exprima 
inavuabilul, într-un jurnal pe care știa sigur că îl lasă deschis 
pentru ochii avizi ai posterității”, p. 66.  

Sunt recenzii în această carte ce depășesc condiția de sim-
ple menținui de istorie literară, ele constituind-se în interpre-
tări profunde, care obligă la modificări generale de receptare a 
textelor în cultura noastră. Este de menționat, de asemenea, 
că punerea în evidență a episodului diaconului Coresi, în se-
colul al XVI-lea, care a revoluționat la noi istoria lecturii prin 
activitatea sa de tipograf, este un fapt de care trebuie ținut 
cont, chiar dacă este vorba de o „Renaștere târzie” în cultura 
română. Diaconul Coresi a făcut trecerea (credem conștientă) 
de la lectura „orală”, colectivă, de până atunci, cu foarte puține 
excepții la vârf, la cea individuală, în intimitate, pentru o lu-
me mai largă prin faptul că el „este cel care transformă tipar-
nița într-o tipografie, cu program și activitate regulată”, p. 9.  

Studiul de istorie literară al lui Răzvan Voncu ne lasă să în-
țelegem, printre altele, că recitirea clasicilor, dar nu numai, 
trebuie reînnoită mereu, pentru toate perioadele, cu un spirit 
nou, prin moduri de recitire diferențiate. Simțim că în pagini-
le sale de azi se strecoară un fluid secret, foarte personal; el 
vine cu viziuni noi și formule cheie de interpretare și analiză, 
și cu un îndemn la sinceritate de cercetare. 

Pe coperta a IV-a a cărții, Irina Petraș remarcă, printre alte-
le, „pedant-dezinvolta sa situare față în față cu spațiul litera-
turii. Echilibrul și seriozitatea ardelenească a proiectelor sale, 
dar și grația cu care dezvăluie dincolo de (aparent) seaca su-
prafață a istoriei literaturii, vegetații luxuriante, arhitecturi 
secrete, labirinturi incitante, licori nebănuite”. 
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Un imaginar liric tensionat  
 
 

Diana Corcan (n. 1969) (de-
spre care nu știm mai mult 
decât ne comunică textele pre-
zente) adună în acest volum 
experiența bogată a unui carac-
ter liric implicat care constată 
și se revoltă. Începe și vrea să 
clarifice, și care adaugă genera-
ției sale poetice un nou artificiu 
liric grav, o sumă a existențelor 
feminine. Diana încearcă să de-
codifice realitatea, expunându-și 
eul (lărgit) în diferite locuri și 

circumstanțe: „îmi place să mă privesc în oglindă/ doar atunci 
când nu-s eu/ când femei prost fardate scapă din/ lesă” (p. 
75). Diana își etalează prezentul „ascuns” cu precizie, apoi 
demontează structuri „rigide” ale generației din care face 
parte, și ne oferă o viziune proprie despre ființa socială 
feminină („universul mic”, cum metonimic spune prin ti-
tlul cărții) din a cărei structură face parte, de fapt o împre-
unare de realități și ficțiuni, unde cerebralul și instinctivul 
dictează. Prin urmare, putem vorbi acum de un biografism 
poetic marcat de suferință și disperare, într-un maraton de 
căutări ale identității sale. Diana se înscrie și ea în marea 
poveste la modă, care vorbește despre „marginalizări”, 
„abuzuri” și „inferiorități” felurite, de proaste tradiții care 
încă fac cărțile în acest recent spectacol al lumii. Energia ei, 
în mare parte, se alimentează uneori dintr-un joc al hazar-
dului acesta care face din celălalt un mit conflictual și fără 
coduri morale, un fel de Samson, până la urmă, pe dos: 
„chiar – ce om poate să ucidă o femeie/ să-i ia locul cu abi-
litate pe tron/ să-i acopere cu mâini care tremură ochii/ să-
i taie părul/ să-i vorbească încontinuu de el/ doar de el/ 
doar de el” (p. 75).  

Întreaga construcție a cărții se sprijină și pe un val su-
prarealist; o încercare de a pune în evidență eșecurile natu-

 
Diana Corcan 

 
Un fel de câine al 
universului mic 

(versuri) 
 
 
 

Edit.Brumar 
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rii, și povestea ei e sincronă cu filosofia din vremurile noas-
tre: „eu sunt un fel de ființă nemișcată (…)/ care se înghite 
pe sine și mai trăiește puțin/ (…)/ i-am băgat mâna în gâ-
tlej și/ i-am scos un pantof și un inel/ cu pietre false și…/ 
hârtii multe mototolite în pumn/ care-o făceau să pară o 
ființă/ obeză” (p. 74). Diana schimbă uneori sexul textului 
cu al celuilalt, cu opusul ei, căruia uneori îi joacă rolul: 
„trăim vremurile – ca un înțelept/ adunând informații și 
disprețuind tot/ eram înțelept toată ziua – îmi creștea min-
tea ca o pâine/ până seara/ când dormeam obosit”, p. 80; 
sunt versuri, desigur, care ne lasă să vedem jocul feminită-
ții de azi, dar mai ales rolul pe care îl desfășoară aceasta 
acum. 

Diana Corcan accentuează, de fapt, din ce în ce mai 
acut, și cu o ironie subînțeleasă, ruptura, problema nepo-
trivirii, a diferenței dintre cele două lumi (unde e și cea a 
copilăriei, a primei vârste biologice și culturale), punând 
accent pe singularitate. Destructurează tradiția în dome-
niu, prin depășire și emancipare, printr-o separare de da-
tini, printr-o slăbire a relațiilor dintre cele două euri dis-
tincte: „și eram la ora ceea târzie în pat/ împărțită în do-
uă// îmi simțeam trupul aproape copil/ neîndrăznind să se 
alinte în cearșaful/ curat/ îmi simțeam carnea ca pe un 
prieten” (p. 99). Apoi sesizează din plin criza relațiilor cu 
ea înseși dar și cu celălalt: „la mijlocul patului meu crește 
fin/ o rețea ca de sârmă ghimpată/ care desparte cu sigu-
ranță în două/ orice om obosit/ (care vrea să doarmă)” (p. 
99). Diana Corcan subliniază și ea prin cuvinte „grele”, pe 
care le așterne în povestea ei cuceritoare (cu unele accente 
sociale), revolta moravurilor acestei lumi, și se lasă trasă și 
ea într-un joc „politic”, unde bărbăția și feminitatea se 
amestecă din plin: „se așezaseră toți în jurul meu/ eu în 
mijloc cu o țigară aprinsă – un semnal luminos/ care în-
seamnă puțină atenție” (p. 64). 

Semnez și eu rândurile pe care le-a scris Mircea Bârsilă 
pe coperta a IV-a a cărții din care reproduc următoarele: 
„Diana Corcan este posesoarea unei stări de spirit expresi-
oniste, pe care își propune să o deconvenționalizeze, să o 
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rupă de trecutul ei cultural, asumându-și libertatea de a 
ignora canoanele impuse de ordinea realului și de a răstăl-
măci, într-un registru ironico-sceptic, logica de care de-
pinde sensul lumii banale”.  

Poemul ales: 
 

întoarcerea la aristocrația sentimentului 
 
de obicei ne prefăceam 
ca să fie jocul mai plăcut ne întindeam 
capcane - într-o poziție moale cu capul pe pernă 

în somn 
și mai era o politețe suverană ne obliga să ne trezim 

din când în când 
să ne scoatem mâinile afară din cursă/ 
cu nobilă naturalețe să ne  
ștergem de resturi de sânge pe haine 
să ne aprindem reciproc țigara c-un 
seducător zâmbet de club 
 
să vorbim 
 
era singurul joc de societate rentabil 
era permis - într-o poziție moale 
ne-am fi încercat dinții unii pe alții  
dar ne oprea o regulă de estetică rece 
și o întrebare 
dacă nu vom colabora între noi 
ce vom face cu timpul ? 
 
P.S. întâi încercasem cu sentimentele / având o atracție 
pentru jocul acesta firav de 
echipă 
de-a intra goi/ abia acoperindu-ne sexul cu palma / și 
de-a ieși fluierând – încărcați 
de atâta risipă 



Roman 

 

Ioan BARB 
 
 
Relicve 
 

-am întors de la Brașov într-o primăvară prin aprilie. 
Îmi amintesc că aveam fața arsă de soare încât mulți 

nu m-au cunoscut. Jurasem că nu mai revin în combinatul 
siderurgic, dar, cum nu aveam alternativă, m-am angajat 
mecanic de întreținere la Furnale. Nu găsisem alt loc în 
care să muncesc și să îmi reiau în același timp ultimul an 
de liceu, pe care îl abandonasem înainte de stagiul militar 
și să-mi dau bacalaureatul. Locuiam cu părinții și acesta 
era un mic avantaj. După ce făcusem armata și văzusem 
cam ce se întâmplă prin lume, îmi schimbasem oarecum 
concepția despre  viață. Perioada de lipsuri și îngrădiri 
petrecută la unitatea militară din Brașov mă ajutase să 
deschid ochii, să văd mai limpede ce se petrece în jurul 
meu. Am înțeles că societatea socialistă multilateral dez-
voltată nu era perfectă și că, de-a lungul istoriei, s-au suc-
cedat și se vor mai succeda multe alte forme de organizare 
socială… Aflasem despre protestele din anii `80 din Valea 
Jiului și despre aşa numita opoziție din diaspora. Mă des-
curajau acum salariile înjumătățite, fețele mohorâte ale 
oamenilor, dar și lipsa alimentelor din magazine. Nu mai 
credeam orbește în sublimul „epocii de aur”. Într-o zi 
maistrul Sava ne-a informat că se va pune în funcțiune 
furnalul de 1000 metri cubi numărul 4 și că va fi prezent la 
această ceremonie însuşi tovarășul Nicolae Ceaușescu... 
Eram în schimbul de noapte și știam că a doua zi va avea 
loc evenimentul mult-așteptat. Mă bucuram chiar că voi 
ieși din schimb la ora șapte  și nu voi fi nevoit să particip 
la acest fiasco care a fost pregătit cu foarte mare atenție. 
În ultimele zile s-au reparat drumuri, s-a betonat în câteva 
ore platforma imensă din fața furnalelor și platforma au-
togării, unde avea să aterizeze elicopterul prezidențial… S-
au plantat pomi gata înfrunziți, s-au  afișat benere cu lo-
zinci partinice, s-a împodobit platforma furnalelor cu flori 
și cu tot felul de ornamente..  

M 
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Printre noi viermuiau activiștii de partid. O armată de 
activiști, încât te minunai pur și simplu de numărul lor. 
Unul, Oargă, secretar de partid pe uzină chiar m-a apos-
trofat că eu de ce nu fac nimic. Ce să-i spun? Că misiunea 
mea era să păzesc instalația de răcire a furnalului de care 
răspundeam? L-am lăsat să mă muștruluiască. Știam că 
furnalul nr. 4 nu este încă pregătit pentru a fi pus în func-
țiune. Bântuiau mulți băieți cu ochii albaștri. Îi identifi-
cam ușor pentru că  purtau salopete noi. Se vedea de la o 
poștă că nu sunt dintre ai noștri. Nu lipseau nici organele 
de stat. Era pe atunci unul, Coca, procuror la Parchetul de 
pe lângă Judecătoria Hunedoara, înalt, bine hrănit, cu 
tâmplele argintate și față de cal, care își făcea veacul prin-
tre muncitori. Avea misiunea să identifice „elementele 
nesănătoase” şi – eventual – să le prelucreze spre a fi „re-
cuperate”. Recuperarea era musai, printr-o repriză de puș-
cărie. Făcuse câteva arestări ad hoc și reușise să bage 
spaima în bieții pălmași.  

Mă trezisem cu el în spatele meu în timp ce sudam do-
uă țevi de oțel… Mă aflam chiar la vatra furnalului și o 
voce severă m-a apostrofat: „Ce faci aici, tovarășe?”. Mi se 
oprise pe buze o înjurătură urâtă, foarte urâtă, din bogatul 
meu repertoriu când procurorul a sărit în fața mea. Se 
holba la mine de sus. „Fac țevi pentru oxigen”, i-am răs-
puns. M-a privit ca și când știa totul despre mine. Probabil 
auzise destul de multe. Ce gândeam, ce spuneam, ce beam 
în timpul serviciului, ce făceam în timpul liber, ce mân-
cam, ce şi cum înjuram și resturile cărui tip de băutură îmi 
colorau pișatul dimineața. „Tovarășe, cum adică muncești. 
Cu țigara în gură, tovarășe? Dacă te arestez  pe loc? Știi că 
poți să ne arunci pe toți în aer?” Era clar că încerca să mă 
intimideze. „Știi cine sunt eu?” Am ridicat din umeri, deși 
știam cine este. Ignoranța mea l-a scos din sărite. „Să vină 
maistrul tău aici!” A trimis pe un cauperist, care stătea și 
el gura cască, după maistru Sava. Acesta a venit în scurt 
timp. Gâfâia din cauza celor 30 de scări pe care le urcase 
în grabă. „Tovarășe Sava. Ce-i cu ăsta aici? Să mi-l treci pe 
listă și să mi-l trimiți la instruire. Uite ce face:  fumează în 
timp ce sudează! Asta nu-i disciplină, tovarășe Sava!”. În 
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zadar am încercat să-i explic idiotului că arcul voltaic al 
electrodului dezvolta o temperatură mai mare cu peste o 
mie de grade decât jarul țigării mele și că la 10 metri de 
noi, pe rina mare, curgea fontă fluidă care avea o tempera-
tură de vreo mie de grade Celsius. Mi-a spus să tac și așa 
am ajuns pe lista proscrișilor. După ce m-a lăsat în pace, s-
au adunat în jurul meu furnaliștii să afle ce s-a întâmplat. 
Tot în jurul nostru continuau de zor pregătirile pentru 
vizita președintelui. 

De fapt pornirea furnalului se făcea doar cu numele.  
Numai că au aranjat lucrurile în așa fel încât această min-
ciună să pară realitate. În dimineața când urma să aibă loc 
vizita lui Nicolae Ceaușescu am aflat consternat că pentru 
siguranță nu se vor mai efectua schimburile și noi, cei din 
tura de noapte, vom rămâne pe loc și nu vom părăsi furna-
lul decât după plecarea șefului statului. Eram singurul 
lăcătuș apaducter din schimb. Îmi era somn și simțeam o 
oboseală puternică în tot trupul, după o noapte nedormi-
tă. După opt ore de noapte petrecute în căldură, zgomot 
infernal și praf, nu aveam cum să par zglobiu. La ora cinci 
dimineața hala furnalului a fost ocupată de securiști îm-
brăcați în civil pe care nu i-am mai văzut niciodată și care 
s-au răsfirat în combinat,  postându-se peste tot: în liftul 
furnalului, pe pasarela dintre lift și gâtul furnalului și chiar 
pe platforma podului rulant din hala de turnare ba chiar și 
pe acoperișul din tablă zincată de unde au coborât însă 
repede după ce li s-a spus că se pot gaza cu monoxid de 
carbon. Un civil de vreo patruzeci de ani, după ce s-a pre-
zentat și mi-a spus numele și gradul pe care-l avea, m-a 
întrebat care era rolul meu la furnal. După ce s-a edificat 
mi-a, șoptit amenințător: „Dacă se va sparge o sticluță de 
cobalt când se va uita Tovarășul în furnal, vei ajunge la 
mititica! Să ții minte!”. A plecat, însă s-a întors repede. 
„Tovarășe, cum poți să apari în fața tovarășului Președinte 
cu hainele astea murdare? Repede, la magazie, să-ți dea o 
salopetă nouă!”… Am plecat la magazie. Am remarcat că 
tot schimbul primise haine de lucru noi. Ofițerii de securi-
tate supravegheau orice amănunt… Sticlele de cobalt se 
foloseau la capacele prin care se urmărea topirea minereu-
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lui în zona gurilor de vânt. Trebuiau însă decupate cu pa-
tentul din bucățile mai mari, până când se potriveau în 
capacele rotunde de metal prevăzute în acest scop. Era 
frumos cobaltul. Avea culoarea albastru indigo. Ne proteja 
vederea atunci când ne uitam în furnal. Un spectacol fas-
cinant. Bucățile de cocs și minereu care alunecau în cuva 
furnalului erau ca niște meteoriți incandescenți, aproape 
fluizi. Ca un făcut, mi s-a spart plăcuță după plăcuță și nu 
mai eram capabil să le înlocuiesc. Mă cuprinsese un sen-
timent de groază. Ce să fac? Dacă se va uita tovarășul în 
furnal…? 

Am auzit aplauzele  venite dinspre furnalul patru, pe 
care se prefăceau că-l pornesc. Aduseseră în acest scop sub 
hala furnalului o oală de 90 de tone cu fontă fluidă de la 
Furnalul 3 și începuseră manevra de descărcare a mon-
strului de oțel,  fixând în șticul de elaborare a fontei mași-
na de perforat. Apoi, după o vreme, în valurile de rumoare 
s-a auzit printre furnaliști: „Vineee!!!”. Eram între diuzele 
nr. 6 și 7 ale furnalului. Atunci a apărut mărețul conducă-
tor, urcând încet scările de pe platforma gurilor de vânt, 
flancat de directorul Bucur și de Agachi, ministrul meta-
lurgiei. Părea o fantomă. Mic, pipernicit, tras la față, palid. 
Purta un costum deschis la culoare și o șapcă de spărgător 
de grevă. Mi-am spus că arată chiar foarte rău și nu-l ajută 
cu nimic perfuziile cu sânge de copil pe care se spunea că 
le face săptămânal. Am remarcat doar ochii lui zglobii, 
care pentru o clipă s-au intersectat cu ai mei. M-a surprins 
faptul că pupilele îi mișcau întruna, neliniștite,  refuzând 
să se fixeze pe imaginea unui lucru anume. Dacă se uită în 
furnal? Am auzit ecoul gândului cuibărit în mine. Dar nu 
s-a uitat. Ajuns la doi metri de mine s-a oprit și l-a între-
bat ceva pe directorul Bucur. Acesta i-a răspuns binevoi-
tor. După care privirile lui au lunecat peste scheletul de 
metal și peste capetele furnaliștilor aflați la câțiva metri în 
fața sa. „Noroc bun, tovarăși!” s-a auzit glasul său răgușit, 
venit parcă dintr-o realitate paralelă. A plecat însoțit de 
scandările celor prezenți: „Ceaușescu și poporul! Ceaușes-
cu și poporul!” Mi s-a făcut  milă de el. Marele om nu era 
decât un biet bătrânel. „Ai grijă! Ai grijă!” am auzit șoapte-



Roman 

Discobolul/ 2021 
 

176 

le oaselor mele și am simțit groaza poverii întunericului 
din interiorul meu. 

Mi-am adus aminte că, în copilărie, oamenii care locu-
iau în satul Reia, unde mergeam în fiecare vacanță la sora 
mamei mele, mă porecliseră Ceaușescu. În acea vreme nu 
știam cine era acel personaj. Dar mi-au spus că seamăn 
leit cu el. Mă strigau cu numele său încât mi se părea că 
joc rolul altei persoane care locuia pentru o vreme în inte-
riorul meu. Nu-mi plăcea porecla și nu înțelegeam cum 
altora le făcea plăcere să mă strige cu acel nume și aveau 
impresia că mă alintă în acest fel. Mai târziu, când am 
realizat cine este Ceaușescu, am recunoscut că mă asemăn 
întrucâtva cu el: aveam aceeaşi fața mică și ovală, urechile 
depărtate de cap, eram lins de vacă deasupra frunții și, 
când vorbeam,  gura mi se jimba asemenea lui. Dar nu-mi 
plăcea să fiu în pielea acelui personaj. Simțeam nevoia să 
fiu eu și atât. Doar atât. Atunci am realizat că, de fapt, 
viața mea ar putea să devină o simplă parodie. Dacă nu voi 
fi atent și o să uit că eram destinat unui drum de care m-
am îndepărtat. Eram însă conștient că atunci când voi 
reintra în veșnicie o să fiu la mari depărtări de traiectoria 
inițială a sufletului meu. 

Cu timpul am uitat de porecla cu care mă alintau în 
copilărie oamenii din satul Reia. După mulți ani,când am 
revenit în acele locuri, ei înşişi îmi uitaseră porecla, cum, 
de altfel, cred că mă uitaseră și pe mine. 
 
(Fragment din romanul în pregătire Uitatul)  
 
 
 



Teme la alegere 
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Poezia lui Lucian Vasiliu 
 

ona-Monada (Editura Junimea, Iași, 1981) este un 
volum de referință atât în creația poetică a lui Lucian 
Vasiliu, cât și în poezia din anii aceia ai generației 

optzeciste. Un loc aparte, în orizontul tematic al acestei 
cărți, îl au „amintirile” din textele cu statut de „jurnal”: 
„M-am născut/(...)/ în cea mai friguroasă/Cea mai frumoa-
să iarnă după 1944./Lupii urlau în rănile Europei./Eram 
chel: tata îmi spunea LENIN-/Semănam cu un că-
tun/înzăpezit în Siberia” (8 Ianuarie 1954). 

 „Filele de jurnal”, cu încărcătură metafizică atrag aten-
ția prin interesul pentru etapa prenatală a propriei biogra-
fii, o etapă „extatică” petrecută în întunericul din pântecul 
matern și care are, în orizontul imaginarului, înțelesul 
celui mai ales dintre topos-urile securizante: „Îmi amin-
tesc/ de zilele și nopțile prenatale:/ Sufletul Mamei în ne-
mișcare/veghează la pândă cu șopârla/căderea soarelui în 
heleșteu-/ îmi amintesc/ întunecimea unui loc uscat/ ex-
tazul ochiului deschis în întuneric/întrezărind/dincolo de 
carne altă carne/ dincolo de disperare altă disperare” 
(Mierla de la Casa Pogor).  

Așadar, biografia subiectului liric începe cu mult înain-
tea zilei de naștere, iar nașterea este un eveniment trau-
matizant, o rupere de o altfel de existență. Din acest 
unghi, rememorarea fericirii prenatale și a zilei în care s-a 
făcut trecerea la un alt regim de viață are valențele unui 
protest împotriva subversivelor presiuni ale răului din 
lume, împotriva aspectelor lumești ce provoacă și întrețin 
sentimentul alienării.  

În absența iubitei (a iubirii), experiența prenatală este 
retrăită sub cupola sentimentului că întunericul din pân-
tecul matern a fost substituit de aberantul întuneric din 
pântecul cisternelor goale și al primordialilor nori întune-
cați. Tema numită „regressus ad uterum” dobândește, 
astfel, surprinzătoare conotații moderne: „În absența ta 

M 



Teme la alegere 

Discobolul/ 2021 
 

178 

mă trezesc în pântecul/cisternelor goale, în aberantul în-
tuneric –/mă preumblu/de-a lungul zidurilor înnegri-
te,/ascult trecerea marfarelor goale/peste un câmp gol/în 
această capelă pustie,/în această liniște osificată/în acest 
vagon tras pe/linie moartă./Mă scufund lent în primordia-
lul/norilor întunecați, în propriul sânge/citesc anunțuri 
mortuare...” (Mona-Monada XI). Însuși raportul cu pro-
priul trup este marcat de zilnicele obligații derizorii, pro-
zaice și, totodată, de gândul morții ce umbrește elanul 
vital. Relația tradițională dintre spirit („călărețul”) și trup 
(„calul”) este inversată, cu o amărăciune sub care palpită o 
autentică revoltă metafizică: „Înhămat la trup:/ TROPA-
TROPA! TROPA-TROPA!/Știu:/ nu am cum să-l smulg 
morții./ Îmi cere (prozaic)/de mâncare/ de băut/ de fu-
mat,/ niscai exerciții fizice./ Chiar acum/ îi dedic/ cinci 
genuflexiuni:/1 2 3 4 5/ Știu: nimic din toate acestea/nu va 
consemna/certificatul de deces” (Genuflexiuni).  

Într-o altă poezie circumscrisă scepticismului existenți-
al, subiectul liric este deținutul propriilor organe interne – 
plămânii, ficatul, inima și creierii: << Sânt deținutul/ plă-
mânului ficatului inimii creierului./ Ei îmi sânt dictato-
rii:/patru androgini desăvârșiți,/ plutonul de execuție./  
Până acum am reușit să-i îmblânzesc/ cu câte o femeie, cu 
câte o portocală/ Toată noaptea clamează:/noi sântem 
robii tăi./DAR trebuie să ni te supui/ trebuie să asculți 
cântecul ghilotinei/ trebuie să cânți printre naufragiați// 
Plămânul mi se confesează:/ ,,Astă noapte/am împlinit 132 
de ani. Sânt o arătare prin care bântuie uraganele. Sânt 
telegrama/ conținând pasaje viclene: ,,Călăuzește-te prin-
tre deșertăciuni’’ >> ( Deținut 001954).  

Într-un asemenea context, unul închis la culoare, înce-
nușat și în care ceea ce este inexistent acuză, din princi-
piu, existentul („Viețile mele inexistente acuză viața exis-
tentă/mâinile inexistente acuză mâinile existente/ochii 
inexistenți acuză ochii existenți/femeile inexistente acuză 
femeile existente’’; Orologiu), un context în care „peste 
multă viață vine multă moarte/peste multă moarte vine 
iarba”, eul liric își asumă felurite ipostaze în care orgoliul 
fuzionează, în spirit teatral, cu decepția, eroismul cu umi-
lința, și, respectiv, realul cu ficționalul: << Ea mă prezintă 
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tuturor: „veritabil eretic” >> (Mona-Monada V); <<Scriu pe 
acoperișul blocului de gheață –/noaptea/sparg lemne/ 
unei foste actrițe de circ// ador sintaxa confuză, incongru-
ența –/ scriu până la epuizare/în numele unei acute lipse 
de/ Prudență,/practic yoga între literele L și V/saturat de 
convenții și certitudini//urc pe un cal și nu mai pot cobo-
rî/ semnez tratate de pace cu heruvimii –/ pătrund cu 
glontele în carnea voastră:/ „eu sânt/ tot ce voi vedea 
vreodată” >> (Yoga); „Pe umeri/port zdreanța togii impe-
riale/ halebarda/ pătura de campanie (Mona –Monada 
VII). 

 Eugen Simion aprecia poeziile lui Lucian Vasiliu în ca-
re aspectul surâzător camuflează de fapt o substanță tragi-
că: << Dacă este o evoluție în poezia acestui talentat autor, 
aci o aflăm: „Sunt un om blindat/numai în dreptul inimii/  
se află/ o spărtură,/ prin care pătrunde/ Corbul/ și mă 
fură//...dar tu ești superbă, rezemată cum stai/de gardul/ 
bisericii parohiale”. Poetul e vizitat noaptea de un înger și 
somat să-l urmeze. Un rapt cu o semnificație ambiguă, o 
plecare fără adresă: „Îți scriu acum, la ora târzie/ când 
înflorește regina-nopții/ în ochiul cerșetorului// Am dat 
foc tuturor edițiilor prime–/ mă pregătesc de plecare// 
Astă-noapte/ m-a vizitat Îngerul/ somându-mă:/ Fă-ți 
bagajele!/ Mâine te ridicăm de la domiciliu!” Sunt și alte 
semne prevestitoare în aceste poeme surâzătoare și, în 
substanța lor, tragice >> (Eugen Simion, Scriitori români 
de azi IV, Editura Cartea Românească, 1989, p. 523). 

În spirit ironic, poetul își asumă felurite ipostaze eroi-
ce, într-o modalitate ce oglindește o dramă existențială 
asumată histrionic în termenii plânsu-râsului: „Plin de 
sânge plin de răni cu trupul/ acoperit de afișe incendiare/ 
cu brațele pline de cătușe cu gura plină de/ zăpezi murda-
re cu pieptul spart prin care/ se zărea Marea RYRUA 
șchiop pe jumătate surd/ am privit în față lumea/ și am 
plâns sub palmierii acelui sol –/ mi se luase șansa de a mai 
conversa cu/ DICTATORUL (Proprii ipostaze ale propriei 
geneze); „Scriu cu degete arse/pe umerii femeilor./Învăț 
deprind fac tumbe/ sunt ignorat sunt umilit// Port în spa-
te ranița/ gata să mă ofer voluntar/pe fronturi// Nu vreau 
să vă induc în eroare/ cu false probleme;/ nu știu dacă a 
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doua zi/ va fi lumină solară -/ pun pariu că va învinge po-
ezia// Am spiritul dispus/pentru marșuri forțate./ Susțin:/ 
pământul e o pată de sânge -/ ziua de mâine m-ar putea 
contrazice” (Eseu în trenul expres). 

„Eroismul” ia, în excelentul Poem final, aspectul unei 
furioase porniri nihiliste împotriva propriei ființe: „Îmi tai 
un deget./Celelalte în cor: taie-ne și pe noi!/Exprim un 
cuvânt./Celelalte în cor: și pe noi, și pe noi!/Acum observ 
că bocancii îmi sunt ferfeniță/și mă grăbesc să-i arunc/Dar 
poemul acesta e prea lung./Scot cuțitul și HARȘTI, un 
deget./Celelalte în cor: și pe noi, și pe noi!/HARȘTI! 
HARȘTI! HARȘTI ! ”. 

Conviețuirea cu șobolanul Bosch (în Ricoris), lichefie-
rea ceasurilor, în prezența iubitei („Dacă vei veni în noap-
tea asta/vei sta în fotoliul pe care l-am cumpărat/ de la un 
evreu orb –/ îmi vei citi despre inubliabile/ întâm-
plări/timp în care șobolanii mei favoriți/te vor privi neîn-
crezători/(hetairă incendiară)// Va trebui să-i conving:/tu 
ești una din nopțile/când ceasurile devin lichide/ca în 
tabloul lui Dali// Din când în când/voi săruta ochii tăi 
abisali/ avertizându-te:/ sânt maratonistul!// Ini-
ma:/candelă luminând candele obscure”- Mona-Monada 
III) și obsesiva apariție a corbului din celebrul poem al lui 
Poe îngreunează atmosfera generală a poeziei din acest 
volum. Cităm integral textul intitulat Edgar Allan Poe rea-
lizat cu o remarcabilă finețe scripturală, în linia elegiacă a 
lui Emil Botta:  

 
Corbul domnului profesor e o închipuire 
lovind în fereastra de gheață cu ciocul subțire, 
pe cât de hirsut, pe atât de incult 
descins 
dintr-un neam păsăresc de demult 
 
El se arată pe neprevăzute, 
ne îmbrățișează cu aripile-i slute – 
atât de negre și de bizare: 
dintr-o cu totul altă lume, se pare 
într-o vreme 
am vrut să-l împușcăm, pe seară: 
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acoperise cu țeasta 
luna sfântă și clară 
dar corbul domnului profesor e o închipuire 
lovind în fereastra de gheață 
cu ciocul subțire” 

 
La fel de frumoasă este și poezia De foarte departe, o 

poezie al cărei final ia înțelesul de artă poetică: „De foarte 
departe se vede: carnea mea fumegă/carnea mea miroase a 
busuioc și a mort viu/atât de străvezie atât de inexistentă 
–/ea susține alergarea la jocurile olimpice/susține lectura 
din autori apocrifi/De foarte departe se vede:/asemănarea 
mea desăvârșită cu Tatăl –/de el îmi amintesc bătrânii 
heruvi/avertizându-mă:/carnea ta miroase a busuioc și a 
mort viu/atât de străvezie atât de inexistentă/De foarte 
departe se vede:/acest vers este cel mai egoist din câte/am 
scris. El conține o cantitate apreciabilă/de trotil, gata să 
arunce în aer/depozitul de osanale al derizoriului/De foar-
te departe se vede: poezia mea/poartă aceeași cămașă de 
șapte ani./Sângele pătruns prin țesătură/a reușit să o înro-
șească”. 

În volumul Despre felul cum înaintez (1983), este ex-
plicată semnificația șobolanului („Conform tradiției, mă 
vizitează/șobolanul:/legătura mea cu lumea subtera-
nă/unde mă refugiez în caz/de alarmă”(Sânt fratele, s.n.), 
iar în poezia Șobolanul Bosch, agresiva viețuitoare, ce 
aparține regimului nocturn al imaginației, intervine, pre-
cum „adjuvanții” eroului din basme, spre a-și salva priete-
nul: „Absent la Apelul de seară:/sânt condamnat la trei 
nopți de gardă. ORDIN:/să nu pătrundă șobolanul 
Bosch!/îl las să vină./Îmi roade cătușele: Cranț! Cranț! 
Cranț!/Dezertez. Plutesc peste acoperișe/orașe/Imperii”. 

Motivul șobolanului este asociat în Narațiunea (Euro-
pa) cu alte două motive, cel al însingurării și cel al nopții: 
<< Existența mea de acum/se rezumă la a expri-
ma/căderile masive de zăpadă/(în acest spațiu/se petrece 
conversația ezoterică/între mine și fratele meu/„Despre 
sublimul femeilor scandinave”)//Revin târziu acasă/de 
unul singur/printre bețivi tramvaie cucuvăi/Mă încântă un 
pâlc de țigani și/o armonică, imagine pe care am întâlnit-
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o/și într-un poem celebru//Acasă mă așteaptă/șobolanul 
însingurat și suferind – /își plimbă coada printre manu-
scrise,/rememorează biografia lui J. S. Bach//Fără aripi, 
fără împărăție/eu sunt/un fel de liturghie de duminică,/un 
fel de ușă bătrânească/luată cu asalt/de nopțile Europei>>. 

În poezia lui Lucian Vasiliu, „aparițiile zoomorfice 
stranii sau himerice coexistă cu cele obișnuite (corbi, târâ-
toare, cârtițe) într-o lume patronată de relații utopice. Eul 
poetic trăiește în regim de coșmar imaginile ivite la supra-
fața conștientului și înfruntă spaimele oculte (cenușă, 
gheață, spânzurătoare, arme albe, cătușe, decapitări și 
mult sânge), felul de a înainta însemnând perceperea unei 
experiențe existențiale imaginative, a unui ținut sublim și 
derizoriu totodată, populat de figuri himerice. Întreaga 
simbolistică, de la cea religioasă (proroci, arhangheli, he-
ruvimi, îngeri) la cea psihanalitică (androginia, spațiul 
închis și subteran, acte agresive – chiar autoflagelări) de-
viază înspre registrul tragic înscenările burlești și arlechi-
nești, întrucât sunt selectate din realitatea cotidiană doar 
elementele cu potență dramatică” (Vasile Spiridon Apăra-
rea și ilustrarea poeziei, Editura Timpul, Iași, 2009, p. 
158).   

Starea de umilință și de decădere impusă de un destin 
ostil aparține unei anumite vârste la care subiectul liric n-
a ajuns cu ușurință, de vreme ce traseul cronologic a fost 
parcurs târându-se pe coate, pe un câmp plin cu mine: „În 
așteptarea ei am cunoscut mai multe femei/am exersat 
felurite halebarde lănci arbalete/am fost rănit de mai mul-
te ori în cruciade/am dormit cu câinii în grădina bisericii 
Sfântului Petru/am cunoscut o cerșetoare care îmi reci-
ta/în fiecare noapte poemele camarazilor morți/am cu-
noscut un orb indian care susținea/că este fratele 
meu,/am vizitat Iaffa, portul portocalelor/m-am trezit 
uneori dimineața înfășurat în drapele/m-am surprins în-
gânând marșuri eretice -/într-un cuvânt, am împlinit o 
anumită vârstă/înaintând pe coate într-un câmp minat”  
[I(olanda), II s.n.]. 

Ambele volume Despre felul cum înaintez și Fiul 
omului (1986) continuă, în linii mari, experiența lirică din 
volumul de debut, de la asumarea, cu voluptate, a atitudi-



Teme la alegere 

Discobolul/ 2021 
 

183 
 

nii fals-eroice, precum în fragmentul citat mai sus, la tema 
întunericului în care Totul și Nimicul coexistă la fel ca 
frații: „Astfel mă amintesc:/În Marele Întuneric, unde To-
tul și Nimicul/își sugeau reciproc degetul firav –/ca doi 
frați în aceeași luntre//(...)/Mă aflam închis într-un ou,/în 
perpetuă rostogolire prin mine însumi/În Marele Întune-
ric,/unde Răsăritul și Apusul erau doi frați siamezi/Un fel 
de soare negru mă locuia/un fel de pasăre augustă a nean-
tului”. (Octombrie, în Fiul omului).  

Referitor la confesiunile lui Lucian Vasiliu din cele 33 
de Monade, Ioan Holban precizează că aceste poezii << 
sunt și ele niște biografeme, adică unități psihice, diferite 
între ele, unice în felul lor, cuprinzând detalii, momente, 
fulgurații (un poem are chiar cest titlu), inflexiuni, gesturi 
cu semnificație de ordin personal. Coeziunea poeziilor se 
realizează în jurul poziției centrale a poetului, chiar dacă 
acesta nu apare întotdeauna cu chipul său propriu; câteo-
dată se exprimă sub diferite măști, care sunt altele decât 
măștile hieratice ale romanticilor. Poetul nu mai e nici 
mag, nici rege, preferând să se compare, de pildă, cu un 
sportiv, deci cu un „erou” pe gustul marelui public: „Nu-
mai pentru tine/ alerg/la jocurile olimpice”. Selectând din 
propria biografie – și nu numai din ciclul Monadelor – 
momente considerate a fi perfecte, el apelează, pentru a 
exprima conținutul lor sentimental, la imagini de roman-
ță, pe care le interpolează, e adevărat, cu versuri mai gra-
ve, derivate dintr-o metafizică populară: „Pe-aici pe strada 
Independenței/unde sprijini cu pieptul tău fraged/cerul 
(domă a Absolutului)//pe-aici, unde cândva am fost sol-
dat/de gardă nopților tale,/pe-aici te țin de mână și îți 
vorbesc/despre extazul mâinilor noastre” >> ( Ioan Hol-
ban, op. cit., p. 151). 

Textele de factură confesivă: („Astfel mă amintesc: în-
chis într-o clepsidră,/înaintam cu emirii/prin nisipuri 
spulberate de vânt/(...)/Dedat marilor ascultări,/descifram 
pergamentele inexistenței”- Prolegomene) alternează, așa 
cum observa Mircea A. Diaconu, cu cele „ocazionale” 
(stârnite de anumite evenimente): ,,Așteptam pe holul 
unei maternități/din secolul XX, în amurg. Anonim,/mă 
visam Marele Terfelogar, Marele Alpinist/al Bibliotecii 
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Universale.../Mă cățăram pe o scară imaginară/în podul cu 
manuscrise, incunabule,/ediții rare/pe când apăru unicul 
Mesager/al existenței mele/și dădu Vestea, Veste, Vest, 
Ves, Ve, V...’’ (Fiica noastră).  

Volumele Verile după Conachi (1990) și 
Lucianograme (1999) sunt înrudite stilistic, în vasalitatea 
lor față de aceeași perspectivă auctorială. În această etapă, 
Lucian Vasiliu a schimbat macazul spre poezia dependen-
tă de o imaginație „bufonă, parodică” aptă a facilita saltul 
de la poezia ocazională, în sensul curent al termenului 
„ocazional” („Fidel muzeograf/al abației tale/m-au lu-
at/durerile de șale/Adio, paturi moi/și pulpe abisale:/sânt 
pacientul androgin/cu brâuri și cu zale,/cu alinare vraciul 
cel hurjui/ce-mi interzice/scufundarea în Bahlui...//N-am 
voie să mă cațăr,/nici să-ți cer/Alcooluri de Apolli-
naire//N-am voie să declam/mișcări abrupte/am deve-
nit/un câmp minat/de lupte” - Discopatie), la „ocazionale-
le” stări de grație: „O femeie nu mă lasă să dorm./Are bra-
țe de ceară,/ochiul enorm//Când apare îi spun:/-Vom du-
ce o viață ferice/în așternuturile/florii de prun!//Când se 
ivește,/inima îmi bate atât de tare/încât clopotele/din 
poemele lui Poe/încep să vibreze//Când se arată,/se pră-
bușesc altare/în orbitele/infantelor portugheze//Orbii ne 
îmbrățișează solemn/și cântă/pentru noi/missa cea sfân-
tă”(Euridice).  

Discursul relaxat din Verile după Conachi implică atât 
jocul liber al rimelor, cât și o privire ușor amuzată asupra 
pretextului liric. Aspectul desuet al tânguirilor și al imagi-
narului implică, în primul rând, o simulată naivitate și un 
sentimentalism ce amintește, în spirit ludic, de „vestitul 
amorez”: << Desuetudinea lexicului și a imaginii „vestitu-
lui amorez”, farmecul tânguirilor arhaice sunt redescope-
rite de noul trubadur, care combină ludic, într-un stil tre-
cut și prin minulescianism, ironia cu aleanul și luciditatea 
cu sentimentalismul [...].Viziunea patriarhală a lui Co-
nachi este contrapunctată de o lungă vară fierbinte, trăită 
cu o simulată naivitate, cu o deghizare în limbaj ludic a 
unei atitudini protestatare introvertite >> (Vasile Spiri-
don, op. cit., p.p. 160-161). 
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Poezia sa ludică are farmec; ironia, bine dozată, se află 
într-o firească simbioză cu melancolia, o melancolie blân-
dă, luminoasă, iar gravitatea mesajului se sublimează în 
subtile aluzii la stilul poeziei cu substrat sentimental. Mo-
dernitatea fățișă și tensiunea discursului liric din primele 
volume au cedat locul unei poezii în care se mizează, cu o 
disimulată inocență, pe voluptatea jocului cu valențe „re-
tro” și pe recuperarea frumoasei simplități a rostirii, sub 
semnul unei impecabile științe a organizării efectelor liri-
ce: „Pleci și mă lași/cu heruvii din Iași –/sat tulburat de 
spahii,/clopotniță/în care doar morții sunt vii”(De pe un 
umăr pe altul, în Lucianograme). 

În genere, atitudinea auctorială din Lucianograme es-
te una de factură pesimistă cum se deduce din frecvența 
cuvintelor-cheie: moarte, sinucidere, naștere... Și, totuși, 
pesimismul nu este lipsit de o poleială ironico-vitalistă în 
fața efemerității și a altor vulnerabilități ale existenței. 
Într-o Epistolă, aluzia la cornul de vânătoare care se aude 
în Pădurea Neagră conferă pesimismului o romantică și 
difuză notă melancolică: „Pregătesc o nouă recoltă de me-
tafore/în camera cu tavanul jos/aici unde văd pe fereas-
tră/pădurea de mesteceni și gâdele gras și verde/(în Pădu-
rea Neagră se-aude cornul de vânătoare)//Atelier de pot-
covit inorogi: fibule,/vocabule, articulații, coaste de păian-
jen -/apele unui timp care a fost,/aici, în camera cu tava-
nul jos și multă umezeală/(în Pădurea Neagră se-aude 
cornul de vânătoare)//Grupul Sigma: cei șapte în jurul 
jilțului,/în camera cu tavanul jos/aici unde prin fereastră 
văd pădurea de mesteceni/și gâdele gras și verde/(în Pă-
durea Neagră se-aude cornul de vânătoare)” (Epistolă. 
Către Don Caesar, în Lucianograme). 

Suprapunerile tematice, motivistice și atitudinale din 
poezia sa – orientată spre dialogul neîncetat și dramatic 
cu sine, pe scena unei problematici grave, profunde, ce 
ține, simultan, de febrilitatea cerebrală și de emotivitatea 
inimii – creează impresia unui adevărat joc de oglinzi mâ-
nuite cu dexteritate. Atât oralitatea, ca agent al 
desolemnizării discursului și ca instanță de care depinde 
proiecția lexicală a stărilor lirice, cât și simțul, un simț 
autentic, al ludicului, relativizează înțelesurile scenariilor 
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cu un conținut rebel: „Nu mă mai încântă nici o baricadă. 
Am săvârșit/toate încercările, am sucit gâtul sintaxei/am 
decapitat elocința, m-am dedicat alchimiei”.  

Teatralitatea din poezia lui Lucian Vasiliu este plăcută, 
cuceritoare, poetul având harul de a lega tragicul de glu-
mă și biograficul („codul numeric personal”!) de ficțiune, 
pe fundalul unei autentice și mereu proaspete gratuități. 
Din când în când, el renunță la plăcerea de a se juca și, în 
consecință, scrie, pe alte coordonate, poezie de atmosferă 
crepusculară, încadrabilă în paradigma expresionistă: 
„Brună înserare, te întorci cu trenul/navetiștilor, după o 
zi/în care am făcut în sfârșit ceva util:/am urcat din nou 
pe bloc și am reparat/țigla pe unde ploile se infiltrau/în 
bibliotecă//Brună înserare, te întorci la vatră/cu sacoșa 
plină de căpșuni și cireșe,/printre trecătorii preocupați/de 
mersul trenurilor//Și aceasta se întâmplă în cercuri/tot 
mai strânse, în ceața tot mai densă,/crăpată la încheieturi 
-/acolo se așează bufnița/și ne privește/ca o icoană ve-
che/salvată din cine știe ce incendiu” (Cercuri tot mai 
strânse). 

Ironia de care dispune cu talent („Lucian Vasiliu/este 
inventatorul/unei monadologii desuete/așadar,/bun de 
răstignit/pe un perete//e un fel/de/n-ar mai fi –/când 
bezmetic/și când gri” - Lucianogramă, în Verile după Co-
nachi) îi îngăduie să ofere un adăpost liric subiectelor 
apoetice, cu o substanță prozaică, și, pe de altă parte, să le 
trateze pe cele poetice printr-o surprinzătoare și „reușită” 
operație de depoetizare a lor.  

În concepția sa, poezia are nevoie de ironie, așa cum 
limba are nevoie de poezie pentru propria sa dezvoltare și 
îmbogățire. Ambele formule, cea gravă și cea ludică, ale 
scriiturii lui Lucian Vasiliu atestă o admirabilă vocație 
poetică. 
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Elisabeta BOGĂȚAN 
 
 

Romanul ca joc de oglinzi 
 

omplex și profund, primul roman al lui Cornel Nistea, 
Inocența Șarpelui, Colecția Discobolul, Alba Iulia 

2000, (ediția a II-a revizuită: Editura Teognost, Cluj-
Napoca, 2008) este una din scrierile prin care Cornel Nis-
tea a fost raportat de critică la realismul magic latino-
american. Astfel, Cornel Nistea intră în forță pe teritoriul 
romanului, abordând curajos un teritoriu de o anumită 
noutate stilistică și tematică. 

Integrarea în realismul magic, considerat de origine la-
tino-americană, este cu atât mai firească cu cât cercetări 
ulterioare au dovedit, după cum arată Rodica Grigore, o 
internaționalizare a realismului magic: „Un moment im-
portant în istoria încercărilor de clarificare a sferei acestui 
concept este reprezentat de apariţia, în 1995, a antologiei 
coordonate de Lois Parkinson Zamora şi Wendy B. Faris, 
intitulată Magical Realism: Theory, History, Community. 
Realismul magic e privit, acum, pentru prima dată, drept 
„fenomen internaţional” şi este identificat în texte prove-
nind din literaturi diverse, de la cea latino-americană la 
cea nord-americană şi ajungând până la cea asiatică sau 
australiană.”1   

Irlemar Chiampi, în cartea sa din 1980, O realismo 
maravilhoso. Forma e ideologia no romance hispano-
americano, încearcă să definească realismul magic prin 
„denaturalizarea realului şi naturalizarea miraculosului”.  

Toate aceste aserțiuni dau măsura modernității roma-
nului Inocența Șarpelui, înscriind astfel și romanul româ-
nesc în sfera de cuprindere a afirmației lui Wendy B. Faris, 

                                                 
1
Rodica Grigore, Realismul magic în proza latino-americană a 

secolului XX. (Re)configurări formale şi de conţinut, Ed. Casa 
Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2015, p.7. 

C 
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care în 2004, scria că „realismul magic este, poate, cea mai 
importantă orientare în proza internaţională”1. 

Urmărind mecanismul interacțiunii real-magic la Cor-
nel Nistea, observăm că magicul este introdus prin întâl-
niri aparent banale, dar care se dovedesc premonitorii, 
viața cotidiană pare a scrie singură pagini dintr-o carte 
viitoare. Persoanele întâlnite de studentul la filologie sunt 
de fapt întâlniri cu viitoare personaje, astfel că întreaga 
existență a eroului dobândește o aură de magic. Cu atât 
mai mult cu cât vedem fuzionând cvasi neverosimil trei 
trepte ale realității: realitatea vieții autorului, prelungită 
cu unele elemente în realitatea existenței eroului, ce fuzi-
onează cu realitatea viitoarei sale scrieri, care pare că nu 
reprezintă, de fapt, o alegere și o elaborare, ci care se im-
pune de la sine. Și toate luminând și fiind luminate, ca 
într-un joc de oglinzi, în romanul epistolar inserat în ro-
manul propriu-zis. 

Este simțită ca magică energia care însuflețește aceste 
planuri și le unește, care lasă impresia că atât autorul, cât 
și eroul, sunt de fapt spectatori, într-un fel, la punerea în 
scenă a poveștii care-și trage seva din realitatea lor. 

Astfel, personajul care exercită o atracție miraculoasă 
asupra eroului student la filologie, personaj pe care-l reîn-
tâlnește după o altă curbă a existenței lor, (hiatusul exis-
tențial dintre aceste întâlniri fiind acoperit în planul scrie-
rii, al romanului), este prezentat drept „B., colega mea de 
grupă căreia îi cerusem voie să stau cu ea în bancă la se-
minarul de dialectologie. Avea aceeași coafură palmier cu 
șuvița lungă de păr atârnând pe partea stângă. Venise îm-
brăcată în costumașul ei roz-bonbon din studenție măcar 
că de atunci trecuseră vreo cincisprezece sau chiar două-
zeci de ani. Era la fel de extravagantă și de zâmbitoare, 
totuși ceva mai aplatizată, păstrând încă o ușoară umbră 
de tristețe în priviri. (…) Am aflat de la ea că se căsătorise 
curând după terminarea facultății cu un inginer construc-
tor de care divorțase după nici doi ani, ca să se mărite cu 

                                                 
1
 Apud Rodica Grigore, op.cit., pag. 8 
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logodnicul verișoarei sale, un cercetător de la facultatea de 
biologie, care n-o putuse însoți la întâlnirea noastră pen-
tru că se afla în Statele Unite sau în Canada în cadrul unui 
parteneriat științific. Mai era totuși și altceva în viața ei, 
un ceva mai profund și mai complicat despre care nu-i 
plăcea să vorbească, iar ceva-ul acela, mult prea intim și 
dureros, avea să se transforme într-o altă realitate, pe care 
am numit-o generic Inocența Șarpelui.”1 

Deci eroul vorbește despre o proiectată scriere, cu nu-
mele Inocența Șarpelui, chiar în romanul care-l cuprinde, 
cu viața și revelațiile lui, numit identic, Inocența Șarpelui. 
Este un derutant joc de planuri între titlul real al romanu-
lui și titlul proiectatului roman din roman, între eroul care 
proiectează să scrie un roman și autorul real care a scris 
romanul cu același titlu. 

Simbolul șarpelui revine în roman, proiectat pe unele 
planuri de decodare, ca de exemplu: „Cuvintele mele spu-
se în joacă își făceau probabil efectul fără să le mai putem 
opri. Mi le-am imaginat mai târziu ca pe niște șerpi, mai 
mult sau mai puțin veninoși, stând la pândă între pietrele 
însorite din munți chiar lângă poteca pe care mergeam 
noi, de data asta într-o vară. Acum era iarnă, iar zâmbetul 
enigmatic al colegei mele mă scotea din minți.”2  

Vălul de mister aruncat de întâmplările ulterioare prin-
se în textul primit sub formă de scrisori înmănuncheate în 
Plicul din Illinois relativizează realul trăit de erou: „Mai 
târziu faptul acesta mi-a părut neverosimil și m-am între-
bat dacă nu cumva totul s-a petrecut doar în mintea mea, 
când mă hotărâsem să scriu un roman având ca punct de 
plecare un asemenea moment, acum însă îmi e foarte clar 
totul și nu-mi rămâne altceva de făcut decât să relatez 
faptele.”3   

În acest context autorul punctează unele trăsături ale 
eroului care, în mod evident, pot fi atribuite autorului 

                                                 
1
 Cornel Nistea, Inocența Șarpelui, Editura Teognost, Cluj-

Napoca, 2008, pag. 24 
2
 Ibidem, pag. 8 

3
 Ibidem, pag. 6 
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însuși: „mă cufundam în lectura unor cărți de literatură de 
mare valoare, făceam note, alteori scriam sau imaginam 
scenarii de nuvele sau romane nederanjat de cineva. Era 
un exercițiu nou și profund, pe care, dacă cineva mi-ar fi 
cerut, mi-ar fi fost cu neputință să-l definesc, descoperi-
sem însă fără să știu o modalitate de a trăi câteva ore feri-
cit.”1 sau „Dostoievski, Kafka, Camus, dar mai ales Hemin-
gway, care mă învățaseră să creez pentru eroii mei situații-
limită cu confruntări dramatice și un sfârșit tragic.”2 

Tot la autorul însuși pot fi raportate unele considerații 
social-politice ale eroului, fapt ce ilustrează o parte a jocu-
lui de planuri: „Și nu mă înșelasem prea mult, căci noul 
dictator comunist al României, care tocmai își statua apa-
riția printr-un congres ce avea loc în vara aceea la Bucu-
rești, ținea negreșit să dovedească poporului său și lumii 
superioritatea societății socialiste față de cea capitalistă, 
perimată, aflată în stare de adâncă putrefacție și avea ca 
obiectiv de bază creșterea nivelului de trai al poporului, 
oferindu-ne nouă, tinerilor, și iluzia unei facile libertăți. 
Tocmai fuseseră eliberate din pușcării ultimele elite ale 
culturii românești iar de acum nu mai lipsea scriitorilor 
tineri pentru a crea opere nepieritoare decât puțină expe-
riență de viață, condiții de scris și modele literare din care 
să se inspire, iar ele tocmai începuseră să apară. În câțiva 
ani editurile de stat au tradus și tipărit cărți din literatura 
universală de mare valoare, uneori și de-o exagerată în-
drăzneală, pe care le devoram cu o poftă ce mă speria.”3. 
Aceeași raportare la autorul însuși se poate face în cazul 
considerațiilor privind demagogia regimului comunist și 
caracterul său opresiv: „În țară se petreceau fapte fără pre-
cedent, care amenințau în mod hotărât libertatea de crea-
ție. Parcă îl aud și acum pe odiosul dictator rostind de la 
tribuna unei Plenare a partidului unic: „Scrieți voi ce vreți, 
noi vom tipări ce ne convine!”.4    

                                                 
1
 Ibidem, pag. 9-10 

2
 Ibidem, pag. 11 

3
 Ibidem, pag. 13-14 

4
 Ibidem, pag. 23 
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Treptat, eroul întâlnește persoane care își vor regăsi co-
respondent în romanul epistolar inclus, care în mod magic 
se conexează la realitatea eroului, continuând-o și nuan-
țând-o. Astfel: „Spunându-le colegelor mele întâmplarea 
cu E., am aflat de la ele că o altă studentă din București a 
vrut să-și pună capăt zilelor într-o iarnă, încercând să pro-
voace o avalanșă tot acolo, pe Coștila, pentru că iubitul ei 
o părăsise. Studenta nu luase însă în calcul faptul că zăpa-
da era înghețată, s-a aruncat în hău fără să poată provoca 
avalanșa. Temându-se să nu fie mâncată de fiare, a strigat 
după ajutor. Cineva i-a auzit strigătele, a anunțat Salva-
montul, care a găsit-o după mai multe ore pe fundul văgă-
unii cu fața, cu mâinile și cu picioarele degerate, rămâ-
nând pentru tot restul vieții o infirmă. Povestea mi-a pă-
rut puțin verosimilă și am început să râd de o așa alegere 
necugetată. În vremea asta a apărut acolo E. Pleca la Bu-
curești și dorea să-și ia rămas bun de la fete. Le-a întrebat 
de ce râd, iar fetele i-au spus motivul. E. m-a privit și-a zis 
mai mult pentru sine: „Chiar așa a fost! Poți fi sigur de 
asta…” 1 

Întâmplările, uneori greu verosimile, ajută eroul să pă-
trundă în adâncimile insondabile ale psihicului omenesc: 
„În momentele acelea mi s-a părut că descopăr o nouă 
dimensiune a ființei omului, aceea a unei stranietăți inter-
zise celorlalți și care uneori se manifestă asemenea unui 
strigăt de abia dacă poate fi receptat, totdeauna dureros.”2 

O mulțime de coincidențe țes o atmosferă de magic în 
jurul eroului.  

Astfel, eroul lansează colegei B. „provocarea de a intra 
cu mine într-un joc al imaginației a cărui finalitate să fie o 
proză scurtă scrisă în doi, imaginându-ne că ne aflăm îm-
preună la o cabană în munți, unde suntem surprinși de o 
furtună de zăpadă, așteptând acolo nerăbdători să se facă 
vreme bună, să schiem.”3  

                                                 
1
 Ibidem, pag. 18 

2
 Ibidem, pag. 20 

3
 Ibidem, p. 7 
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Furtuna de zăpadă, subiectul prozei scrise pentru a-și 
antrena colega de grupă B., proză care nu are un final feri-
cit, este și tema coșmarului colegei L., o studentă cu care a 
„escaladat înălțimi amețitoare” și a traversat „hăuri și pră-
păstii înfricoșătoare”, vis pe care îl are de două-trei ori pe 
an și în care ei doi sunt surprinși în drum spre pisc de o 
furtună de zăpadă, care o înghite pe ea, în timp ce el își 
continuă drumul singur, fără să audă strigătele ei dispera-
te.  

 
Romanul din roman. Romanul epistolar. 
 
Dar coincidențele realitate-text devin halucinante după 

ce eroul, care deja scrisese romanul „Îmblânzitorul de 
vipere” primește Plicul din Illinois, în care este acuzat că a 
folosit în roman, fără drept, realitatea existențială a unei 
familii și, mai mult, că a denaturat unele fapte, spre uimi-
rea celui care a scris romanul: „Și în timp ce parcurgeam 
ca într-un vis scrisoarea profesorului, m-am întrebat dacă 
nu cumva cunoscusem la Institut vreun cercetător în bio-
chimie pe care să-l fi luat ca model pentru romanul meu 
fără să-mi fi dat seama. Nu, categoric nu cunoscusem un 
asemenea personaj. (…) Nu știam că în Munții Apuseni 
există o stâncă fabuloasă căreia localnicii îi spun Piatra 
Fulgerată și îmi părea straniu că am folosit toponimul 
acesta în cartea mea Îmblânzitorul de vipere ca și alte co-
incidențe de care îmi atrăgea atenția în scrisoarea lui pro-
fesorul, toate provocându-i o nedorită suferință.” 1 Fuziu-
nea realitate-text devine halucinantă, actul scrisului este 
prezentat ca având un caracter vizionar, căci autorul pre-
zintă ca text o realitate necunoscută anterior la nivel rați-
onal. 

Plicul mare din Illinois conținea câteva plicuri mai 
mici. Totul, ordonat la sugestia soției, este predat ca atare 
unei edituri și astfel ia naștere romanul epistolar din ro-
man. Semnificativ este faptul că primul capitol al cărții 

                                                 
1
 Ibidem, p. 38 
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Inocența Șarpelui , numit „Evadarea din labirint”, se înche-
ie cu sosirea acestui Plic din Illinois, sugerându-se astfel că 
labirintul coincidențelor stranii și al migrărilor magice 
între realitate și text își găsește astfel cheia. Și totuși, în 
loc să se accentueze impresia de realitate pur și simplu, de 
firesc, începe să se deruleze ghemul coincidențelor stranii.  

Deși romanul epistolar, ca tehnică, exclude postura au-
torului sau a eroului omniscient pentru un plus de veridi-
citate, Plicul din Illinois cuprinde romanul epistolar cu-
prins în roman care, părând că explică o realitate, dinami-
tează limitele firescului, creând simbioze și prelungiri 
între planuri diferite ale realității romanești, între realita-
tea acestui roman epistolar și realitatea romanului exteri-
or lui, care-l cuprinde. 

Pornind lectura romanului epistolar conform sugestiei 
bănuite a expeditorului Plicului din Illinois, prin aranjarea 
plicurilor mici în plicul cel mare – adevărate capitole, în 
fapt, ale romanului epistolar, care-i descrie, succesiv, per-
sonajele, - eroul descoperă stranii coincidențe cu experi-
ența sa de viață, anterioară și independentă de trama ro-
manului epistolar.  

Un prim element straniu, prin care realitatea romanu-
lui epistolar este introdusă în realitatea eroului nostru 
căruia îi este adresat romanul epistolar, ca un dat care 
trebuia să se întâmple, îl reprezintă faptul că plicul ajunge 
la destinatar în ciuda interdicțiilor politice în care acesta 
era prins, interdicții de care avea cunoștință și factorul 
poștal: „Dar corespondența cu străinii îmi era interzisă, 
mi-am zis, și mă miram că factorul poștal încălca primul 
consemnul dat de autorități și instrucțiunile privitoare la 
relațiile cetățenilor cu străinătatea, iar eu, primind plicul 
sub semnătură, ignoram angajamentul semnat la Institut 
de a nu avea relații și a coresponda cu străinii. Nu exclu-
deam eventualitatea unei capcane, dar de acum nu mai 
era nimic de făcut, factorul poștal dispăruse pentru a-i 
putea înapoia plicul.”1  

                                                 
1
 Ibidem, p. 26 
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Expeditorul Plicului din Illinois se recunoaște, cu mici 
diferențe, în personajul romanului Îmblânzitorul de vipere, 
publicat de eroul nostru: „Îmbrăcasem într-adevăr și în 
toamna aceea costumul tirolez, aveam cu mine toporișca, 
cu care îmi făcusem obiceiul să-mi lovesc vârful bocancu-
lui, dar nicidecum nu purtam pe cap șăpcuța albastră, pe 
care o folosesc numai la institut în timpul experiențelor de 
laborator.”1 

Este confirmat și accidentul prăbușirii în hăurile mun-
ților a unei tinere, chiar dacă este considerată eronată 
identificarea ei: „S-a prăbușit într-unul din hăurile de aco-
lo o colegă de facultate care urca pentru prima oară cu 
grupul nostru pe munte. Fata asta era o adevărată minune: 
urca pe țancuri cu agilitatea și sprinteneala unei capre 
negre, fără s-o poată cineva opri. Am avertizat-o în câteva 
rânduri că poteca e alunecoasă după ploaia din timpul 
nopții și o greșeală cât de mică ne poate fi fatală. Când m-
am întors cu capul spre ceilalți (…), ea dispăruse în ceață.”2 

Se creează impresia unei clarviziuni a autorului Îm-
blânzitorului de vipere, o sugestie a inspirației ca dat dintr-
o suprarealitate, amintindu-se concepția antică ce consi-
dera creatorul ca fiind dăruit cu o iluminare divină. 

Prin cele spuse de expeditorul plicului se mai înnoadă 
un fir ciudat: colega B. a eroului din studenție, cea care 
exercita asupra sa o atracție magică, aflăm că a devenit 
soția cercetătorului de biologie care expediază plicul, că se 
numea Cela și că a murit de o boală cumplită. Cercetăto-
rul mai conturează câteva linii ale tramei viitoare a roma-
nului epistolar: „Făcusem în ultimul an de studenție gre-
șeala de a mă îndrăgosti în același timp, sau așa mi se pă-
rea mie, de două fete care locuiau împreună într-o garso-
nieră din Complexul Studențesc. (...) Erau două verișoare 
de prin părțile Făgărașului de-o asemănare uimitoare, 
având fiecare ceva aparte, misterios.”3 

                                                 
1
 Ibidem, p. 30 

2
 Ibidem, p. 31 

3
 Ibidem, p. 33 
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Cercetătorul vorbește de pustiul din sufletul lui, insta-
lat treptat după căsătoria cu Cela, una din cele două veri-
șoare, înainte de refugiul său total în cercetarea de biolo-
gie: „Dar ce a fost și mai greu era să găsesc mereu în mine 
resurse să o consolez pe Cela din disperarea ei că nu putea 
să-mi dăruiască un fiu. O găseam uneori acasă de-a drep-
tul epuizată, trăind într-o autoflagelare permanentă de 
când a aflat că verișoara ei Salvia și-a luat viața. A urmat 
înfierea Paulei, și viața noastră a înflorit o vreme în jurul 
acestui copil adorabil. Cela lucra și ea la facultate și echili-
brul familiei părea stabil și durabil până ce a venit, brusc, 
hotărârea Paulei de a ne părăsi.”1 

În acest punct al mărturisirilor cercetătorului, se în-
noadă firul unei povestite înfieri, de care află, pe un plan 
paralel, eroul nostru, autorul romanului Îmblânzitorul de 
vipere: „Cândva, după obișnuita ședință de lucru de luni, 
unul dintre colegi ne-a anunțat, n-am înțeles din ce consi-
derente, că va înfia o fetiță de la orfelinatul din localitate. 
Efectul a fost minim. Totuși, T.B., decanul nostru de vâr-
stă, l-a întrebat pe viitorul tătic dacă cunoștea părinții 
fetiței, la care colegul nostru a ridicat din umeri, ca și cum 
asta n-ar fi avut vreo importanță. Câteva minute mai târ-
ziu, T.B. a intrat în biroul în care lucram și mi-a zis cu 
convingere: „Să știi că ticălosul își înfiază propria fiică. 
Ține minte asta!...” N-am înțeles niciodată avertismentul 
lui T.B., cum faptul ca cineva să-și înfieze propriul copil 
îmi părea de neimaginat. Întâmplarea mi-a părut ciudată, 
a început să mă frământe”.2 Această stare de curiozitate și 
oarecum de neliniște este transmisă și cititorului, după ce 
află că cercetătorul a înfiat-o pe Paula. Un anumit suspans 
care-și așteaptă dezlegarea și care o va găsi, pe măsura 
evoluției romanului epistolar. Și încă o corespondență 
între realitatea romanului epistolar și realitatea eroului 
nostru, autorul romanului Îmblânzitorul de vipere: „Afla-
sem totuși că un universitar din institutul în care lucram 

                                                 
1
 Ibidem, p. 35 

2
 Ibidem, p. 22 
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și-ar fi înfiat propria fiică, rod al unei iubiri pasagere din 
timpul facultății, dar profesorul din Illinois nu pomenea în 
scrisoarea lui de o asemenea eventualitate.” Totuși o mică 
notă adăugată ulterior, la finalul scrisorii profesorului-
cercetător, preciza: „N-am înțeles niciodată de ce soția 
mea, Cela, nu mi-a spus că știa dintotdeauna că Paula era 
fiica verișoarei ei Salvia.” 1 

Personajele romanului epistolar sunt introduse suc-
cesiv, cum e și firesc, întrucât se prezintă singure, prin 
epistolele lor, chiar dacă uneori personajul principal al 
romanului epistolar, Valentin Condurache, membru plin 
al Academiei Naționale și corespondent al mai multor 
academii din străinătate, profesorul cercetător, biolog, 
primul care se prezintă, încercând să înțeleagă și parțial să 
justifice mersul lucrurilor, le anunță intrarea prin unele 
precizări. De fapt, toate personajele romanului epistolar 
sunt , într-un fel, anunțate prin unele coincidențe stranii, 
premonitorii, cu viața autorului romanului Îmblânzitorul 
de vipere. Și fiecare din ele își deapănă povestea, în care se 
simte deopotrivă singur și încurcat în ițele poveștilor celor 
apropiați.  

Paula, plecată la studii în Anglia, cu gândul de a nu se 
mai intoarce, este bântuită mereu de coșmarul că nu mai 
știe cine este. „Căutând acolo zorită foile de hârtie velină 
pe care să-ți scriu, cum fac aproape în fiecare zi când mă 
întorc de la cursuri, căci trebuie să-ți mărturisesc că așa 
îmi sfârșesc de obicei ziua de când mă aflu aici în Anglia, 
implorându-te printr-o scrisoare să-mi destăinui identita-
tea, pentru că de când am plecat din țară nu mai știu cu 
adevărat cine sunt. În disperarea mea ți-am scris zeci de 
scrisori, dar pe care nu ți le-am expediat vreodată.”2   

Starea de nesiguranță, de relativizare a propriei identi-
tăți se extinde ca un aer nociv și-i învăluie toată realitatea: 
„Acum nu mai sunt atât de sigură dacă m-ai sunat vineri 
sau joi, să mă feliciți de ziua mea de naștere, dacă asta s-a 

                                                 
1
 Ibidem, p. 38-39 

2
 Ibidem, p. 46 
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întâmplat cu adevărat sau a existat doar în închipuirea 
mea. Nu mai sunt sigură dacă am vorbit cu tine la telefon 
(...). Sunt sigură însă că de cum am descoperit coala albă 
de hârtie cu numele tău pe biroul meu nu voi mai scăpa 
de strigătul acela după ajutor, și voi începe să-ți scriu, 
măcar că știu că răspunsul tău n-o să-mi sosească vreoda-
tă.”1 

În ultima scrisoare, pe care în sfârșit o va expedia, măr-
turisește întâmplarea când, fără voia sa, a aflat despre ea 
niște adevăruri cumplite, tăinuite până în acel moment: 
„Deodată, uluită de acel ceva dureros pe care îl deduceam 
din discuția voastră, mi s-a părut că încep să trăiesc în 
ireal. Prin sticla mată a ușii ce ne despărțea, zăream silue-
ta Celei, care se plimba agitată prin cameră. La un mo-
ment dat am auzit-o spunând: „Dar, Val, cum aș putea să-i 
spun după douăzeci de ani ai ei și ai noștri, că voi naște un 
copil, că ea nu e fiica noastră... Cum ar accepta ea această 
realitate?...”2  

În acest context, Paula își amintește o serie de scene 
neînțelese din copilăria ei: „Am înțeles și mai puțin, papa, 
gestul acela al tău de a invita uneori să petreacă ziua la noi 
câțiva copii de la orfelinat și că Cela era de acord cu tine. 
Făcea friptură și prăjituri, pregătea sucuri de fructe de 
pădure, pentru că ei erau „frățiorii mei” (...). Intuiam că se 
întâmplă ceva straniu în casa noastră, asta se vedea mai 
ales din comportamentul Celei, repetat la nesfârșit de ziua 
mea”.3  

Dar cele câteva dezvăluiri întâmplătoare privind unele 
lucruri neînțelese din existența sa nu reușesc să-i dea un 
sens întregului și să-i explice misterele care o chinuiau. 
Prizonieră a drumului ei, cu angoasele, pustiul, chinuitoa-
rele întrebări, Paula trăiește iremediabil doar o parte de 
adevăr. Și deși găsește la un moment dat în bibliotecă Jur-

                                                 
1
 Ibidem, p. 49 

2
 Ibidem, p. 54 

3
 Ibidem, p. 61-62 
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nalul Celei, ascuns într-o carte, jurnal care i-ar fi dezlegat 
unele enigme, nu are puterea să-l citească. 

Cela este, așa zicând, roata motrice a intrigii. Epistola 
ei către Paula începe cu afirmarea unui moment de blocaj 
în trioul relațional Paula - Cela - Val. Scrisoarea sosită de 
la Paula este pasată de la Val la Cela și înapoi și iar, spre 
lecturare și răspuns. Cela încearcă să-și explice și să expli-
ce cursul malefic al lucrurilor prin faptul că s-a lăsat con-
dusă de iubire, de pasiune : „Și m-am întrebat ca și în alte 
dăți dacă am avut vreo vină că m-am lăsat purtată de pa-
siune, că m-am îndrăgostit de el și dacă nu cumva am fă-
cut rău că m-am luptat cu disperare să mi-l apropii, să nu-
l mai pierd niciodată...”.  

Îi mărturisește Paulei disperarea ei veche că nu va pu-
tea avea copii, fapt confirmat de medici după accidentul ei 
din Austria. Agățându-se totuși de o vagă speranță, Cela 
crede totuși posibilă o sarcină și asta declanșează mărturi-
sirea indirectă, prin discuția Cela-Val surprinsă întâmplă-
tor de Paula, referitor la faptul că Paula este înfiată. Hotă-
râți în final să adopte o fetiță de la orfelinatul din localita-
te, Cela rememorează momentul alegerii Paulei: „dintre 
toți mititeii de acolo ai apărut tu ca o mică vijelie, cu mâi-
nile întinse spre el, spunând la nesfârșit : „Tati! Tati! Tati! 
”. Te-ai cuibărit în brațele lui, iar eu nu știam ce să mai fac 
de uimire. Inima mi s-a strâns de aceeași stranie emoție, 
că el și-a regăsit fiica abandonată în Rapidul 31 de verișoa-
ra mea Salvia. Numai că nimeni nu deținea vreo probă și 
am continuat să sper că nu e adevărat. Te-am dezbrăcat 
să-ți dau bluzița nouă, cumpărată de el, și-am văzut pe 
umărul tău drept, cât o boabă de piper, trifoiașul ro-
șu.Când ai împlinit zece ani, nu mai aveam nicio îndoială 
că tu ești fiica Salviei. Și te-am iubit cu și mai multă dra-
goste.” 1  

Răzbat din epistola Celei – printre rânduri, căci nu 
acesta era obiectivul scrisorii - mărturii despre Presiunea 
înăbușitoare a politicului în comunism:  „Era tot mai obo-

                                                 
1
 Ibidem, p. 76 
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sit, mai surmenat și mai agitat, mai ales de când a intrat 
într-o dispută delicată cu noul director al Institutului, un 
profesor mediocru promovat acolo pe considerente politi-
ce, care a reușit să obțină acordul Partidului să-i fie inter-
zis să facă cercetări paralele, desființându-i baza științifică 
de acasă. De pe atunci a început să-l cotropească tăcerea.” 
și: „Vremurile au devenit tot mai tulburi și mai nefavora-
bile cercetărilor științifice. Toate universitățile și institute-
le se subordonau Partidului. Tocmai fuseseră arestați cer-
cetătorii Mihu și Cornea de la secția de biocel pentru că 
tipăriseră fără acordul directorului un studiu în străinătate 
și Val făcuse imprudența să le ia apărarea. O săptămână 
mai târziu a fost dat afară din Universitate și Institut, iar 
laboratorul de acasă i-a fost distrus. „Să ne așteptăm la ce 
e mai rău” mi-a spus. „Ticăloșii ăștia sunt în stare să ne 
dea afară din casă, în locul nostru să se mute un politruc !” 
Așa a fost numai că în iulie a murit președintele prosovie-
tic, iar noul președinte, poate la fel de prosovietic și pro-
comunist, voia să lase impresia de schimbare de atitudine 
față de oamenii de știință și cercetare. Tatăl tău și-a recă-
pătat postul la Universitate și a redevenit șeful secției de 
cercetare biocelulară din Institut. Tot atunci i s-a permis 
să-și redeschidă laboratorul și colonia de cobai de acasă. A 
fost o vreme ceva mai bine. Îți aduci aminte ce fericite am 
fost amândoă când Val a devenit membru plin al Acade-
miei?” 1 

Epistola Celei este deci, în fond, una de justificare a 
propriului drum, a propriilor alegeri, de afirmare și de 
explicare a iubirii sale pentru Val, pentru Paula. În ciuda 
momentelor de ezitare se autoabsolvă de vină și de greșea-
lă. Din această epistolă Paula află cine sunt, probabil, pă-
rinții ei, ea rămânând, mai departe, să locuiască fără scă-
pare într-un fragment de adevăr, ceea ce îi pustiește sufle-
tul. 

Salvia, personaj de bază al romanului epistolar, care a 
impulsionat puternic intriga până la un punct, când a 

                                                 
1
 Ibidem, p. 77 și 79-80 
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plonjat în plin dramatic, simte nevoia, după douăzeci de 
ani de tăcere, să-i trimită lui Val o epistolă, din „lumea de 
dincolo” a azilului și a căruciorului cu rotile, pentru a-și 
clarifica ei înseși unele dileme și pentru a-i risipi lui Val 
îndoiala că ei doi sunt părinții Paulei. Rememorarea dure-
roasă a vieții ei cuprinde momente de lumină ale iubirii 
lor pătimașe, schițări ale locului și timpului, cu unele 
punctări ale tradițiilor, de exemplu culesul întâielor roade 
într-o livadă de meri de către un om al pământului, care i-
a adus ofrande, pentru păstrare în cămara cu fructe, emo-
ția produsă de faptul că preluarea coșului aproape plin o 
transforma într-o fiică a pământului. Vizita în livadă are 
un moment emblematic: „Și, înainte de a părăsi livada, ai 
spus vizitiului să oprească. Ai coborât din trăsură, ai cules 
un măr roșu și mi l-ai dăruit cu un zâmbet straniu. În mod 
fatal, gândurile din trecut se opresc în acest moment de 
fatalitate și nu vor să meargă mai departe. M-am întrebat 
atunci, privind mărul pe care îl țineam în mână, ce se în-
tâmplă cu mine. Prea mă uluia roșeața și strălucirea lui. 
Era prea târziu. Primisem de la șarpe fructul nenorocirii 
mele. O, cât de inocent păreai în momentul acela !...”1. Aici 
avem, evident, explicația titlului romanului. 

Aceste rememorări ale Salviei însăilează cele mai lumi-
noase pagini ale romanului epistolar, care încearcă să con-
trabalanseze dramatismul întâmplărilor. Căci, după aceste 
momente de lumină, evenimentele se precipită dramatic: 
„Te-am sunat la telefon acasă, dar m-ai oprit să-ți spun că 
sunt însărcinată. Mi-ai zis totuși ceva, precipitat, probabil 
să consult un medic...” 2 

Dezorientarea Salviei e maximă: „M-am dus la Sibiu să 
mă consult cu Cela. Ea mă putea înțelege cel mai bine, dar 
mai înainte de a apuca să-i spun de ce o căutam, mi-a de-
clarat extaziată că tocmai ai cerut-o în căsătorie și vă veți 
căsători înainte ca tu să pleci în State la studii. Am privit-o 
cu dușmănie. // - Bine, dar eu sunt însărcinată, i-am zis, 

                                                 
1
  Ibidem, p. 107  

2
  Idem 
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sperând să-i diminuez entuziasmul. // - Asta e treaba ta. 
Te-am avertizat să nu mergi prea departe, să nu te aventu-
rezi cu el...// Mi-am dat seama atunci pentru prima oară 
că nu voi putea-o învinge pe Cela niciodată. Era prea vi-
cleană și prea tenace, iar lupta cu ea era inegală. // Fiica 
pictorului de biserici îmi retezase orice speranță.”1 Deznă-
dăjduită, naște într-o mănăstire de maici, de unde pleacă 
cu gând de a se sinucide, nu înainte de a-și abandona feti-
ța în Rapidul 31, însoțită de un bilet cu rugămintea de a fi 
înfiată de o familie de universitari tineri și înstăriți. Nu 
reușește să se sinucidă aruncându-se de pe creastă în hăul 
de lângă Țancul Voinicului, căci zăpada fiind înghețată, 
avalanșa nu s-a declanșat așa cum sperase, să o acopere. 
Este găsită de Salvamont dimineața, cu trupul degerat, 
paralizat pe jumătate, urmând să-și petreacă restul vieții 
într-un scaun cu rotile, cu fața schimonosită de degeră-
turi. 

Epistola Salviei are doar rolul de catharsis, de a o elibe-
ra de povara copleșitoare a trăirilor. Rememorările ei nu 
mai puteau schimba nimic, chiar dacă, poate, îi adăugau 
vreun regret lui Val, nici măcar nu puteau ajunge la Paula, 
pentru a-i întregi cunoașterea adevărului. Astfel, aceste 
epistole par niște solilocvii, chiar dacă ochiul exterior al 
destinatarului Plicului din Illinois poate întregi povestea. 

În fond, așa cum subliniază și destinatarul Plicului din 
Illinois, aceste epistole se luminează una pe alta și toate 
împreună alcătuiesc o poveste de viață, al cărei întreg poa-
te fi perceput doar din exteriorul semnatarilor epistolelor. 

Ceea ce unește personajele romanului epistolar este 
pustiul sufletesc. Răvășitor, copleșitor, anihilant, el se im-
pune aproape ca un adevărat personaj, care acaparează, 
deviază, nimicește destinele. La Paula, pustiul sufletesc se 
instalează prin pierderea identității, la Cela prin înstrăina-
rea de propriul viitor, la Salvia prin pierderea iubirii și 
dezorientarea existențială, la profesor prin eșuarea exis-
tenței personale, în ciuda reușitelor profesionale. Un pus-

                                                 
1
 Ibidem, p. 108-109 
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tiu ce locuiește ființele, golindu-le de toată energia anteri-
oară, și mai ales de puterea de a iubi, așa cum mărturiseș-
te chiar profesorul: „Și apoi îmi iubesc pustiul, deșertul 
meu nemăsurat, ce s-a lărgit necontenit și căruia știam că 
nu-i voi mai putea dărui vreodată viață, fiindcă a trecut 
timpul și nu mai găsesc în mine nici cea mai firavă energie 
de iubire.”1 

În felul acesta este afirmat un alt adevărat personaj al 
romanului epistolar, iubirea. Prezența ei dă viață persona-
jelor, le mobilizează, le luminează, le pune în acțiune, le 
dă sensul și bucuria de a trăi, le ferește de pustiul sufletesc 
care pândește ofilirea și plecarea ei, pentru a se instala, 
copleșitor. Romanul Inocența Șarpelui devine astfel, în 
subsidiar, un adevărat imn adus iubirii ca forță sine qua 
non a existenței. 

Prin maturitatea viziunii artistice, a scrierii, prin capa-
citatea de a captiva total cititorul, prin rafinamentul mij-
loacelor stilistice și măiestria structurării materialului 
prozodic, prin modernitatea racordării la realismul magic, 
romanul Inocența Șarpelui se impune ca o lucrare de refe-
rință în romanul românesc actual și chiar în spații mai 
largi. 

 

  

                                                 
1
 Ibidem, p. 36 
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Ion BUZAȘI 
 
 
Coșbuc și imnul Deșteaptă-te, române 
 

urprinzătoare în Corespondența primită de G. Coșbuc 
sunt trei scrisori de la Spiru Haret (1851-1912), ministru 

al Cultelor și Instrucțiunii Publice între 1897-1899, 1901-
1904, 1907-1910. A reformat învățământul românesc, fiind 
unul dintre cei mai buni diriguitori din istoria învățămân-
tului național. Îi scrie lui Coșbuc pe teme științifice de 
culturalizare a populației rurale, dar și pe tema, surprinză-
toare, a dorinței sale de înlocuire a „imnului național” 
Deșteaptă-te, Române:  
 

I. București, 22 mai 1902 

Iubite Domnule Coșbuc, 
 
Imnul nostru național a rămas Deșteaptă-te Române, 

imnul de durere și mânie dinainte de 1848. Cred că nu se 
mai potrivește deloc cu împrejurările. Ne-ar trebui din 
contra, un cântec de îmbărbătare, de încredere în noi, de 
glorificare a patriei, ceva ca Rule Britannia, sau ca imnul 
împăratului german. 

L-am introduce deocamdată ca imn obligatoriu al școli-
lor și pe urmă s-ar putea generaliza. 

Ai D-ta printre poeziile D-tale, una care să convină 
pentru acest scop? Sau cunoști oare una de altcineva. 

Pe lângă condițiile de mai sus, ar mai trebui să împli-
nească și pe aceea de a nu fi prea lungă și, ca versul să nu 
fie lung, pentru ca să se potrivească pe o arie inimoasă și 
repede. 

Răspunde-mi, te rog! Dacă vrei, vino chiar de-mi vor-
bește! 

Amic, 
Spiru Haret 

  

S 
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La data când îi scrie, în 1902, imnul național nu era 
Deșteaptă-te române (versuri de Andrei Mureșanu, muzica 
de Anton Pann, adaptată de Gheorghe Ucenescu protopop 
la Biserica Sf. Nicolae din Șcheii Brașovului, unul din cei 
mai iubiți discipoli ai lui Anton Pann, ci Imnul regal. 

De când se poate vorbi de Imnul național al României? 
Unii consideră începuturile acestuia în bărbăteștile cânte-
ce populare care exprimau admirația pentru domnitorii 
noștri patrioți din Evul Mediu românesc, Ștefan cel Mare, 
Mihai Viteazul: „Ștefan, Ștefan domn cel Mare/ Seamăn 
pre lume nu are/ Decât numai mândrul soare/ Din Sucea-
va când el sare,/ Pune pieptul la hotare,/ Ca un zid de apă-
rare”. 

În 1881 România devine regat și imnul de stat (deci imn 
național) devie Imnul regal pe versuri de Vasile Alecsandri 
și muzica de Eduard Hübsch. 

 
Imnul regal (Imn național) 

(două variante) 
 
I. Trăiască regele  II.  Trăiască Patria 
În pace și onor  Cât soarele ceresc 
De țară iubitor  Rai vesel pământesc 
Și-apărător de țară!  Cu mare, falnic nume! 
Fie Domn glorios    Fie-n veci el ferit 
Peste noi!   De nevoi! 
Fie-n veci norocos  Fie-n veci locuit  
În război!   De eroi! 
O! Doamne Sfinte,  O! Doamne Sfinte!  
Ceresc părinte,  Ceresc părinte, 
Susține cu-a Ta mână Întinde a Ta mână 
Coroana Română.  Pe Țara Română. 
 
(apud Ștefan Cazimir, Trăiască Patria în „România lite-

rară”, nr. 49, 2002).  
    
Este imnul național (sau de stat) cu cea mai lungă du-

rată din istoria țării noastre, fiind intonat timp de aproape 
șapte decenii, între 1881-1947. La sfârșitul anului 1947, re-
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gele Mihai a fost obligat să demisioneze. Și într-un răs-
timp de peste patru decenii (1947-1989) s-au intonat trei 
imnuri de stat. 

 După Revoluția din 1989, s-a impus de la sine, am pu-
tea spune, ca imn național Deșteaptă-te române. 

La 24 ianuarie 1990, printr-un Decret-lege publicat în 
„Monitorul Oficial al României”, Anul II, nr. 15, 25 ianuarie 
1990, p.4 cântecul patriotic Deșteaptă-te române, un cân-
tec care ne-a însoțit istoria a fost oficializat ca imn națio-
nal. De fapt el a fost resimțit ca imn național înainte de 
oficiala lui decretare, de aici confuzia lui Spiru Haret de la 
începutul scrisorii. 

Pe lângă anacronismul acestui imn, Spiru Haret îi scrie 
că poezia ar trebui să nu fie prea lungă, nici „versul să nu 
fie lung, pentru ca să se potrivească pe o arie inimoasă și 
repede”. 

Cum răspunsul lui Coșbuc întârzie, revine cu aceeași 
solicitare într-o scurtă misivă trimisă în 21 august 1902 din 
Bușteni, de data acesta cu precizarea de imn școlar patrio-
tic. De altminteri și în scrisoarea precedentă îi spunea că 
la început „l-am introduce ca imn obligatoriu al școlilor și 
pe urmă s-ar putea generaliza”. 

 
 
II. Iubite Domnule Coșbuc, 

Ți-am scris la 22 mai, rugându-te să-mi spui dacă poți 
să-mi procuri trei sau patru strofe inimoase, cari să serve 
unui imn școlar patriotic. Nu mi-ai răspuns. Nu cumva 
scrisoarea mea nu ai primit-o? 

 Amic, 
  Spiru Haret 
În 23 octombrie 1903, aflat în concediu la Milano în Ita-

lia, îi trimite o altă scrisoare, rugându-l să nu uite să-i „fa-
că” vreo trei sau patru strofe, nu mai mult, în limbă curat 
populară, care în acest mic spațiu să glorifice țara și popo-
rul român - , stăruind și în final: „…nu uita te rog afacerea 
asta, la care țin foarte mult”. 
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III. Iubite Domnule Coșbuc, 

Te-am rugat odată să te gândești să-mi faci vreo trei 
sau patru strofe, nu mai mult, în limbă curat populară, 
care, în acest mic spațiu, să glorifice țara și poporul româ-
nesc. Îmi trebuie ca temă pentru un imn care să devină 
imnul comun al tuturor școlilor. Te-ai gândit? Dacă nu, nu 
uita te rog afacerea asta la care țin foarte mult. 

Cu reimprimarea Antologiei ce e de făcut? Oare vreun 
librar n-ar putea-o reimprima pe socoteala lui? 

Răspunde-mi la 15 noiembrie când voi fi deja la Bucu-
rești! 

  Al D-tale devotat 
   Spiru Haret 

 
Răspunsul posibil al lui Coșbuc îl aflăm în volumul 

Cântece de vitejie (1904), în care se află poezia Sus inima! – 
de trei strofe, cu versuri scurte în care „se glorifică țara și 
poporul românesc”. 
 

Avem o mândră țară – 
Prin timpi de jale-amară 
Strămoșii se luptară 
Să scape de stăpâni. 
Azi singuri noi, românii 
Suntem în ea stăpâni. 
Sus, inima, români! 
 
O lege-avem străbună 
Prin veacuri de furtună 
Ea n-a putut s-apună 
Strivită de păgâni. 
Ne-a fost Cel-Sfânt tărie 
Și-n veci o să ne fie: 
Sus, inima, români! 
 
În țara românească 
De-a pururi să trăiască 
Credința strămoșească 
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Și graiul din bătrâni. 
Spre Domnul țării gândul 
De-a pururi noi avându-l, 
Sus, inima, români! 
 
Se conformează recomandărilor ministrului Spiru Ha-

ret: Sus, inima! este o poezie scurtă, într-o limbă curat 
populară, care deveni în scurtă vreme un imn patriotic 
mereu cântat în ocazii festive. Ideea înlocuirii imnului 
(Coșbuc îi zice marș) Deșteaptă-te, române, nu îl încântă 
pe poetul Cântecelor de vitejie, care a avut un adevărat cult 
pentru poetul Revoluției de la 1848, care a devenit prin 
nemuritoarea sa poezie, și poetul deșteptării și demnității 
naționale. În 1897 a scris o paralelă intitulată Cele trei 
marșuri: Marșul lui Cârlova, Deșteptarea României de Va-
sile Alecsandri și Deșteaptă-te, române, de Andrei Mure-
șanu. Precizând că „înțeleg cu vorba marș un cântec revo-
luționar de luptă”, Coșbuc spune că dintre toate marșurile 
„cel mai bogat în idei” și „cel mai limpede în concepțiune” 
este marșul lui Mureșanu. Poezia Sus, inima – prin tonul 
imperativ, bărbătesc și profetic, prin convingerea în pute-
rea de viață a neamului românesc descinde din imnul 
(marșul) lui Andrei Mureșanu. 



Eseu  

 

Eduard CIORTEA 
 
 
Ce așteaptă viața de la noi 

 
„Ceea ce contează cu adevărat este nu ceea ce așteptăm 

noi de la viață, ci mai degrabă ceea ce viața  
așteaptă de la noi”.1 

Viktor E. Frankl 
 

nul dintre marile spirite creatoare în lumea poeziei de 
limbă germană, Rainer Maria Rilke, într-o corespon-

dență purtată cu un tânăr poet originar din Timișoara, 
afirmă un principiu care prin valabilitatea lui îl ridică din 
statutul de povață prietenească intimă la cel de idee cu rol 
universal de ghidare: acesta îi atrage atenția lui Kappus 
(și, totodată, întregii lumi dispuse să-l citească) că scrierea 
într-adevăr autentică este aceea care nu-și poate nega 
existența sub nicio condiție sau, dacă, totuși, poate s-o 
facă, gestul acesta conduce, ipso facto, la sentimentul că-
derii din existență, la moarte. Respectând diferențele reale 
de intensitate a cuvântului gândit și scris dintr-o ars poeti-
ca rilkeniană și realitatea practică a scrierii prezente, do-
rim, cu toate acestea, să motivăm realizarea acestei recen-
zii despre cartea lui Viktor E. Frankl, întitulată Omul în 
căutarea sensului vieții2, prin așezarea ei sub egida existen-
ței acestui sentiment puternic bântuitor care, chiar și du-
pă curgerea a unei jumătăți de an (atât timp a trecut între 

                                                 
1 Citatul utilizat l-am conceput drept motto nu din întâmplare. 
Aceste câteva cuvinte țin laolaltă chintesența cărții, care, dacă 
părăsește perimetrul extrem de restrâns al acestor două rânduri, 
se eliberează, inundând cu complexitatea și bogăția ei întreaga 
carte și, îndrăznim să spunem, întreaga operă a lui Frankl. 
2
 Ed. Meteor Press, București, 2009. Precizăm faptul că ediția 

menționată este singura la care ne raportăm cu ocazia extragerii 
realităților textuale, astfel încât, din raționamente ce țin de este-
tică și de economie a spațiului, ori de câte ori facem trimiteri la 
această sursă, ne vom rezuma la menționarea intratextuală și 
intraparantetică a paginilor. 

U 
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întâlnirea primară cu cartea, prin intermediul lecturii și 
re-întâlnirea cu ea prin prezenta scriere), în loc să-și stingă 
luminile de influență, le-a aprins cu o tărie într-atât de 
mare încât conștiința nu ne-a mai permis să lăsăm cititorii 
însetați de cuvinte cuvântătoare să aștepte. Cu speranța 
lăsării drept moștenire cititorilor a sentimentului împărtă-
șirii experienței de catharsis (un termen, considerăm noi, 
mult prea des aflat pe buzele și în scrierile multora într-un 
mod departe de a fi justificat) urmată lecturii și a prețuirii 
și valorificării înțelepciunii ce zace în carte, prezentăm 
câteva secvențe, idei relevante ce fac din scrierea lui 
Frankl o mărturie de viaţă şi credinţă cu un impact cu 
totul nemaiîntâlnit. 

Omul în căutarea sensului vieții a fost elaborat, con-
form propriei mărturii a autorului, în doar nouă zile, 
întâlnindu-se prima oară cu lumina tiparului în 1945. Car-
tea îşi defineşte propria valoare pe un fundament alcătuit 
din cele două părți distincte, dar „care își susțin reciproc 
credibilitatea” (p. 13): partea întâi, intitulată Experiențe din 
lagărul de concentrare și partea a doua, intitulată 
Logoterapia pe scurt. Originalului german Frankl i-a adă-
ugat o completare care vine, parcă, în îmbrăcămintea ci-
frei magice terțiare, să întregească și să încheie lucrarea: 
Postfața din 1984 - Pledoarie pentru optimismul tragic, 
titlul sub care ne este oferit lecturării, reprezintă, de fapt, 
un extras dintr-o conferință susținută de psihiatrul Frankl 
în anul 1983, la Universitatea Regensburg și dezvoltă cum-
ul abordării vieții în pofida tuturor tragismelor ei. 

Cartea a reprezentat și continuă să reprezinte un sub-
iect de discuție aflat pe masa rotundă a experților în psihi-
atrie și psihoterapie, criticilor literari, jurnaliștilor, dar, 
mai ales, a publicului larg aflat în căutarea dorinței care 
mobilizează și determină cel mai mult, cel mai intensiv și 
cel mai durabil comportamentul omului. Viktor Frankl, 
psihiatrul și filozoful austriac cu origini evreiești, a fost 
fundamental influențat de experiența tragică, dar și mai 
mult educativă a perioadei de timp petrecute în patru 
lagăre de concentrare diferite. Această experiență de viață 
s-a sublimat în cel mai grăitor mod posibil în paginile ope-
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relor sale, cartea de față reprezentând stindardul în coper-
tă și foi a ceea ce poartă denumirea de cea de-a treia școa-
lă de psihoterapie de la Viena. Ce poate confirma cu o 
acuratețe mai mare impactul cărții (și, mai ales, al subiec-
tului anticipat datorită titlului generos) asupra lumii 
cititorior decât faptul că „este considerată, de către Biblio-
teca Congresului SUA, drept una dintre cele mai impor-
tante zece cărți în America”3? Alex Pattakos și Elaine 
Dundon observă, în mod simplu și direct, cu ochii analis-
tului care se află în căutarea surprinderii substanței esen-
țiale a celor scrise că „Frankl credea că fiecare eveniment, 
fie că îl vedem pozitiv sau negativ, ne-ar putea învăța ceva 
despre noi înșine și lumea noastră”4.  

Omul în căutarea sensului vieții este un veritabil elogiu 
adus importanței identificării de ce-ului pentru care omul 
trecutului, prezentului și (sperăm) viitorului părăsește 
siguranța casei sale, îmbarcându-se pentru călătorii mari-
time periculoase, dorește să cunoască cât mai mult din 
mediul înconjurător, conștientizând că niciodată nu va sta 
în proprietatea întregii cunoașteri, realizează opere arhi-
tecturale de care se va bucura un timp foarte restrâns sau 
nici atât, alege să nu-și ia viața în suferința continuă a 
lagărelor de concentrare și optează în fiecare zi să facă 
ceva, deși ar putea foarte bine să n-o facă. Printre subiec-
tele interdependente ale cărții regăsim importanța și vita-
litatea responsabilității, puterea puțin spre deloc evidenți-
ată a autodeterminării, adevărata categorizare a oamenilor, 
înțelesurile ascunse ale valorii, mirajul fericirii și, desigur, 
logoterapia ce funcționează prin sondarea profunzimilor 
noastre ființiale.  

În Experiențe din lagărul de concentrare ne este proiec-
tată viața de zi cu zi nu a deținutului, ci, mai degrabă, a 
deținuților, deoarece acesta este spațiul ce colorează sesi-
zabil limesul ce desparte atât o categorie de oameni de 

                                                 
3
 Alex Pattakos, Elaine Dundon, Prizonierii gândurilor noastre: 

Principiile lui Viktor Frankl pentru a descoperi sensul în viață și 
în profesie, ediția a treia, Ed. Trei, București, 2018, p. 45. 
4
 Ibidem, p. 43. 
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cealaltă, cât și substanțele de diferite valori calitative ce 
compun sinele. Analiza directă și, mai cu seamă, indirectă 
a comportamentelor manifestate de-a lungul întâmplări-
lor narate, planul psihologic prin a cărui studiere „putem 
învăța că în lumea aceasta există două rase de oameni, 
două și numai două: rasa omului cu bun-simț și aceea a 
omului nesimțit.” (p. 99). O observație extrem de intere-
santă: în contextul unui teren de dezvoltare abominabil, 
dar comun tuturor (!), sufletele implicate nu doar că reu-
șesc să nu se asimileze unui singur fel de a fi, ci, dimpotri-
vă, barierele ce fac din om altceva decât omul de lângă se 
dezvoltă într-un mod surprinzător. Particularități caracte-
riale latente în lumea de dincolo de gardurile cu sârmă 
ghimpată, transpuse într-un mediu cu efect catalizator, 
încep, în întunericul barăcilor, să lumineze în nuanțe dife-
rite care, la rândul lor, oferă vederii de analist psihologic 
(dar și de cititor-observator comun) două culori umane 
distincte: cea a omului cu empatie și a celui lipsit de ea. 
Frankl respinge cu desăvârșire argumentele menite să 
scuze comportamentele animalice atât ale multor gardi-
eni, cât și ale numeroșilor deținuți, el neezitând să reitere-
ze ori de câte ori are posibilitatea crezul că „omului i se 
poate lua totul, mai puțin un lucru: ultima dintre libertăți-
le umane – respectiv aceea de a-și alege propria atitudine 
într-un anumit set de împrejurări date, de a-și alege pro-
priul mod de a fi.” (p. 79). Libertatea de a alege propriul 
fel de a-ți trăi detenția... proprietatea inalienabilă a omu-
lui care nu ajunge nici măcar în buzunarele adânci ale 
oamenilor cu zvastici pe uniforme. Neignorând total rolul 
mediului, autorul-personaj afirmă cu tăria de persuadare a 
martorului că „genul de persoană care ajungea să devină 
deținutul era rezultatul unei decizii lăuntrice, nu doar re-
zultatul influențelor lagărului asupra sa.” (p.79). 

Convingându-ne de existența libertății omului de a ale-
ge să nu ajungă înrâurit de condițiile de închisoare, Frankl 
mută lupa atenției asupra a ceea este responsabil de su-
praviețuirea multora dintre aceia puțini. În funcție de ce 
ajunge cineva să reziste atrocităților ce doboară majorita-
tea colegilor din baracă? Constituția fizică sau inteligența, 
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după relatările primei părți, par de minimă influență în 
asemenea condiții extreme. Cuvintele lui Nietzsche par să 
ne dea un indiciu important în această privință: „Cel care 
are un de ce pentru care să trăiască poate să suporte 
aproape orice.” (p. 10). Construcția unui sens sau, mai co-
rect formulat, descoperirea sensurilor ce zac latente în 
lume este rețeta supraviețuirii. Autorul își aduce aminte 
de o propunere pe care a primt-o în anii petrecuți în lagăr 
și care implică posibilitatea de a împlini rolul de medic. 
Acesta, conștient de riscul contaminării cu diferite boli 
apărute între pereții lagărelor, afirmă, totuși, că „... ar avea 
cu mult mai mult sens să încerc să-mi salvez tovarășii, în 
calitate de doctor, decât să vegetez sau să-mi pierd în cele 
din urmă viața ca muncitor neproductiv...” (p. 63). Asuma-
rea unei responsabilități prin intermediul identificării unei 
meniri era, nu într-o măsură mică, împiedicată de incapa-
citatea multor deținuți de a vedea șanse reale în reluarea 
vieții lor de dinainte. Abominabilul prezentului se eterni-
za în mintea și sufletele multora, astfel încât „omul care 
nu putea întrezări sfârșitul «existenței sale provizorii» nu 
era în stare să țintească spre un scop ultim în viață.” (p. 
83). „Pactul cu cerul” (înțelegerea lui Frankl cu Divinitatea 
în momentul pășirii în tabăra de concentrare și care pre-
supunea asumarea cu demnitate a fiecărei suferințe în 
schimbul supraviețuirii mamei sale), siguranța anonima-
tului și poziționarea în centrul grupului trimis la muncă 
sunt doar câteva dintre nenumăratele tertipuri prin care 
deținuții încercau să-și amelioreze situația.  

Pierderea numelor și înlocuirea acestora cu cifre sunt 
augurii ce ne șoptesc prețuirea individului în tabere. Ori-
cât de dezolantă este această realitate, nu trebuie neglijat 
faptul că unii dintre deținuți și-au datorat supraviețuirea 
acestei denegări absolute a valorii individuale, pe când 
alții, moartea. Nu conta cine, ci câți sunt trimiși în locul 
din care nu există întoarcere. Frankl reușește ceea ce foar-
te puțini autori pot realiza: narează și lasă cititorul să de-
scopere, dar nu-l părăsește cu totul pe cel ce-l citește. Îl 
invită să vadă ceea ce se ascunde sub evidentul epicului, în 
schimb, revine cu observații când consideră că marea 
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complexitate a evenimentelor îl pot lăsa pe cititor pierdut 
în detalii care obstrucționează decelarea faptului psiholo-
gic. 

A doua mare parte a cărții este latura ei, s-o spunem, 
pur științifică, ea fiind (și numindu-se) Logoterapia pe 
scurt, capitolul conceput ca să compună oglinda teoretică 
și didactică a caracterului concret al primei părți. Părinte-
le logoterapiei a afirmat cu privire la acest subiect că „atât 
eu, cât și necazurile mele deveniseră obiectul unui intere-
sant studiu psihoștiințific realizat chiar de mine însumi.” 
(p. 87). În paginile acestei secțiuni ni se dezvăluie în tota-
litatea teoriei sale ceea ce Viktor Frankl botează drept 
logoterapie (terapia sensului sau, mai bine spus, terapia 
prin sens). Una dintre ideile de căpătâi ale lui Frankl rezi-
dă în posibilitatea tripartită a omului în a-și găsi sensul: în 
primul rând, acesta poate s-o facă prin intermediul opere-
lor create și al amprentei sale personale lăsate în lume, o a 
doua opțiune ce-i este dată este capacitatea de admirare a 
celor existente – omul poate ajunge împlinit și fără a con-
strui, a realiza ceva anume, ci doar prin contemplarea a 
ceea ce este, prin trăirea și descoperirea vieții într-un mod 
plăcut. Majoritatea oamenilor vede doar aceste două posi-
bilități, pe când cea de-a treia, posibilitatea identificării 
unui sens în suferință, nici că li se pare existentă. Negreșit, 
Frankl nu numai că avea credință în posibilitatea existen-
ței și decelării sensurilor ascunse sub masca morbidă a 
suferinței, ci, datorită acestui fapt a reușit să iasă pe pro-
priile picioare din gheena taberelor naziste, afirmând că 
„nu numai creativitatea și plăcerea au sens. Dacă e ca viața 
să aibă un rost, atunci trebuie să existe deopotrivă un sens 
și în suferință... Fără suferință și moarte, viața omului nu 
este întreagă.” (p. 63). Ceea ce găsea, în schimb, temător 
este ceea ce îl înspăimânta și pe marele scriitor rus, 
Feodor Dostoievski: „Există un singur lucru de care mă 
tem: să nu fiu vrednic de suferința mea.” (p. 79).  

Frankl, prin natura profesiei sale de medic psihotera-
peut și profesor, are acces la o imagine mai apropiată de 
realitate a problemelor și durerilor cu care se confruntă 
omenirea. Suferința pe care o identifică el este atât cauza 
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pentru care a descis să părăsească psihanaliza freudiană cu 
principiul plăcerii situat la originile comportamentului 
inconștient („prima școală de psihoterapie vieneză”), cât și 
cea pentru care a fost îndepărtat din rândurile adleriene 
ale psihologiei individuale ce așezau în centrul funcționării 
inconștientului principiul puterii (cea de-a doua școală 
vieneză de psihoterapie). Voința de sens5, dorința de cele 
mai multe ori rămasă neidentificată și neconștientizată 
este răspunzătoare, în cazul în care nu-și găsește obiectul 
în care să se desăvârșească, de frustrarea existențială ce 
apasă pe umerii unei importante părți a societății. Această 
frustrare cauzată de neidentificarea sensului propriu, pu-
tem citi în carte, poate degenera în nevroze noogene6, 
afecțiuni ce, atingând latura mentală a omului (în compa-
rație cu nevrozele psihogene care implică afecțiuni la ni-
velul psihicului), ne spune autorul, nu pot fi tratate prin 
intermediul psihanalizei, ci necesită soluționarea 
logoterapeutică.  

Logoterapia, citim în carte, „în comparație cu psihana-
liza, este o metodă mult mai puțin retrospectivă și intro-
spectivă” (p. 110) care, rupând legăturile cu 
autoconcentrarea7, își folosește instrumentarul în scopul 
construcției viitorului, spre deosebire de psihanaliza care 

                                                 
5
 Prin acest termen compus alege Frankl să descrie impulsul 

psihologic care determină omul să pornească într-o direcție. 
Voința de sens, ne spune fondatorul logoterapiei, este un senti-
ment ce se regăsește la toate persoanele sănătoase, dar, din 
diverse motive, ajunge să fie nesatisfăcută la o considerabilă 
parte a populației (acesta afirmă că 25% din studenții săi euro-
peni și 60% din cei americani acuză acest sentiment. Cf. p.119). 
În scopul comparării celor trei școli de psihoterapie vieneză, 
termenul își găsește corespondentul în voința de plăcere (școala 
freudiană) și voința de putere (școala adleriană). 
6
 „noos”-din greacă: minte, inteligență. Compară cu: nevroze 

psihice. 
7
 Termen utilizat și de către Frankl, se referă la o preocupare 

exagerată a pacientului față de propria persoană, la autoobser-
varea excesivă și patologică care poate conduce, în situații ex-
treme, la apariția de nevroze și alte complicații. 
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urmărește sondarea și retrăirea trecutului până în mo-
mentul în care nu mai afectează funcționalitatea prezen-
tului. Viktor Frankl afirmă că „rolul logoterapeutului este 
să lărgească și să extindă câmpul vizual al pacientului, 
astfel încât el să devină conștient de întregul spectru al 
sensului potențial, iar acesta să îi fie vizibil” (p. 122), astfel 
încât terapeutul ce lucrează prin intermediul sensului 
îndeplinește nu rolul pictorului care ne desenează cu pen-
sula o lume anume, ci pe cel al oftalmologului care nu ne 
creează lumea vizual perceptibilă, ci asigură sănătatea și 
buna funcționare a percepției. 

„Trăiește ca și cum ai trăi a doua oară, iar prima dată ai 
fi acționat la fel de greșit pe cât ești acum pe cale să o 
faci!” (pp. 121-122), astfel răsună în paginile cărții dictonul 
logoterapeutic al lui Frankl, menit să trezească în cititor 
conștientizarea valorii inestimabile a acțiunilor. Vidul 
existențial, esența existenței, sensul suferinței, sensul su-
prem, nevroza colectivă, efemeritatea vieții, critica 
pandeterminismului, noodinamica – acea tensiune necesa-
ră dintre ceea ce suntem deja și ceea ce vrem să ajungem 
(autorul afirmă în legătură cu acest subiect că „sănătatea 
mintală se întemeiază pe un oarecare grad de tensiune, pe 
tensiunea dintre ceea ce ai făcut deja și ceea ce ar trebui să 
mai realizezi, adică pe diferența dintre ceea ce ești și ceea 
ce ar trebui să devii”, p.117) și ceea ce nu este altceva decât 
chemarea sensului potențial aflat în virtualitate ce se vrea 
realizat – sau crezul psihiatric al scriitorului sunt doar 
câteva dintre subiectele ce conferă titlul unor subcapitole 
și care fac din carte un document științific ce se lasă cu-
prins de cunoașterea cititorului nespecializat în ale psiho-
terapiei, dar dispus să primească darul acestei creații. 
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Dragoş NICULESCU 
 
 
Valoarea, între cunoaştere şi estimare 
 

stfel, valoarea religioasă există în ipostaza unei duble 
instituiri: mundan-teiste şi teist-mundane, fiecare din 

ele implicînd în idealitatea ei un suport distinct. În cazul 
valorii religioase instituită ascendent, prin proiecţia Om – 
Dumnezeu, putem aprecia că suportul este de natură per-
sonală, aparţine onticului existenţial obiectiv, deci real – 
omul, şi este reprezentat de năzuinţele, idealurile, nevoia 
de mîntuire, de sprijin, de instinctul racordării la tutelar. 
Dar aici avem de-a face cu un caz special, în care şi obiec-
tul ideal al valorii religioase, la rîndul lui, se transformă în 
subiect proiector de valoare în sens descendent, suportul 
valoric fiind, în această relaţie proiectiv-deterministă in-
stituită de Entitatea Divină, fiinţa umană în întregul ei 
material-spiritual, forma ei materială fiind, la rîndul ei, 
suport al conţinutului spiritual evolutiv, care este elemen-
tul de interes al demersului determinist divin. În conclu-
zie, omul se găseşte simultan şi retroacţional atît în postu-
ra de institutor valoric religios, dar şi de instituit valoric al 
propriului său obiect valoric, care devine, în acelaşi timp, 
subiect institutor. Valoarea religioasă nu numai că repre-
zintă chintesenţa idealităţii valorice, dar este singura care 
îşi racordează, ca dublu suport, fiinţa umană – atît în con-
stituţia ei divină esenţială (în masa ei energetică, regenera-
toare şi integratoare), cît şi în profunzimea destinică a indi-
vidualităţii umane. Continuîndu-şi neîntreruptă drumul 
către Marea Îmbrăţişare cu această Idealitate, în fiecare 
clipă şi din ce în ce mai aproape fiinţa umană îi trăieşte de 
fapt materializarea – ca proces de esenţă spirituală primă 
– şi îi poartă materialitatea – ca obiect fenomenal de esen-
ţă spirituală secundă (v. Teoria Ȋnaltului Determinism 
Energetic, Dragoş Niculescu).  

 

A 
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9. Raţional şi iraţional, la Tudor Vianu, în structura 
valorii. Neclarităţi operatorii 

 
Iată ce frumos specifică Vianu acest "nucleu inclasifica-

bil al valorii" şi faptul că "există, fără îndoială, un fond de 
iraţionalitate în valori", concluzie la care ajunge descope-
rind că, pînă la urmă, raţionalitatea nu îi este suficientă 
valorii; mai există întotdeauna ceva în structura valorii ce 
nu poate fi detectabil, component inefabil care asigură, în 
fapt, unicitatea şi ireductibilitatea fiecărei valori. Dar acest 
nucleu iraţional, "ascuns înăuntrul suprafeţei raţionale a 
fiecărei valori" nu face ca întreaga măsură a valorii să de-
vină iraţională ("natura valorii este iraţională"), aşa cum 
afirmă în mod contradictoriu tocmai atunci cînd, după 
studiul amplu al coordonatelor raţionale ale valorii, atinge 
punctul acelui nucleu "nedefinibil". Cu toată acurateţea şi 
atenţia cu care Vianu operează în desişul subtil, plin de 
nuanţe şi capcane al domeniului estetic, se înregistrează 
aici o scăpare, un fulgurant exces, incompatibil cu grija lui 
constantă de a se menţine pe calea de mijloc în privinţa 
decelării şi susţinerii naturii valorii, scrupul ştiinţific care 
l-a făcut întotdeauna să evite extremele şi să concilieze 
raţionalul cu iraţionalul în delicata morfologie a axiologi-
cului, cu specificarea preeminenţei componentei raţionale 
asupra mereu neexplicabilului iraţional. 

 
10. Problematica centrală a axiologiei: ierarhia şi 

sistemul valorilor. Din nou, confuzii operatorii 
 
În afara amplei analize pe care a efectuat-o asupra spe-

ciilor valorice, T. Vianu abordează şi una dintre problema-
ticile centrale ale axiologiei, care este cea a ierarhiei şi 
sistemului valorilor. Max Scheler, fidel concepţiei sale 
emoţional-intuitive, adversă formalismului şi relativismu-
lui, derivă din ea, în privinţa subiectului ierarhiei valorilor, 
teza consubstanţialităţii dintre uman şi valoric, susţinînd 
că singura cale posibilă de stabilire a ierarhiei valorice – 
care în alt mod nu poate fi niciodată dedusă – este actul 
numit "preferinţă", care are la bază aprioricul emoţional, 
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act de simţire independent de orice element al realitaţii 
valorice. Alăturîndu-se poziţiei lui Scheler în privinţa ne-
obligativităţii comparaţiei în stabilirea clasamentului valo-
ric, Vianu aduce completări teoretice care prelungesc fertil 
viziunea scheleriană, oprită parcă prea brusc. Esteticianul 
român afirmă că neobligativitatea comparaţiei nu înseam-
nă şi imposibilitatea realizării ei, susţinînd că este chiar 
necesară succesiunea exactă a acestor trepte valorice. În 
acest sens, trei operatori pot realiza comparaţia: unul este 
numit de Vianu "Autocenzura conştiinţei", care lucrează 
cu un element foarte eficient – remuşcarea, element spiri-
tual în stare să producă la nivelul conştiinţei decelări pe 
cît de dureroase, pe atît de eficace în estimare; al doilea 
operator este componenta iraţională a valorii, despre care 
am vorbit mai sus, componentă care – atîta timp cît încer-
cările cunoscute în istoria filozofiei, de raţionalizare a 
conştiintei axiologice au fost sortite eşecului – rămîne 
singura, în calitatea ei de rest întotdeauna neexplicat, în 
măsură să servească întocmirii unei ierarhii a valorilor sub 
forma unei ordini de principii iraţionale. Ierarhie pe care o 
şi realizează, sub forma unui sistem de clase sau categorii 
valorice, sistem pe care îl consideră – spre diferenţă de 
Rickert care îl vede deschis – "închis-deschis", în sensul că 
este închis ca suprafaţă externă, impermeabilă pentru su-
ma claselor valorice atestată de analiza istorică ca fiind 
fixă, şi deschis la nivelul claselor valorice componente, 
care, ramînînd aceleaşi ca specie, se pot îmbogăţi cu apor-
turi nelimitate de noi dorinţe, odată cu progresul fiinţei 
umane, cu dezvoltarea orizontului ei axiologic; iar al trei-
lea operator, de care nicicum Vianu nu poate face abstrac-
ţie, este preferinţa lui Scheler, realizată ca "evidenţă intui-
tivă" şi dedusă din "intimitatea iraţională" a valorilor. Dar, 
deşi Vianu recunoaşte că "nu există viaţă axiologică fără 
acţiuni de preferinţă", el aduce conceptului o importantă 
lărgire teoretică, căci îl extinde de sub sfera îngustă a sub-
iectivităţii exclusive – preferinţa act –, supunîndu-l, în 
ipostaza de preferinţă realizare, şi presiunii normative a 
epocii, adică unei determinante transsubiective, în aceeaşi 
măsura inevitabilă ca şi dimensiunea subiectivă.  
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Pînă aici lucrurile sînt limpezi. Dar iată că, din păcate, 
contradicţia referitoare la binomul iraţional-raţional, pe 
care Vianu o scapă la analiza structurii valorii, este repeta-
tă, de această dată, aici, la capitolul dedicat sistemului 
ierarhic al valorilor, şi tot cu ocazia tangenţierii factorului 
iraţional. Căci, după ce construieşte acest sistem căruia îi 
acordă exclusiv principii alcătuitoare de natură iraţională, 
susţine apoi că ceea ce dă trăinicie ierarhiei valorilor este 
stabilirea sa pe baza învelişului raţional şi coordonatelor 
generale ale valorilor, lăsînd deoparte nucleul lor iraţional 
(!) Avem de-a face cu recurenţa aceleiaşi anomalii – lucru 
greu de explicat, mai ales în condiţiile în care Vianu însuşi 
şi-a construit mental extrem de sugestiv reprezentarea 
spaţială a valorii sub forma unei alveole, în care cele două 
componente sînt delimitate distinct, suprafaţa externă 
rotundă şi structura bazală reprezentînd componenta ra-
ţională, iar nucleul reprezentînd componenta iraţională. 
Se pare însă că această delimitare, cu rolurile şi efectele ei 
distincte, se păstreaza în mecanica gîndirii filozofului atîta 
timp cît reprezentarea beneficiază de o proiecţie fixă, sta-
tică. În momentul cînd corpusul valorii intră într-o dina-
mică analitică, pare că această aşezare internă nemiscibilă 
se strică, cele două componente încep să se amestece, iar 
întrepătrunderea lor devine atît de greu decelabilă, încît 
brusc, lacunar, fiziologia aparatului său cognitiv pierde 
capacitatea de selecţie precisă a uneia dintre ele. De aici, 
confuzia care duce la contradicţie. A nu se justifica prin 
acest fenomen raţional pur funcţional existenţa de facto a 
unui relativism de esenţă privitor la compoziţia structura-
lă a valorii, în stare să infirme configuraţia duală certă, 
determinantă.  
  

11. Dispoziţia emoţională şi dispoziţia de valoare. 
Asemănarea dintre erorile lui Vianu şi Scheler  

 
Depăşind subiectivismul-psihologist, obiectivismul, 

emoţionalismul şi voluntarismul axiologic, Petre Andrei, 
prin abordarea sa obiectiv-logică, raţionalistă a valorii, 
provoacă un salt progresist important în filozofia contem-
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porană a valorii. Dacă în teoria simţirii emoţionale, a lui 
Scheler, la constituirea valorii participă dispoziţia de va-
loare, întemeiată intuitiv-emoţional, la Petre Andrei 
această dispoziţie devine dispoziţie în esenţa spiritului, 
întemeiată pe un element intelectual, ca judecata întovă-
răşită de sentiment, care caută să concretizeze obiectul 
valoric sub forma unui scop. Definiţia pe care o acordă el 
valorii, ca relaţie funcţională (raport) între un obiect şi un 
subiect, fondată pe saltul pe care îl execută de la o dispozi-
ţie emoţională la o dispoziţie în esenţa spiritului, pe cît de 
aulică şi sobră apare, pe atît este de cuprinzătoare şi de 
apropiată de surprinderea esenţei fenomenului. Într-
adevăr apare ca o definiţie completă şi precisă. În plus, 
"subiectul" pe care îl include în formularea sa acoperă tot 
spaţiul psihologist, emoţionalist, fără însă a-l proiecta 
dominant, a-l absolutiza unilateral. În ceea ce priveşte 
dispoziţia de valoare scheleriană, observăm o similitudine 
cu eroarea pe care pripit a făcut-o T. Vianu iniţial, 
afirmînd idealitatea absolută a valorii, şi ne referim aici la 
faptul că Scheler susţine invariabilitatea la toţi indivizii a 
acestui element aprioric, experienţei revenindu-i doar 
rolul de a actualiza, de a conferi profil concret dispoziţiei 
inerente a subiectului. Postulînd invariabilitatea dispoziţi-
ei de valoare, el acordă acestui element un statut trans-
cendental unic, nediferenţiat, generalizîndu-i nediscrimi-
natoriu idealitatea. Argumentele pe care Scheler le-ar pu-
tea aduce în sprijinul susţinerii acestui caracter de invari-
abilitate a dispoziţiei de valoare, care indiscutabil există 
aprioric şi potenţator, lipsesc. De ce dispoziţia de valoare 
este aceeaşi la toţi indivizii? Este mult mai plauzibil ca ea 
să existe la toţi indivizii, dar în cantităţi diferite, fiecare 
individ să fie – mai mult sau mai puţin – pre-dispus la 
experimentarea fenomenului valoric. Dispoziţia de valoare 
nu poate fi invariabilă, atîta timp cît dotarea energetic spi-
rituală cu care fiecare individ intră în Fluxul transcentiv al 
existenţei este unică şi distinctă, diferită de la individ la 
individ. Astfel, în perceperea şi estimarea fenomenului 
valoric, atît dispoziţia de valoare, în calitate de potenţiali-
tate imanentă, latentă, apriorică, cît şi experienţa, care 
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actualizează, obiectivează dispoziţia de valoare, sînt diferi-
te. De la incipienţă, origine, pînă la stadiu evolutiv, finali-
tate, interesul energetic spiritual transcentiv în natura 
individualitaţii este cel al diferenţei, al variabilului, acesta 
fiind şi unul dintre factorii componenţi ai factorului 
transcentiv şi al Cauzalităţii transcentive – structura mo-
trice prin care se realizează Înaltul Determinism Energe-
tic. Erorile lui Vianu şi Scheler sînt asemănătoare, cu dife-
renţa că Vianu, în urma acumulărilor, a consolidării con-
cepţiei axiologice prin contactul continuu cu fenomenul 
artistic, şi-a îndreptat incorecta părere iniţială. Nici Petre 
Andrei nu se opreşte asupra certitudinii suspecte a lui 
Scheler în ceea ce priveşte invariabilitatea categorică a 
dispoziţiei de valoare, el nesesizînd nimic criticabil în 
această problemă, ocupîndu-se de sublinierea unui cu 
totul alt aspect: acela al factorului obiectiv, ca factor care, 
alături de dispoziţie – pe care o admite necondiţionat în 
accepţiunea scheleriană –, asigură calitatea, specificul şi 
însuşirile valorilor.  

 
12. Evaluarea şi rolul binomului subiect – obiect în 

constituirea valorii 
 
La rîndul lui, Mircea Florian, prin luminarea procesului 

de evaluare, care incumbă rolul activ al celor doi factori – 
subiectul şi obiectul – în constituirea valorii, susţine pozi-
ţia raţionalistă a lui Petre Andrei, care aşează valoarea în 
postura de produs al relaţiei dintre o anumită zonă a 
conştiintei subiectului şi calităţile imanente ale obiectului 
artistic. Să nu omitem a menţiona că Petre Andrei susţine 
că se impune şi o sociologie a valorii – criticînd însă căde-
rea în sociologism –, alături de logica şi psihologia valorii. 
De asemenea, să precizăm limpede că Petre Andrei nu a 
acordat statut transcendent, sinonim cu Divinul, valorii 
absolute, aşa cum au considerat alţi filozofi, ci el i-a acor-
dat un statut real, tangibil; la P. Andrei, valoarea absolută 
este reprezentată de personalitatea culturală creatoare, de 
colectivitatea umană (la nivel individual şi social), de raţi-
unea plasată sub puterea sacrului creator – aceasta consti-
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tuind o altă semnificativă distincţie pe care filozoful ro-
mân o aduce în concertul teoretic al evoluţiilor, edificări-
lor şi soluţiilor filozofiei valorilor. 

De aceeaşi părere că natura valorii se întemeiază pe re-
laţia dintre subiect şi obiect, neputînd fi confiscată nici de 
monopolul neatîrnării ei de conştiinţă (Scheler), al 
"transcedentului" (Rickert), al "obiectelor ideale" (Hus-
serl), al stărilor psihologice ca plăcerea (Bentham), dorin-
ţa (Ehrenfels), interesul (Perry) este şi Tudor Vianu, care, 
mai mult, generalizează într-o manieră de nobilă supleţe 
estetică, particularitatea acordului subiect-obiect la ori-
zontul "acordului între eu şi lume". În cadrul amplului său 
sistem teoretic, problema autonomiei şi heteronomiei 
esteticului autotelic, plecînd de la soluţia autonomistă pe 
care Croce o propune disputei dintre "conţinuitiştii" hege-
lieni şi "formaliştii" herbartieni, soluţie care a fost ca un 
foc de resort pentru dezvoltarea aparatului său argumen-
tativ, luînd în calcul atît valorile estetice cît şi pe cele ex-
traestetice, Vianu ajunge la concluzia esenţială că "arta 
este eternă prin forma estetică şi vremelnică prin conţinu-
tul ei". 

 
13. Mihai Ralea şi diferenţa dintre realul vicios al 

naturii şi virtuosul ideal al valorii autonome 
 
Interesantă este la Ralea păstrarea lucidităţii, a echili-

brului. Privită ca manieră de transfigurare a naturii şi vie-
ţii, opera de artă, valoarea estetică pe care o atinge, supor-
tă determinantele elementelor de viaţă anestetice, sau 
extraestetice, dar în acelaşi timp are puterea de a-şi păstra 
autonomia, trăirea în sine. Ralea îi acordă însă acestei au-
tonomii nu numai statut final, ci îi prezintă naşterea şi 
dezvoltarea, sincron cu procesul de sublimare, de transfi-
gurare a elementelor anestetice, proces în timpul căruia, 
paradoxal, caracterul autonom, pe măsura constituirii 
sale, realizează şi izolarea, apărarea operei de artă de asal-
tul contaminant al elementelor anestetice. Deci, mediul 
anestetic – pe care valoarea pură, prin caracterul ei auto-
nom, îl reneagă pînă la urmă – serveşte ca plasmă germi-
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nativă principiului autonomiei. Prelucrarea, sublimarea 
elementelor anestetice (religioase, morale, sociale) se rea-
lizează pînă la ridicarea lor la nivelul de puritate al planu-
lui estetic, nivel la care valorile ajunse devin "valori de 
lux", dezlegate de orice determinantă utilitară şi socială. 
Frumoasă viziunea lui Ralea, dramatică prin existenţa 
acestei duale etici interne, care duce metamorfoza evolu-
tivă a valorii de la mundanul rudimentar şi gregar la puri-
tatea solară a esenţei!  

Să remarcăm însă că diferenţa pe care o face Ralea între 
realul vicios al naturii şi virtuosul ideal al valorii autono-
me este cuprinsă în denumirea de "artificialitate", termen 
atributiv pe care gînditorul îl acordă esteticului, acestui 
domeniu subtil, care conţine o componentă neancorată 
gravitaţional pauperului mundan, perisabilităţii ontologi-
cului relevat (obiectiv, fenomenal).  

 
* 

Printre bogatele şi îndelungatele dezbateri teoretice pe 
care le-a suscitat problematica metaforei, sub cele trei 
ipostaze ale sale – metafora epistemică (cognitivă), meta-
fora estetică şi metafora filozofică, interesant este punctul 
de vedere exprimat de Paul Ricoeur, în cartea "Metafora 
vie", în care analizează, sub aspect semantic şi hermeneu-
tic, subiectul metaforei estetice. Fiind capabilă să acţione-
ze atît în cîmpul restrîns, semantic, cît şi în cel extins, 
hermeneutic, complexitatea disponibilităţii sale expresive 
şi tranzitive creşte, căci dacă în cîmpul semantic puterea 
sa figurativă de simbolizare este focalizată asupra 
cuvîntului, în cîmpul hermeneutic al discursului metafora 
nu mai poate rămîne doar o simplă figură de stil, puterea 
sa figurativă de simbolizare capătă un cu totul alt aspect, o 
cu totul altă funcţie – aceea de redescriere a unei porţiuni 
mai largi a realității, prin menţinerea corelaţiei dintre sens 
şi referinţă, sensul fiind dat de organizarea interioară a 
discursului, iar referinţa constînd în capacitatea tematică 
a discursului de a viza o realitate din afara limbajului. Iată 
cu ce dificultate se confruntă Ricoeur, şi în ce mod tran-
şant vrea să o soluţioneze: dacă metafora poetică este 
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esenţialmente nonreferenţială, atunci, în cazul discursului 
poetic, cum mai poate fi păstrată integritatea referenţialu-
lui discursiv, care trebuie să reziste, să raporteze discursul 
unui segment de realitate? Deşi problema pare insolvabilă, 
ingeniozitatea şi ascuţimea reflexivă a gînditorului, după 
descompunerea analitică, vine acum să sintetizeze, 
pretinzînd convingător că în interiorul fragmentului lite-
rar are loc, în acest moment critic, un proces de restructu-
rare estetică, în care sînt angajate cele două cîmpuri, în 
condiţiile în care, în substanţa sferei globale poetico-
discursive, deşi cîmpul poetic îşi pierde referenţialul pro-
priu, - sensul metaforei poetice, prin translaţie, vine să se 
aplice, să lumineze conotativ sensul şi referenţialul 
cîmpului discursiv, textul căpătînd astfel virtutea poetică a 
unei realitaţi transfigurate. În concluzie, în dimensiunea 
finală a discursului poetic se va găsi, conjugat şi corelat, 
un dublu sens: sensul poetico-discursiv, care, infuzat refe-
renţialului discursiv, îi schimbă natura, i-o converteşte 
într-o natură de ordin secund, îmbogăţită, sporită în con-
ţinut şi semnificaţii, în puterea de a sugera noi înţelesuri. 
Astfel, putem vorbi nu numai de un dublu sens, ci şi de o 
"referinţă de grad doi", sau "o referinţă dedublată" în dis-
cursul metaforic, concluzie pe care Ricoeur ne-o descrie 
astfel: "suspendarea referinţei laterale este o condiţie ne-
cesară eliberării unei puteri de referinţă de gradul doi, 
care este referinţa poetică propriu-zisă", formulare în care, 
prin "referinţă laterală" trebuie să se înţeleagă referenţialul 
cîmpului poetic, care dispărînd (topindu-se), îşi revarsă 
întreaga energie spirituală, prin mijlocirea sensului poetic 
combustionant, asupra cîmpului şi sensului discursiv, 
schimbîndu-le astfel natura, dublînd-o transfigurant; iar 
prin "referinţa poetică propriu-zisă" trebuie deci să se în-
ţeleagă referenţialul discursiv poetizat, final al discursului 
poetic. 

Cu o concepţie ridicată pe cărămizile fragile ale unui re-
alism estetic dezvoltator al viziunii britanicului Roger 
Scruton, Donald Davidson susţine, pe calea unei logici 
semantice rigide, în care singur se închide, că din moment 
ce termeni aflaţi în stare necontextuală, deci izolaţi, au o 
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semnificaţie literară proprie şi unică, aceea denotativă, 
folosită în texte nonmetaforice, utilizarea lor în texte me-
taforice va păstra, riguros, acelaşi înţeles denotativ, ei 
neputînd, de aceea, fi utilizaţi la construcţia unor structuri 
metaforice denotative, în care să acţioneze, să poată fi 
distinse proprietăţi estetice autentice, reale. "Cazul David-
son" este simplu, teoria sa este compromisă de reducţio-
nismul semantic în care crede dogmatic. Realitatea este cu 
totul alta: unul sau mai mulţi termeni nu îşi conservă nici 
o semnificaţie nonmetaforică; păstrîndu-şi aceeaşi formă, 
aceeaşi identitate morfologic-lexemică, funcţia lor seman-
tică, tradusă prin semnificaţia pe care o degajă, este diferi-
tă în funcţie de context, de determinantele extrinseci în 
care este cuprinsă. Din întrepătrunderea, din combinarea 
semnificaţiilor termenilor întregii structuri, sub ghidajul 
precis al sensului intenţionat de creator, iradiază semnifi-
caţia denotativă, metaforică a fostului termen 
nonmetaforic, rece şi sărac în sensul său "tare". Asta e tot. 
"Realismul" lui Davidson stă pe o realitate iluzorie, in-
compatibilă cu vraja şi forţa adevărată a misterului estetic 
al metaforei, o dovadă peremptorie fiind aceea că folosirea 
metaforelor în descrierea unor universuri estetice comple-
xe în reprezentări şi sentimente este indispensabilă, rea-
lismul nu mai poate funcţiona în exprimarea unor tensi-
uni şi senzaţii intime, a unor spaţii irizate de trăiri negati-
ve şi psihice interioare, pe care numai bogăţia artei deno-
tative o poate sugera. 

Încheiem cu necesara distincţie pe care filozoful Marin 
Aiftincă o prezintă în cartea "Misterul artei şi experienţa 
estetică", referitoare la imaginea (valoarea) estetică şi ima-
ginea (valoarea) artistică. Cu o expresivitate lirică şi de-
scriptivă admirabilă, izvorîtă dintr-o rigoare ştiinţifică ce 
nu şi-a epuizat puterea cîntecului, ci o eliberează cînd 
doreşte, mlădiind reflex orice incipienţă de alunecare în 
vîscozitate analitică – virtuozitate prezentă în fluiditatea 
întregii lucrări –, domnia-sa ne scuteşte de efortul desci-
frării oricărei ambiguităţi, prin departajarea clară a celor 
două categorii axiologice. Astfel, deşi provenită ca fond 
structural din natura percepţiilor particulare ale simţuri-
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lor, din calităţile intrinseci estetice ale obiectului artistic, 
realizarea estetică nu se supune lor, ci le topeşte într-o 
imagine unitară definitorie, prezentă ca modalitate de 
existenţă absolută, netranscendentă a obiectului estetic, 
aşa cum remarcă de altfel şi polonezul Roman Ingarden. 
Imaginea artistică, în schimb, depăşeşte acest cîmp intim 
şi concret, făcînd legătura cu vibraţiile exterioare ale valo-
rilor extraestetice, ancorînd opera de artă la contextul 
uman, moral, social în care obiectul estetic evoluează şi 
palpită, adaptat la izvoarele vieţii. Plecînd de la tipul de 
coexistenţă a elementelor extraestetice în cadrul imaginii 
artistice, Marin Aiftincă concluzionează esenţial că, deşi 
valoarea estetică, prin structura ei, pare că se identifică cu 
opera, ea depăşeşte echivalenţa absolută, orizontală cu 
obiectul artistic, devenind, aşa cum spunea Croce, un 
"cosmos", suverană peste celelelate tipuri de valori cu care 
coabitează în opera de artă. Chiar în condiţiile specifice de 
eterogenitate constitutivă pe care le comportă, valoarea 
estetică nu se disipă, ci îşi condensează în sine unitar toa-
te determinantele, actualizîndu-se în acelaşi timp relativ 
în obiectul şi imaginea lui artistică, conectînd împreună 
acest obiect la un transcendent care îi susţine şi îi primeş-
te jertfa. Sacralitatea investită în opera de artă se întoarce 
sporită la sacrul recuperator şi înţelegător a toate cîte sînt 
şi se fac. 



Text cu pretext 

 

Mihai ARDELEAN  
 
 

Străinul meu jurnal de călătorie în Filumbia - 
„Țara vorbelor în ceață” 

    
Nu pleci nicăieri, atunci când te regăsești acasă peste tot. Prin 

urmare, ia acest „acasă” și vezi dacă nu-i prea fragil, să se fărâme, 
din momentul în care ai ieșit cu el pe ușă. Încearcă acest lucru și 

la ceea ce numește, de obicei, ultima plecare. 
(Din cuvântarea comandorului Ioan Mitulescu, la predarea 
comenzii Școlii de Zbor de la Mediaș).   
        

ntr-o dimineață de luni, de culoarea argintului viu, cu 
aburi reci de ceață furișați în computer și în camera plină 

de cărți, îmi venea să-mi scrijelesc câteva cuvinte pe piele. 
Unde altundeva mai aproape decât pe frunte:  

„Adevărurile care nu pot fi cunoscute sunt tot mai nu-
meroase și mai respinse de o lume care urăște ceea ce 
afirmă că iubește.” 

Să-mi fi reîntărit astfel, într-un moment de stimulare al 
hârjonelilor mele cu adevărul, angajamentul făcut de cu-
rând, de 33 de ore, de a renunța definitiv la frământările 
de ghicitor în cutele minți, și totodată decizia de a mă 
lepăda de complexele preluate de la Marii Complexați ai 
omenirii? 

De bun rămas, și-n contrapartidă cu diferitele suferințe 
inoculate de mânuitorii fricilor sociale, m-am gândit la 
denumirea și conturarea unui complex al gânditorilor 
ambivalenți absolviți, dar și încărcați de păcatele antece-
sorilor. Un complex descris de mine, furișat elegant, la 
coada celor prea multe, descrise până acum: Complexul 
Haznalei Pline; care se aplică când se adună produse inuti-
le ale unui corp cu un cap, să-i fie de haznă și ca dop. În 
așa măsură, că nimic nou nu se mai poate striga din, și de 
sub, grămada cu dopul sărit, de prea multa folosință a 
lepădării de deșeuri. Nici măcar „Ajutor, măi omenire!” nu 
se poate urla în atare situații, cu disperarea complexatului 
obsedat de prea plinul haznalei care-l amenință cu dispa-

Î 



Text cu pretext 

Discobolul/ 2021 
 

228 

riția prin scufundare, în lipsa unei autovindecări 
nonpsihanalitice.  

Tot cu speranța unei autovindecări pe drumul spre o 
maturizare întârziată, mi-am pus o întrebare care m-a 
trimis la amintirile adolescentului hăituit de complexe 
până la îngrețoșare. Ca la o probă de alergare printre re-
venirile din trecut, am luat-o fără ocolișuri spre perioada 
în care eram un june complexat și bubos. „Ce nu ai făcut la 
tinerețe, poți să faci la bătrânețe” era în acele vremuri 
unul dintre sloganurile fornăite de Cărunții Generației de 
Sacrificiu. Ele erau repetate cu obstinație, să coloreze în 
roz pentru viitorime pragurile de trecere de la o vârstă 
oarecare, la o alta și mai oarecare. Nu de altceva, decât 
pentru a-și provoca lor înșiși, celor sacrificați ca mieii, să 
se gândească la ultima etapă a vieții ca la o ființă dorită. 
Dar, sprijinindu-mi falca în pumni, în dimineața aceea 
argintată, am întors timpul să găsesc de când nu am mai 
întâlnit aceste vorbe în gura nimănui. Poate au ieșit din 
uz, din cauza dulceții cleioase resimțite pe limbă de cei 
care se sileau să le rostească de prea multe ori. Poate a 
contat și experiența uimitoarelor întâmplări de la sfârșitul 
secolului trecut. Poate din pricina autoamăgirilor servite 
la calup în cărți, a frazelor spuse sau tipărite s-a topit în 
neant orice contrapondere prin iluzionare. Ce iluzie poate 
fi mai mincinoasă decât aceea a unei vieți în care bătrâne-
țea a ajuns să fie furată, ca material de propagandă pentru 
politicieni. Pe parcurs, ca să nu se piardă înțelepciunea 
populară de peste tot, chiar și din pregătitul bucatelor 
înlocuite de preparatele fast food, experiența senectuții a 
fost ferecată sub cele șapte lacăte simbolice ale minții, ca-
n povești. Undeva prin unghere cu păianjeni, în cuferele 
adevărurilor inutile. Dar nu a fost ultima determinare 
pentru aruncarea la deșeuri a promisiunii roz „Ce nu ai 
făcut la tinerețe, poți să faci la bătrânețe”. S-a dovedit că 
făgăduiala de împliniri la final de cursă este deșartă și 
atunci când lacătele cuferelor cu povețe au fost sparte de 
generațiile mai noi. S-a văzut că în cufere era doar talaș. Și 
atunci, cei tineri s-au lămurit că în afară de romanul vieții 
scris în miliarde de exemplare, cu tot atâtea titluri, restul 
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pățaniilor tipărite și ale textelor explicative sunt niște 
șmecherii. Ele doar promit că lămuresc o problemă, de-
spre care adunând cuvinte, o lasă și mai confuză, deoarece 
îi păcălesc pe cititori printr-un titlu promițător, sub care 
sunt adunate amănunte care fug ca dracul de tămâie de 
esența materiei, chintesența aceea atât de căutată, înce-
pând cu Evul Mediu. 

Căutând să fiu în ton cu prefacerile din jurul meu, mi-
am zis: „Ai prea multe cărți, și din toate ți se revarsă în 
minte talazuri de vocabule!” Ca neinițiat în cunoașterile 
abisale, am făcut un pact cu mine însumi să văd și eu altfel 
viețile oamenilor, ca tot atâtea volume, în tot atâtea 
exemplare câți indivizi au fost, sunt și vor fi. Un fel de 
realitate paralelă în care un Autor Universal consemnează 
și amănunțește dinăuntrul psihicului fiecărui om tot ce i 
se întâmplă acestuia. În mod concret, la fel ca într-un film 
documentar, dar simultan și în planul imaginarului său. 
Două trupuri, două ființe, un singur cap și o istorie comu-
nă.  

În orice caz, eu acceptasem pe invers sloganul cu tine-
rețea recuperată la bătrânețe. Îl păstrasem ca pe monoclul 
din șifonier al bunicului, și m-am gândit să-l scot la lumi-
nă cu alte vechituri, din care am reactualizat sugestia că 
viața trebuie trăită fără păcăleala amânărilor, din momen-
tul în care mi-am spus „Decât atâtea vorbe fără țintă, mai 
bine, Valea!” Așa am hotărât să practic turismul tematic, o 
năzuință secretă mai veche , ajunsă între timp la modă 
printre postacii de pe Internet. Am făcut demersurile ne-
cesare, ca, în prima etapă, să plec în Filumbia. De curând, 
se revenise într-un mod trunchiat la denumirea internați-
onală a țărilor într-o latină schimonosită, după urechea 
conducătorilor cu pretenții de susținători ai culturii clasi-
ce, ca o dovadă în plus a legitimității regimurilor impuse 
de aceștia, prin pretinse conexiuni modelator-istorice cu 
vârsta de aur a antichității romane. 

Turismul de benchetuială și turismul cheltuitor prin 
baruri cu droguri, așa-zis ușoare și la liber, cu excepția 
Republicii Vuva din componența Federației Insulelor de 
Corali, ajunseseră să fie interzise de legislația internațio-
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nală. Aceasta se adaptase la stilul catastrofic de preîntâm-
pinare a răului prin și mai rău . Mai rămâneau accesibile 
turismul tematic, turismul filosofic, turismul filoartistic și 
turismul pentru promovarea gerontofiliei sau al practicării 
relațiilor romantice cu persoane iubitoare de bătrâni. Pen-
tru acesta din urmă nu aveam nici vârsta, nici banii nece-
sari. Iar de vreo preocupare filoartistică cu tradiții nu afla-
sem să existe în Filumbia, țara pe care mi-o alesesem cu 
modestia începătorului. Mi-ar mai fi rămas la dispoziție, 
fiind și cel mai ieftin, turismul filosofic practicat de acasă, 
recomandat, conform Ghidului de Viață Dulce, 
agorafobilor incurabili care nu-și părăsesc, în veci, domici-
liul. Acest turism filosofic îl practicasem în tinerețe, din 
constrângere, când orice ieșire din țară era urmată, în 
mod obligatoriu, de note informative, fapt ce-mi repugna 
să plec peste hotare. Refuzul de a da informații la coman-
dă era o moștenire de familie. Ai mei se țineau cu nasul pe 
sus, nu admiteau în ruptul capului să colaboreze cu regi-
mul politic de atunci.  

 E greu să-ți dai cu părerea despre subiectele politice de 
ieri și de azi. Dacă o faci, chiar și în discuția cu un prieten, 
susceptibilitățile fiind, în prezent, ca pânza de păianjen, 
vezi cum opinia ți se poate schimba, în așa fel, încât să fii 
și pro și contra. Atunci, unde îți este probitatea? De fapt, 
nu pentru a-l menaja pe prieten procedezi așa, ci ca să nu 
fi etichetat ca aceia dintre ai tăi care își susțineau părerile, 
adesea, până la poarta pușcăriilor! Pentru păreri de diferi-
te feluri și origini, s-a suferit nedrept de mult, îndeosebi 
între zăbrele. Cine a fost educat în perioada dublului lim-
baj nu se mai poate scutura de el. Odată însușit, îl practică 
involuntar și când spune „Bună ziua”. Doar un hipnotiza-
tor specializat în comunicare ar reuși cumva, în timpul 
unei transe induse, să-i dezvăluie unui comentator hazar-
dat al vieții publice intențiile ascunse și de el însuși. Și 
anume ce ar vrea să spună de-a binelea despre politica 
unei țări neloiale cu cetățenii săi!  

Și acum, într-un fel de revoltă împotriva compromisu-
rilor de-o viață, am prins curajul să-mi spun povestea, 
tocmai pe Facebook, care e la fel de bun prieten ca un zid 
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neterminat, a cărui tencuială îți poate intra în ochi sub 
formă de praf. 

M-am renăscut virtual în leagănul Facebook-ului, dato-
rită bunăvoinței unui administrator - s-au înmulțit peste 
tot, chiar și în lumea virtuală. Mulțumescu-vă vouă, ad-
ministratorilor nevăzuți, că nu m-ați părăsit, lăsându-mă 
să intru brusc în sevraj, după dependența-mi vinovată de 
rețeaua bârfelor, și de aceea a știrilor de comentat. Sunt ca 
un nou născut până ce nu fac, din nou, vreun pocinog 
părinților mei oficiali, numărul 1 și numărul 2, doi necu-
noscuți, odată ce s-a decretat că genul le este incert și tre-
buie menținuți în anonimat. Așa cum mi-a fost scris să nu 
se afle că acești părinți 1 și 2 anonimi au un copil din flori, 
cam slobod la scris, cu tot ce-i trece prin creierul boselat 
de excrescențele care-i țin vie încă luciditatea. 

 Pe de altă parte, nu eram agorafob, nu făceam parte 
din cohorta în creștere pe plan mondial a acestora. Mă 
consideram că sunt la polul opus, nu în sensul preferințe-
lor sexuale, ci al celor mentale. În codificările de rutină ale 
psihologiei oficiale aveam diagnosticul, raportat și la or-
ganele de resort, de fobie generalizată la toate formele de 
fobie- Summa omnium formarum Phobia. Ce să facem 
dacă fiecăruia i se repartizează, mai nou, din punct de 
vedere statistic câte un diagnostic cognitiv-
comportamental? Fiindu-mi consemnate datele personale 
așa cum se cerea în schimburile de e-mailuri cu diferite 
oficialități, am început pregătirile. Mi-am comandat un 
îndrumar turistic pe Amazon Blue. Mi-a sosit în aceeași zi 
în care am accesat pe internet www. Infoturismˍ cuˍ 
p itaci  ˍlaˍ costuriˍ peˍ jumatate. Îndrumarul l-am descărcat 
mai întâi în PDF, apoi în holograme. Ce nu știam era că 
Filumbia avea și un cognomen, care nu era explicat din 
punct de vedere geografic și istoric în dicționare și enci-
clopedii. Cognomenul Filumbiei se reliefa pentru a fi citit 
mai melodios, printr-o mișcare ondulatorie pe o hologra-
mă violetă: Țara vorbelor în ceață. Supranumele țării nu 
era trecut în filumbeză, fusese tradus pentru un utilizator 
interesat ca mine, fiind un ghid de promovare a unor des-
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tinații tematic-exotice. Din limba țării pe care voiam s-o 
vizitez învățasem câteva vorbe pentru orientarea pe hartă.  

Ghidul turistic mă lămurea: „Din respect pentru cel 
mai vechi idiom din Europa, cu un număr redus de vorbi-
tori, și aceștia înghesuiți pe versantul unor munți către 
câteva plaiuri, un ocean, o mare și un golf, în comunicarea 
cu turiștii și vizitatorii se folosește limba bască. Filumbeza 
vernaculară vorbită de localnici nu vă va inoportuna pe 
dumneavoastră, existând posibilități de traducere în limba 
bască și în limba dumneavoastră maternă oricând și ori-
unde, la nevoie. Prin urmare, sunteți invitat să cunoașteți 
Țara vorbelor în ceață sau printre nori, ca să vă dovedim 
spiritul nostru hazliu, în zilele cu instabilitate atmosferică. 
În limba bască sună poetic pentru cei cu ureche muzicală 
și cu aptitudini pentru limbajul inspirat al poeziei: Hitzen 
lurra laino artean!” 

 „Patria bascilor, modelul clasic al Filumbiei noastre, 
poate fi considerată o supraviețuitoare pusă la colț printre 
patriile tot mai golite de conținut: mai merită cu prețul 
vieții să fii patriot?” era adăugat într-o notă de subsol. 

Tot în ghid figurau câteva avertizări pentru doritorii de 
turism tematic în Filumbia: „E obligatoriu să acceptați o 
călăuză desemnată de noi, care, în proporție de 2/3 în 
timpul zilei, să vă asiste în limba domniei voastre în discu-
țiile cu interlocutorii pe care îi veți alege și care nu cunosc 
limba bască. De asemenea, rolul călăuzei va fi și să vă in-
terpreteze corect politic știrile care vă vor interesa, din 
presa tipărită sau digitalizată. În restul timpului, puteți să 
fiți și singur pe răspunderea dumneavoastră. La intrarea 
pe teritoriul Filumbiei va trebui să prezentați o autocarac-
terizare. Tot al treilea vizitator va avea șansa, ca tot la trei 
zile, să-și publice în mass-media locală, pe banii publici ai 
Filumbiei, impresiile de călătorie, chiar dacă acestea se 
rezumă la câteva cuvinte. Desemnarea fiind făcută prin 
tragere la sorți, în situația în care veți fi unul dintre cei 
aleși, trebuie să aveți în vedere că, dacă nu veți corespun-
de prin ce scrieți ca răspuns la ospitalitatea noastră tradi-
țională, veți avea parte de o surpriză care va trebui evalua-
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tă pe o scală de la 1 la 10 pe un chestionar care va trebui 
predat la frontieră în momentul despărțirii de Filumbia.” 

 
Prima zi în Filumbia 
Am ajuns la punctul de trecere a frontierei. După pre-

darea unei autocaracterizări sumare și după verificarea 
pașaportului, am primit strângerea la piept a Călăuzei 
desemnate de autorități. Eram așteptat, fiind clientul A2, 
aflat pe lista goală a celor sosiți în ziua aceea din Europa 
de Sud-Est. Am primit și o broșură cu coperți de un gal-
ben aprins ca al unui câmp de floarea-soarelui.  

- Îți mulțumesc, dragă Călăuză, pentru calda ta întâm-
pinare în Filumbia! i-am vorbit omului care mă întâmpi-
nase pe un ton oficial, ca la primirea într-o organizație de 
cartier a Partidului Munca pentru Toți. Îmi aducea aminte 
cum asistasem, la sediul respectivei organizații, mai de-
mult, la intrarea în partid a unui nou membru. Ajunsesem 
la sediul PMpȚ din greșeală, în căutarea unui club de fila-
teliști din zonă. Filatelia mi-o alesesem ca hobby, iar in-
tenția de a mă înscrie într-un asemenea club, nu era alta 
decât de a-i îngroșa rândurile subțiate de lipsa de interes 
pentru corespondența timbrată, odată cu apariția e-
mailurilor.  

Călăuza extrăsese broșura dintr-un vraf de tipărituri ca-
re, fiind copertate toate la fel, arătau ca un turn de inflo-
rescențe de floarea-soarelui, pregătite pentru a fi introdu-
se în mașinării de îndepărtat florile de lujere și în prese de 
produs ulei. Buzunarul interior al sacoului în care vârâsem 
broșura mi se lipise de piept și se înfierbânta de la o clipă 
la alta până la limita suportabilului, încât aproape că nu 
mai puteam să mă abțin să nu strig: „Au, mă doare!” Călă-
uza se îndepărtase deja la câțiva metri și rânjea de cele ce 
urma să mi le spună:  

- Scoate-o naibii de acolo, dacă nu vrei ca primul obiec-
tiv vizitat să fie Spitalul de Arși! Și citește-o odată! Broșura 
a fost făcută cu ajutorul fizicienilor noștri să-i frigă pe tu-
riștii care trec prin Filumbia doar să mai bifeze o țară, fără 
să-i intereseze informațiile noastre esențiale!  
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De la primul paragraf, se preciza: „Limba bască, cu toa-
te că este folosită ca a doua limbă oficială a țării, e limba 
în care gândim pentru tine, deoarece vedem în fiecare 
turist o carte deschisă pentru viitor! Traducerea în limba 
ta maternă - vei avea ocazia să constați - ți se va face au-
tomat în minte, printr-un fel de telepatie specializată. 
Acest proces va fi continuu ori de câte ori vei vizita un 
obiectiv turistic sau orice loc unde sunt afișate diferite 
texte de reclame, indicații, recomandări, avertizări, expli-
cații în muzee, planșe ale unor situri arheologice, hărți 
pentru orientare turistică etc. Astfel, vei putea înțelege 
instantaneu orice vei citi în această țară pe pereți, în ma-
gazine, în lăcașuri de cult, în săli de spectacol sau de 
sport, în cabinete medicale, pe aviziere, pe panouri, pe 
indicatoare ale drumurilor. Pe oriunde te vor purta pașii și 
vei găsi ceva explicat în cuvinte, te vei simți ca la tine aca-
să. Vei înțelege direct în limba ta și ce-ți vorbesc oamenii 
locului sau vor cuvânta în public în limba bască, dar pen-
tru ceea ce vorbesc numai între ei, în filumbeză, vei avea 
nevoie de un translator. În cazul tău ca și al tuturor străi-
nilor, translatorul este călăuza care ți-a fost desemnată. 
Totodată, mesajele telepatice din partea noastră pe care le 
vei primi îți vor parveni tot în limba ta maternă.” 

Călăuza văzându-mă atât de adâncit în lectură, m-a în-
trerupt, luându-mi broșura din mâinile nădușite, de care 
mi se lipise ca foaia de parcurs a unui șofer prins cu șoalda 
la un punct de control: 

- Oprește-te naibii! Cât ai citit, e de ajuns. N-o să te mai 
frigă de acum încolo. Ai dat dovadă de maleabilitate cog-
nitivă. Cognitiv e cuvântul care ne face să fim cu toții mai 
mult decât contemporani, niște ființe post-morale ale unei 
istorii multiple și zigzagate Vei continua la hotel!  

Un microbus, care ne aștepta, ne-a dus la hotelul Des-
părțirea, unde îmi rezervasem o cameră pe Internet. Com-
panionul meu s-a grăbit să plece, recomandându-mi:  

- Odihnește-te ca lumea... mâine începem turul in for-
ță. Pentru azi nu aveam nimic programat, în afară de cu-
noașterea asta între noi. Mie să nu-mi mai spui călăuză, 
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nici măcar în gând! De acum încolo, sunt pentru tine 
Gorka! 

- Da, Gorka e un nume de călăuză care ți se potrivește! 
Rămas singur cu rucsacul în spate am intrat în holul 

hotelului, în care, pe nepregătite, m-a lovit un val de uscă-
ciune mută și surdă ca într-o zi de vară sahariană - aveam 
cărți despre berberi, caravane și firavele așezări din deșert: 
Idehan Ubari, Al Mahbes. Aouinet Torkoz. Nu era de mi-
rare, că mă resimțeam ca în Sahara. Când am trecut pe 
lângă aparatele de aer condiționat, mascate de draperii 
aranjate stângaci, s-au dovedit că sunt scoase din uz - 
nicio adiere în preajma lor. La recepție stătea atârnat de 
un cuier de haine un concentrator de oxigen portabil. În 
câteva minute, parcă fugind unul de altul, i-am dat recep-
ționerului toate datele cerute și i-am completat formularul 
azvârlit de acesta pe pupitru. Mi l-a smuls imediat de sub 
pixul cu care-l semnasem și mi-a dat cheia de la camera 
opt și jumătate. Am întrebat de ce i-au dat un astfel de 
număr și individul de la care mă așteptasem la o primire 
mai binevoitoare mi-a explicat grăbit că patronul hotelu-
lui este atât de cinefil încât a numerotat camerele după 
cifrele din titlurile unor filme și să fiu extrem de mulțu-
mit, pentru că Federico Fellini este regizorul pe care îl 
admiră cel mai mult. Despre cheie mi-a spus peste umăr 
să am grijă să n-o scap în toaletă sau să nu intru cu ea la 
duș, deoarece conține o substanța fosforescentă utilă la 
găsirea ei când se ia lumina, dar care în contact cu apa 
devine explozivă. În lift deasupra unei băncuțe pentru un 
liftier inexistent era gravat pe o placă de bronz: „Despărți-
rea ne unește chiar și dacă ne-am aruncat cuvinte grele.” 
În camera primită nu era nimic aparte față de altele prin 
care mai trecusem. Ca o compensație pentru minutele 
petrecute în holul sufocant de cald și asurzitor de tăcut, 
am descoperit în baie, montat în perete, sus lângă oglindă, 
un ventilator centrifugal. Sub acesta, la un lat de palmă 
era atârnată cu un fir roșu o pereche de castaniete. Firul 
era legat de un șurub aurit fixat în plafon, deasupra venti-
latorului. La fiecare pornire a ventilatorului castanietele 
începeau să-și lovească valvele de ivorin, un fel fildeș sin-
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tetic, despre care știam din Enciclopedia instrumentelor 
muzicale cu piese sintetice pro-ecologice, o carte cu efecte 
soporifice instantanee. Gorka mă trimisese la culcare, con-
form regulilor din tipul de turism de care tocmai luasem 
cunoștință, după incidentul cu broșura obligatorie. Un 
turism aflat sub lupă, în care firul - filum în latină - în-
tâmplărilor era în mâinile unui stat trăgător de sfori. Așa 
că i-am tras și eu pe sfoară pe toți cei care mă considerau 
o pradă, un șoarece vagabond printre feline mici și flă-
mânde. Am ieșit din hotel atunci când, făcând pe niznaiul 
prin hol, am observat că recepționerul s-a retras într-un 
loc desigur mai răcoros. Am luat-o spre ceea ce bănuiam 
că poate fi centrul orașului Nodur -urbem Nodi -, un târg 
preschimbat în capitală. După câteva sute de pași, strada 
se lărgise într-o piață pietruită după un model medieval. 
Cam în dreptul locului unde în astfel de așezări urbane se 
află de obicei Muzeul Torturii, am dat însă de Sala Citate-
lor din Autori Anonimi Suferinzi de Singurătate. Firma să-
lii, în toată lungimea ei, avea fiecare literă luminată în altă 
culoare, de la culorile vii ale spectrului solar la diferitele 
degradeuri ale acestuia. Intrarea era liberă. Lângă ușă, mai 
jos de bolta coridorului, pe un stâlp gros de sprijin era 
gravat un anunț pe care l-am înțeles imediat, după ce, în 
treacăt, mi-am plimbat privirea peste el: 

„Acesta este un muzeu închinat citatelor fără autor, pe 
care nu le găsești în niciun text sau discurs. Degeaba le vei 
căuta sursa. E nicăieri-aiurea. Văzduhul e plin de astfel de 
citate din pagini nescrise, în așteptare. Dacă vrei ca toate 
aceste citate să dănțuiască un dans specific țării de unde 
vii, ținând cont și de dificultăți inerente de traducere, ale-
ge de pe ecranul din spatele stâlpului limba preferată și 
apasă pe butonul corespunzător.” 

 Într-adevăr, după ce am redevenit atent și am acționat 
pe butonul din dreptul limbii mele materne, a apărut un 
citat cu o siluetă umană și cu trăsături debordant mascu-
line, care întorcea pe dos o veche zicală: „Minciunii i-au 
crescut picioarele pentru a se adapta vremurilor prezen-
te!” Citatul a început să-și învârtă trupul format din litere 
îngrijit caligrafiate prin fața celorlalte citate, pe muzica 
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populară a horei Perinița. Țopăind, a ales un citat cu trăsă-
turi feminine. Citatul, care sugera o femeie, afirma învă-
luitor, de-a lungul siluetei: „Alege să te naști cămilă și vei 
vedea cât de ușor va fi să treci prin urechea acului într-o 
viață protejată de găști și nași să fie alunecoasă. Citatul 
debordând de masculinitate i-a adus citatului Femeie o 
batistuță improvizată din semnul de exclamare, de la fina-
lul cuvintelor care-l alcătuiau. I-a așezat delicat batistuța 
în jurul gâtului, acolo unde siluetei i se confecționase în 
relief, ca într-o broderie, cuvântul Cămilă. A condus-o în 
mijlocul horei, a îngenuncheat alături de ea pe o periniță 
și a sărutat-o cu buzele majusculei sale „M” de la Mascul. 
Acel „M” țuguiat cu care începea zicala reformulată despre 
minciună. Sărutul i-a fost depus citatului Femeie pe obra-
jii formați din două litere „A”. Ca într-un desen animat, 
obrajii i s-au îmbujorat, unul dintre obraji a luat conturul 
literei „O”. Apoi, când un obraz, când altul au pornit să se 
modifice alternativ, în câte un „O” rotunjit, tot mai larg, 
parcă a mirare. 

 Conținutul citatului Femeie care tocmai scăpase de în-
fășurarea batistuței pe cuvântul „cămilă” care-i înlocuia 
gâtul subțire, a scos repede din lanțul dansatorilor citatul 
unui Burduhănos care avea scris în jurul burții: „Hoțul 
prins e la fel de cinstit ca negustorul dovedit că-și dă mar-
fa plocon ălora de-l scăpară de belele!” Burduhănosul s-a 
învârtit de două ori în interiorul cercului Periniței și a 
încolăcit batistuța primită, deja prea frământată între 
palme, pe fruntea și pletele unei Grațioase cu fustă scurtă, 
la două palme deasupra genunchilor. Sărutul Burduhăno-
sului s-a pierdut undeva în jurul capului partenerei alese, 
atunci când au îngenuncheat pe periniță. Grațioasa, odată 
ce s-a ridicat, și-a reînceput balansul ritmat ca să reintre 
în joc. Citatul care o alcătuia s-a ondulat, devenind vizibil 
în toată splendoarea lui: „Dacă faci pe veverița, nu uita să-
ți găsește-ți și scorbura potrivită să dormi pe o ureche, nu 
mai înainte de a-ți asigura proviziile pentru perioadele în 
care bântuie boleșnițele venite dintre Marile Ziduri!” Ca o 
veveriță, Grațioasa cu fustă scurtă și-a aranjat pieptănătu-
ra capului împletită în cozi de cuvinte, frumos ordonate și 
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a pornit să colinde ca o rază, mai departe, în cercul citate-
lor dansante. Hora a continuat după același șablon. 

La un moment dat, în mijlocul cercului de dansatori 
stătea stană de piatră un citat gârbovit de bătrânețe. Pe 
spatele cocoșat îi era înscris începutul citatului care i se 
continua peste tot: - cap, piept, mâini și picioare -, având 
un conținut destinat să-i bage frica în buzunarul de la 
spate unuia pățit ca el, într-o viață înțesată de frustrări: 
„Frica deghizată în lauda celui care ți-a provocat-o, stă 
pitită printre tânguiri glumețe, cu toate că ținta glumelor 
tale ești tu, cel de care ai o frică incomensurabilă.”  

Am recunoscut citatul. Îmi aparținea. Locuia între gân-
durile mele dintotdeauna, pentru că îl formulasem, încă 
din vremea pe când tata, în anii ’50, era un intelectual 
șomer al noului regim. Prin vasele comunicante ale famili-
ei mele, frica ne circula asemenea unor fierbințeli greu de 
domolit. „Să mai orăcăie cineva despre factorii extra-
familiali determinanți ai fricii din acele vremuri, l-aș pune 
să stea alături de părintele său în curtea cazărmii de unde 
se pleca în lagărele de muncă la Canal” mi-am spus cu 
obidă și m-am pregătit să-i comand minții mele să fugă 
discret de o așa fraiereală cu citate anonime. Mi-am dat 
seama că multe dintre citate au fost probabil furate prin 
telepatie vizitatorilor prinși într-un joc paranoic al organi-
zatorilor muzeului, tehnic bine pus la punct de mințile 
unor născocitori filumbieni. Nu mă întorsesem bine către 
ușă că un citat hermafrodit cu haine de clovn peticite cu 
bucăți mici de propoziții mi s-a pus în cale, să-i citesc fra-
za reconstituită de la cap la coadă: „Fuga e rușinoasă, dar e 
de lăudat dacă rușinea o ții ascunsă în casă. Totuși e mai 
avantajos ca orice rușine s-o porți sub țeastă de unde poți 
fugi de ea cu o zăbavă judicios calculată.” 

 La ușă apăruse - nu știu de unde - un portar macho, 
tras la față și încercănat sub ochi de niște paranteze, cu 
frizura dată cu un ulei de virgule parfumate înțepător, 
îmbrăcat într-o uniformă confecționată din elemente de 
limbaj. Unele dintre acestea funcționau în loc de fireturi, 
galoane și nasturi. Aceste elemente de limbaj componente 
ale accesoriilor și țesăturilor uniformei - piepți, mâneci, 
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căptușeli -, atârnate unele de altele, îl împopoțonau la 
modul unei extravaganțe deja obosite, desigur, de frecușul 
zilnic cu atâtea citate din sala muzeului, inclusiv cu acel 
citat care era propria sa persoană: „Fiecare zi e o miniatură 
a vieții noastre, de la ieșirea din așternuturi ca o nouă ve-
nire pe lume, urmată de ce e să fie, până la despărțirea de 
realitatea unei zile obișnuite. Zi primită de fiecare muritor 
să și-o potrivească, după cum i se pare că-i mai bine, ori 
mai puțin bine, croită pe măsura sa, redimensionată la 
fiece răsărit de soare.” 

Am plecat spre hotel, pe jumătate copleșit, pe un sfert 
siderat, iar, de sfertul rămas, ațâțat de prima confruntare 
cu realitatea filumbiană. Mi-am spus: „Atunci când îți spui 
că nimic nu merge cum ai vrea după citatele diriguitoare 
în toate cele, nici întâmplarea și nici șansa nu sunt cauze 
ori prilejuri de mai bine, în zilele de hoinăreală. Mai de-
grabă, potrivirea între dorință, voință și speranță te în-
drumă la redobândirea optimismului pierdut la întretăie-
rile cu soarta. Și asta indiferent de mijloacele folosite pen-
tru readucerea încurajărilor în zona celui obosit de între-
bări șerpuitoare.” 

Întors în camera de hotel, m-am culcat, nu înainte de a 
da drumul în baie ventilatorului de sub castanietele atâr-
nate, pe care le-am lăsat toată noaptea să-și lovească în 
ritmul lor lent valvele de scoică. Scoteau niște sunete ca 
pocnetele mângâiate de vânt ale aripilor puilor de bâtlan, 
când încep să-și exerseze zborul. 

 
A doua zi în Filumbia 
A doua zi, după un mic dejun consistent cu șașlâc, 

jalapeno murat și lipii proaspete, atunci ștanțate de o im-
primantă pentru aluaturi orientale, m-am reîntâlnit cu 
Gorka care, cică, mă aștepta de o oră bună în holul cotro-
pit de uscăciunea greu de suportat. Am ieșit repede 
amândoi în stradă și m-a întrebat părintește: 

- Ai umblat hai-hui aseară, pe înnoptate? Te crezi la 
babaca și la neneaca, acasă la tine. Ce vrei să vezi astăzi? 

- Orice ar ține de-o gazetă sau jurnal cultural și social 
la zi: viața universitară, viața bisericească, viața cărților 
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tipărite sau vorbite, viața teatrelor, viața străzii... pe scurt, 
viața oamenilor. Să văd, să asist la un curs universitar, la o 
facultate oarecare, nu contează! Cum se chinuie actorii cu 
ei înșiși pe scenă, cum se cântă în coruri religioase, cum se 
țipă sau se șoptește pe stradă! 

- Dacă ai de gând, păzit de mine, să le vezi pe toate în 
amănunt, ai avea nevoie de atâtea zile, câte, nici dacă ai fi 
un spirit al văzduhului, nu ai putea pluti peste cele dorite 
și să rămâi, pe deasupra și cu capul limpede. Vezi de aceea 
se spune pe șoptite, iar, uneori, de unii țâfnoși chiar în 
gura mare: „Unii turiști ar putea fi spionii puterilor străi-
ne”. Te-ar lua la ochi de cum ai intra într-un amfiteatru 
studențesc. Poate n-ai aflat, dar la noi, ca peste tot în aces-
te zile, studenții se iau la harță cu străinii și rup hainele de 
pe toți cei care nu sunt din generația lor și vin să se holbe-
ze prin sălile de curs, „ca spioni ai unei conduceri îmbă-
trânite și tembele”. Le reproșează celor mai în vârstă că 
vor să le lase moștenire o lume prea iubitoare de trecut și 
de alte bagatele, precum chestia aia cu „cei șapte ani de 
acasă”.  

Nu puteam decât să-l aprob: 
- Da,da!  
Între timp, el continua: 
- Dar știi ce? Îmi dai voie să mă mir de tine? Nu am mai 

întâlnit un coțcar ca tine pe cărările turismului, în 
Filumbia. Am să încep să vorbesc ca tine, cu subtilități. De 
ce să o luăm într-aiurea pe miriștea din spatele societății, 
oricare ar fi aceea? Truda mimată a actorilor sociali puși 
pe trezit conștiințe și vânătoarea de șoapte pe străzi nu se 
poate prezenta în tabele, reprezentări grafice, scale, dia-
grame și serii de distribuție a datelor. Să-i lăsăm pe specia-
liști, dacă or fi în stare de prea multa minte pe care ei cred 
că o au, să înregistreze corect tot ce trăim. De ce să ne 
legăm la cap? Ca aceia care-și caută leacul durerilor la 
mica publicitate. Știi, sunt unii cărora căpățâna strâns 
legată îi liniștește. Le dă impresia că vor găsi pe cineva 
care să le umple singurătatea, ca și cum banii dați pe zia-
rul cu anunțul le garantează surpriza așteptată. Nu avem 
oare atâtea obiective de bifat în acele plimbări turistice la 
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care mă pricep eu cel mai bine? De ce să ne transformăm 
în niște chibiți ai unor jocuri fanteziste? Noi, filumbienii, 
suntem niște oameni serviabili cu străinii. Uită-te la mine! 
Nu sunt eu reprezentantul ospitalității filumbeze?  

- În primul rând, i-am zis, îmi propun să te lămuresc de 
ce mă vreau în apropierea scenelor de teatru. Doresc să 
văd actorii de peste tot, cum își transpun trăirile, în orice 
țară ajung. Le visez jocul în rolurile desemnate în drama-
turgia viitorului. Roluri în care chinuiții pe care-i joacă vor 
evolua altfel către fericirea pe care s-o dăruiască, fără să 
mimeze succesele teatrale, în care, în ultimele clipe ale 
spectacolului, se oferă happy-endul pe care mizează spec-
tatorii. Autorii pieselor în timpurile , pe care le visez eu, 
vor demonstra cât mai veridic că împăcarea sufletească e 
alegerea care-i rămâne omului să iasă din orice decădere și 
osteneală a vieții. La finalul spectacolelor, tăcerea încre-
menită de emoțiile ajunse la culme va fi spartă, de aplau-
zele publicului, dacă nebunii de pe scenă vor dovedi că 
sunt purtători ai adevărului. Un adevăr spus cu îndrăznea-
la necesară rezolvării conflictului dramatic generat de 
lupta dintre răul trecător și binele etern. În schimb, intri-
gile și patimile personajelor, așa cum sunt jucate îndeob-
ște vor fi luate în derâdere, pierzându-și locul preferat în 
teatrul de azi, creat pe placul amatorilor de povești despre 
falsele taine ale vieții. Dacă vrei să râzi din nou de mine, 
spune-mi că aș vrea, de fapt, ca teatrul să se întoarcă la 
menirea lui educativă, prin compasiunea și frica purifica-
toare, ca acum aproape 2300 de ani. De atunci, de când 
Aristotel ne-a trimis acest mesaj pentru a înțelege psiho-
logia ticluirii de texte artistice, s-a păstrat îndemnul de a 
scrie piese și de a le transpune în jocul dramatic al unor 
personaje. După mine, orice mesaj schimbat între oameni 
are la început, dacă nu și în continuare, o încărcătură afec-
tivă. 

- Iată o pledoarie pentru amatorii de fantasmagorii de-
spre trecut și viitor, adesea potrivnice vremurilor pe care 
le străbatem, preocupate mai mult de contactul microor-
ganismelor nevăzute cu viitoarele lor gazde umane, preo-
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cuparea numărul unu a acestor zile, mă luă Gorka peste 
picior. 

M-am prefăcut că nu-i dau atenție și am continuat să-l 
lămuresc despre dificultatea prelucrărilor statistice la vâ-
nătoarea de șoapte: 

- Iar despre șoapte, taci o clipă Le auzi acum, aici! Nu 
trebuie contabilizate! Nu sunt foarte clare, dar au de îm-
părtășit ceva, dacă te exersezi în direcția asta! 

Gorka începu să râdă cu acel ascendent distinctiv pen-
tru atotștiutorii de pretutindeni: 

- Ce șoapte, naiv ce ești? Poate la tine în țară confun-
dați șoaptele omenești cu zgomotul produs de curgerea 
apei din robinetul defect al unei cișmele, îmi spuse Gorka, 
arătându-mi o cișmea de peste drum de noi. Se aude cum 
se împrospătează apa venită din munți la cișmeaua asta. 
Îmi dau seama că mi-e o sete cumplită după ce m-am copt 
în hol să te aștept, iar apoi să-mi fac gura iască pentru că 
te-am luat în serios și ți-am răspuns la toate neroziile tale. 

Ne-am apropiat de cișmea și, spre uimirea mea, am vă-
zut că pe un carton fixat alături cineva scrisese, nu cum 
te-ai fi așteptat despre calitățile apei de la acel țuțuroi, ci 
un fel de filosofare și relatare cu iz istoric despre apa po-
tabilă: 

„Este o poveste pentru adulți că apa plată este cea mai 
sănătoasă și de aceea cea mai recomandată de iubitorii de 
izvoare și natură. E o marfă ca oricare alta, supusă legilor 
pieței, de la reclamă până la profit. La fel, cum pe vremuri 
sacagii vindeau apa lăudând-o, colindând drumurile. 
Acum se vinde de la o jumătate de litru la mai mult, cât 
suportă mâinile să ducă. Meseria sacagiilor a fost definitiv 
spălată de o simplă pornire, ca într-o conspirație bine pu-
să la punct, a robinetelor. Deblocată din prinsoarea con-
sumismului, apa, îmbuteliată azi în sticle de plastic, poate 
fi totuși revalorizată printr-o întoarcere în timp, doar dacă 
se admite că acum cumpărătorii au devenit ei înșiși saca-
gii.”  

- Încă o problemă rezolvată pentru amatorii de presu-
puneri despre trecut și viitor, adesea contrazise de un pre-
zent care nu se potrivește cu apa stătută din bidoane pe 
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bani, bani și iarăși bani! i-am spus pe un ton declamator 
lui Gorka, după ce citisem textul de lângă șuvoiul cișmelei. 
Parcă curgea mai tare de când ne potolisem setea. O sete 
și de vorbe inspirată de răcoarea apei perlate, oferită gratis 
oricărui trecător. 

Pentru prima dată de când ne cunoșteam am putut citi 
în ochii lui Gorka o umbră de simpatie pentru persoana 
mea, dincolo de respectul datorat profesiei sale de călăuză 
autorizată de normele practicării turismului în Filumbia. 
Atâtea reguli care mă sastisiseră de când începusem să mă 
interesez de această țară. Se pare că acestea patronau ori-
ce mișcare a unui străin în Filumbia. 

 - Lăsate cuvintele să curgă șuvoi din tine, ajungi să nu 
te mai deosebești de cișmeaua asta, domnule turist A2, 
mai cu seamă că nu te aud prea bine. Nu-ți dai seama de 
felul în care-ți vin pe buze. Uneori, se pare că nu îți sunt 
dictate de ideile pe care ar trebui să le dezvălui cu unicul 
scop al unei comunicări reale. Îți vin singure, săracele de 
ele, căutând să se potrivească oricum, numai să iasă bine. 
De aceea, din ceața în care-ți orbecăiesc spusele, acorduri-
le dintre ele adeseori îți vin în ajutor. Și atunci care-i tâl-
cul lor, au vreun sens ascuns de scos la suprafață? Ori 
numai sonoritatea flămândă de aplauze? Nu uita că aici, la 
noi, învățăm de mici să nu ne pierdem și să nu ne lăsăm 
păcăliți de negurile vorbirii în Țara cuvintelor în nori și 
ceață! 

- Tocmai asta voiam să înțeleg și eu de ce v-ați legat 
denumirea țării de cuvinte și de ceață, care oricât ar fi de 
deasă, se ridică, atunci când vrea Domnul. Ca toate, în 
jurul oamenilor, să devină mai clare. Să știi însă că oricâte 
cuvinte aș spune și s-ar zburătăci în jurul nostru, tot nu-
mai cuvintele din interiorul cuvintelor sunt cele peste care 
în veci nu se lasă ceață, am încercat să-l fac pe Gorka să-
mi spună mai multe despre țara lui. 

 - La mulți ani, mulți, cât mai mulți ani, printre nori și 
ceață! Ani mulți, până te plictisești de ei și o iei de la ca-
păt, din nou, încă o dată! Asta-i deviza noastră și urarea pe 
care ne-o facem, cu ocazia evenimentelor mai deosebite... 
nu știu cum să te ajut, să pricepi ce înseamnă „deosebite” 
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pentru noi. Ai să te dumirești dacă ții ochii deschiși mai 
tare, nu ca acum când pari încă presat de orice schimbare 
de decor! încercă Gorka, cu vocea dintr-odată șuierată, să-
mi capteze atenția. 

- Trebuie să termin ce n-am început! i-am reprodus lui 
Gorka celebra replică dată personajului secundar, bașbu-
zucul șef cu privirea sașie, de către iubitul actor Pikita 
Pisalkov, în rolul lui Dedușka, din serialul Răpirea 
Matrioşcelor. Urmăream producția Studioului 
Gospodfilm, în zecile ei de episoade în culori violente și 
pure, lipsite de nuanțe, cu sufletul la gură. Din copilăria 
pe care mi-o prelungisem nepermis de lung, „dincolo de 
adolescență”, i-am fost un fan. Erau vorbele caustice ale 
tatălui meu.  

Gorka mi-a înțeles îndemnul preluat de la actorul pre-
ferat și s-a desprins cu un ușor regret de nimbul de stropi 
ai cișmelei, cu a cărei răcoare ne începusem prima zi de 
turism tematic. Am pornit amândoi, trecând pe lângă ho-
tel, pe o alee, drept în fața noastră. Un indicator smălțuit 
o prezenta ca Aleea Prințeselor Nemăritate.  

- Să nu lăsăm poveștile să ne vină în întâmpinare! Ce ai 
vrea, în mod serios, să vizităm azi? mă întrebă Gorka. 

- Voi nu aveți sate? Du-mă la ele, dacă nu le-a înghițit 
pe toate poluarea și seceta lipsei de venituri garantate! 
Mai bine copt de plăceri inedite în natura belișiană, Belișia 
îi zice satului meu natal, din Silvadinia, cum o iei la stân-
ga, decât răscopt într-o capitală de asfalt și betoane în care 
singura plăcere e să nu te smintești împreună cu gloata! 

- Avem, cum să nu avem. Până-n epoca modernă și ca-
pitala noastră, de-i zice acum Nodur, se numea Șáișpe-
Sate. Ca să te saturi de dorințe ecologiste, te duc la unul 
din aceste sate care cu toate că e arondat capitalei e încă 
în stare naturală, cu porci scurmători pe ulițe, chiar dacă 
acum li se spune străzi și bulevarde. Cu grijă, ți-o spun de 
acum, să nu calci în balegile vacilor, când se întorc de la 
păscut.  

După ce ieșisem din Aleea Prințeselor, am ajuns în 
dreptul unei scări de granit, intitulată Treptele Imperiale, 
după cum ne lămurea un alt indicator smălțuit, aflat pe 
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stâlpișorul, tot de granit, de la baza treptelor. Filumbia, 
înainte de a fi republica de azi, făcuse parte ca principat 
din Imperiul Bușburgic, al Casei de Bot Împins pân᾽ la 
Ciornaia Balta. În capul treptelor se deschidea o piațetă, 
unde ne-am dus ață la un oficiu de închiriat roți. Asta se 
zugrăvise și pe firma reprezentată de o roată de camion ce 
purta înscris cu litere ronde: „Rotundul nostru trai e pe 
roți.”  

Am închiriat cu trei lețcăi, în moneda oficială a 
Filumbiei, trei trotinete electrice cu baterii încărcate pen-
tru 24 de ore, „o trotinetă în plus, de rezervă, pentru 
gropi”, m-a asigurat Gorka, ca să-mi demonstreze că nu-
mi risipește banii pe vreo fantezie făcută înadins.  

Din piațetă, pornea drept înainte un drum semiasfaltat, 
o imitație de bandă bitumitoasă, care ocolea hârtoapele. 
Din cauza mulțimii gropilor erau puse numeroase semne 
de circulație: sens unic, limitare de viteză sub 20 km la 
oră, întoarcere nepermisă, drum îngustat pe ambele părți. 
Încolăcite în jurul semnelor flutura pe pânze cauciucate 
avertizarea „Depășirea vehiculelor cu excepția trotinetelor 
electrice, motocicletelor și bicicletelor fără ataș, interzisă!” 
Eram suiți pe trotinetele noastre, dintre care pentru aceea 
de rezervă, Gorka improvizase, din tricoul și fularul său de 
călăuză, o imitație de bandulieră. Ne simțeam eliberați de 
toate complexele față de toți motorizații pe patru roți din 
jurul nostru. Puteam depăși lejer tot felul de vehicule 
abandonate sau oprite în ambuteiajele generate de dificul-
tățile deplasării în același sens, fără vreo șansă de întoar-
cere sau marșarier.  

Ne-am oprit totuși pentru a lua o votcă la un local care 
avea pereții de sticlă acoperiți cu reclame care reprodu-
ceau aceeași figură a unei cuvioase fețe bisericești. O mitră 
policromă îi umfla capul cât al unui taur cornorat. În felul 
în care un astfel de mascul reproducător este împodobit 
cu zorzoane pentru fiesta unui sfânt localnic, din arealul 
lumii hispanice. În astfel de ocazii, urmează obligatoriu 
corida, lupta sacrificială dusă în încercarea de identificare 
cu zeul Mithra, un detaliu istoric știut numai de cunoscă-
torii mitologiei persane. Influențele livrești mi-au copleșit 
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întotdeauna gândirea. „Pișpecul” de pe afișele publicitare 
în niciun caz nu părea să fie cunoscător al vreunei mitolo-
gii, din toate câte au minunat până acum omenirea. Ran-
gul perimat de „pișpec” cu care era desemnat în vechime 
un episcop, în grai ardelenesc, l-a folosit pentru ultima 
dată ca termen denominativ Nicolae Iorga, în cartea sa 
Neamul românesc în Ardeal și Țara Ungurească, la 1906. 
Dar sonoritatea termenului se potrivea cu aceea a cuvân-
tului pișicher și cu rânjetul de colivar pomanagiu care îi 
trădau priceperea la învârteli ale purtătorului de mitră de 
pe afișe. Fiecare reclamă avea tipărită de-a latul aceeași 
invitație la parastase pe bandă rulantă: „Mai mulți popi, cu 
mine în frunte, vă garantăm calitatea colivei și a colacilor 
din acest restaurant specializat în pomeni, de la care pleci 
cu burta plină și satisfacția că te vei bucura și matale de 
aceeași prăznuită cinstire, când ai tăi vor apela la noi, ex-
clusiv pentru tine”.  

Fără să bănuim ceva, am nimerit și noi la praznicul în-
chinat amintirii unui necunoscut. Obligați de tradiție, am 
mâncat un colac și am închinat întru pomenirea fie-
iertatului un țoi de țuică în locul votcii programate s-o 
sorbim în acel local. Așezați la masă, am asistat cum, 
dintr-odată, lui Gorka i s-a deschis pofta de a critica starea 
drumurilor din Filumbia, insistând în cele spuse pe inepția 
de a impune un sens unic în circulația pe drumul pe care 
venisem: 

- Privește ce a ajuns însemnul de sens unic de altădată, 
inventat să-i asigure pe iubitorii de circulație corectă, pe 
roțile vieții, de buna desfășurare a parcurgerii drumului pe 
care și-l propuneau? Nimic nu mai impresionează, nici 
măcar pierderea de sens la ceea ce facem, uneori doar din 
disperare, pentru impresia de a da un sens întâmplărilor. 
Încotro mergem, care-i ținta noastră, unde ne este capătul 
drumului? Să fie acel capăt locul în care începe deșertul 
lui Niciodată? Fără să putem denumi trecerea noastră 
dintr-un nimic în altul, prin cuvintele tot mai goale pe 
dinăuntru, neputincioase și ele de a ne explica când și 
unde a dispărut credința de a fi cu toții împreună și de a 
ne lua în seamă între noi. Astăzi până și sensul vieții a 
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devenit un fir dintr-un izvor care curge cât să-l acopere 
două frunze, până se întoarce în pământ. Mai e valabil ce 
am învățat, că binele are același sens pentru o lume în-
treagă? De ce pe vremuri, ne puteam permite să nu luăm 
în serios sensul la toate cele, când ne plictiseam de repeta-
tele îndemnuri la găsirea rostului ființei umane? La fel ca 
în situațiile când ne revoltau reproșurile că nu acordăm 
importanța cuvenită rosturilor care ne-ar fi motivat, pa-
sămite, existența. Dar o făceam cu bună știință, nu ca 
acum când știința cunoașterii, deconectată de suflet s-a 
mutat pe internet în condițiile în care își promovează, tot 
mai mult, autonomia. Sensul căutării sensului îi anihilează 
tocmai utilitatea. Antrenamentul la probele de tir sportiv 
într-un magazin de cristale de Boemia nu va da niciodată 
sens conținutului acțiunilor umane, nici măcar în intere-
sul perfecționării tragerii la țintă - decât poate din partea 
colecționarilor de pahare și cupe din cristal de Boemia. Ei 
sunt gata să strângă chiar și cioburile pentru frumusețea 
fărâmelor de gravuri încrustate, risipite pe pardoseala ma-
gazinului. Turistule A2, am încercat să-mi expun niște 
păreri pe care nu le-am împărtășit nimănui. Se pare, străi-
ne, rătăcit prin Filumbia, că prin spusele mele te-am făcut 
să-ți iei mutra tâmpită, specifică filosofării? 

Nu mă așteptam din partea lui Gorka la atâta elocvență 
în confruntarea incapacității actuale a oamenilor de a-și 
înțelege neputințele. Mă miram pe ce fleac îi cășunase: 
starea proastă a drumurilor filumbeze. Neputința de a 
îndrepta ceva rău pentru toată lumea îmi era prea cunos-
cută din experiența trăită în țara de unde veneam. Nu ști-
am cum să-i preiau mesajele încărcate de emoție. Îmi con-
firma că trăirea afectivă precedă mesajul. Erau deducții 
care mă prinseseră nepregătit. Cu toate acestea, m-am 
agățat de cuvântul „niciodată”, pentru a continua discuția. 
Mi-a displăcut întotdeauna imensitatea absenței speranței 
din acest cuvânt, de fiecare dată când îl auzeam pronunțat 
în prezența mea: 

- Cuvântul „niciodată” care-ți amărăște judecățile, nu-ți 
suscită oare și o îndoială? Niciodată nu se știe cât de vero-
similă este susținerea unei păreri peste care, din păcate, 
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azi se adaugă și câte o speculație ? În cazul celor spuse de 
tine, speculația poate fi întoarsă spre practica străveche a 
terapiei cu cristale, chiar dacă se bazează pe sugestie și nu 
pe știință, în încercarea alternativă de a vindeca. Cioburile 
de cristal pot fi admirate, ai spus-o chiar tu mai înainte. 
Dar mai mult decât atât, pot fi folosite în terapie, depinde 
de cel care le face să strălucească, dându-le o valoare neaș-
teptată. Când cuvintele se potrivesc meșteșugit în relata-
rea faptelor, nu înseamnă că adevărul a fost vânat conform 
regulilor urmăririi și prinderii lui, pentru a-l servi pe tavă. 
Pe de altă parte, cuvintele servesc adevărului, chiar și 
atunci când îl înfundă tot mai adânc.  

Interlocutorul meu și-a reamintit probabil de menirea 
lui de călăuză și a început să se foiască ca pentru plecare. 
În căutarea unei motivări pentru afirmațiile puse în discu-
ție, a adăugat însă un șir de vorbe ușor dezlânate, care mă 
făceau să-i privesc tot mai fix frizura cănită, cu o cărare în 
zigzag pe mijloc: 

- Între speculație și realitate cine poate ghici ce urmea-
ză? Va mai apărea pe piața previziunilor și altceva în afară 
de riscul unor presupuneri? Cum suntem noi acum, în 
primejdia de a fi ascultați, înregistrați și opriți de Patrula 
Cuvintelor Necorespunzătoare. Cu toată încercarea mea de 
a nu încălca logica permisă asocierilor verbale, „niciodată” 
lăsate la voia întâmplării. Ca o pedeapsă, patrula dacă ne 
ridică, pe mine m-ar reîntoarce în lumea de dinaintea 
promovării mele pe post de călăuză, o lume de care mă 
plictisisem și de care nu eram „niciodată” mulțumit. Pe 
tine te-ar da afară din Filumbia. Dar să nu ne speriem. Și 
ascultarea și supravegherea își au limitele lor administra-
tive. Pentru viitorul destinului nostru comun ca ființe 
gânditoare mă întreb: „Din câte lumi se învârt în lumea 
cea mare care le cuprinde pe toate, în care dintre ele sun-
tem invitați să intrăm?” Cea mai apropiată de vremurile 
prin care navigăm - se știe -, ar fi aceea în care intrarea 
este admisă numai cu semnele distinctive ale utilității 
social-colectiviste pe piept. 

Fără să-mi găsesc imediat cuvintele, potopit de hățișul 
de raționamente ale lui Gorka, am exclamat „auleu”. Apoi 
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mi-am permis să enunț niște gânduri purtate și nerostite 
de ani de zile: 

- Un destin în adevăratul sens al cuvântului nu are ne-
voie de cuvinte pentru a fi înțeles cum se cuvine. Sunt 
oameni care susțin în fața altora că ei și-au ales destinul. 
Unii chiar adaugă că după ce și-au lăsat doctorii să aleagă 
pentru ei, în momente de cumpănă, s-au hotărât să-și ia în 
mâini destinul și, astfel, au scăpat cu viață și totodată de 
doctori. Pentru acești oameni ceea ce spun ei este o auto-
amăgire. În schimb, în sufletul lor Îi mulțumesc Celui de 
Sus că le-a îmblânzit destinul în fața sorții, un sofism dat 
ca exemplu negativ în cartea de citire pentru avansații în 
retorică. În același timp, farsorii vorbelor cred că ochiul 
providenței nu-i poate urmări continuu, lăsându-i, pe mai 
departe, să afirme, ca mai înainte, că ei își hotărăsc desti-
nul în privința alegerilor importante în viață. 

De câteva clipe, Gorka mă imita ca în oglindă, executa 
aceleași gesturi ca și mine, îmi mima - aveam eu impresia 
-, expresiile feței, își înclina și rotea capul concomitent cu 
al meu, își ațintea privirea în ochii mei, ajungând să clipim 
concomitent. 

- Ce-i cu tine? Ce faci, de ce mă imiți? l-am întrebat. 
- Da, te imit din interesul pe care ți-l port. Sunt angajat 

pentru așa ceva. Oglindirea non-verbală e o etapă, „o pro-
cedură mimetică”, în programarea neuro-ligvistică, ușor 
de priceput din cărțile care o popularizează. Ai putea 
ajunge celebru dacă ai practica NLP. Ai putea să-ți dez-
volți potențialul nebănuit al sinelui tău cu o astfel de tira-
dă, dar numai împreună cu mimica și modul în care te 
exprimi ca un actor eliberat de trac. De aceea te-am 
acompaniat ca o dublură. Separat de jocul tău de actor 
într-un rol nefinisat, totul s-ar putea rezuma la o tragere 
la sorți la un fel de loterie a vieții. Visezi că ești alesul că-
ruia i se permite să jongleze cu generatorul de numere ca 
la LOTO. În ceea ce vreau să susțin, generatorul de cuvin-
te și comportamente câștigătoare, nu poate să fenteze 
destinul. Nu știi că providența nu poate fi îndepărtată de 
la scopul primordial de a-și afirma și susține nepotrivirile?  
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- În cazul în care mă vezi ca pe un personaj care își cau-
tă cadrele pentru scenele următoare, tu fiind companionul 
meu, haide să ne ducem mai departe și în altă parte.  

Ne-am repus în funcțiune mini-trotinetele electrice și 
ne-am alăturat coloanei care rula cu aceeași încetineală și 
resemnare în fața unui destin comun, de necomentat deo-
camdată, acela de ne deplasa pe patru roți în Filumbia.  

Ne-am strecurat printre toți ceilalți vreo câteva sute 
metri, până când Gorka a propus să vizităm o biserică 
promițător de măreață, deocamdată, numai din afară. Era 
trecută în programul lui de obiective servite oficial, la pa-
chet, turiștilor. Edificiul, în interior, nu avea nimic de ad-
mirat, pe măsura dimensiunilor lui. La prima vedere părea 
doar o îngrămădire de arcade, abside, strane de stejar, 
sfeșnice masive de bronz, icoane de argint și obiecte de 
cult împrăștiate sub cupolele mai mici ale spațiilor secun-
dare. Toate acestea, privite în fugă, se roteau în jurul navei 
pustii de oameni, cupolei și turlei principale. Uimitoare, 
pentru înălțimea de la care domina de pe cupola principa-
lă, era fresca Mântuitorului cu Evanghelia deschisă la lite-
rele Alfa și Omega, simbolurile totalității lui Dumnezeu, 
începutul și sfârșitul întru Cristos. M-am oprit, din trece-
rea mea în pas gimnastic prin biserică, în locul în care, 
dacă ar fi atârnat din cupolă un pendul gravitațional - cu 
toate oscilațiile lui minuscule -, aș fi fost exact în punctul 
de unde, pornind de la Alfa, un fir nevăzut te-ar fi suit cu 
privirea concomitent și la Omega. Îmi imaginam cum do-
uă persoane, cap lângă cap, fiecare concentrat numai la 
una dintre cele două litere ar reuși să le contopească pen-
tru amândoi privitorii, într-una singură, o literă-cheie 
universală fără nume, de necitit de către muritori.  

- Stai cu mine în același loc, în care sunt acum! l-am 
chemat pe Gorka în imediata mea apropiere. Să privim 
literele acelea de sub cupolă! l-am îndemnat, spre mirarea 
lui, în timp ce continuam cu indicațiile formulate cu dez-
involtură. Ne dăm capul pe spate și probăm dubla privire! 
Din ce am citit în broșură și din ce am pățit aseară presu-
pun că voi, filumbezii, vă puteți transmite telepatic gân-
durile. Hai să încercăm și cu imagini. Eu îl fixez cu privi-
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rea pe Alfa și tu pe Omega, apoi le schimbăm între noi în 
gând, ca pe niște cuvinte, dar și ca pe niște reprezentări, 
așa cum apăreau în biblia pictată pe pereți bisericilor stră-
vechi, pentru neștiutorii de carte. Vor ajunge să coincidă 
prima și ultima literă - cu toată deosebirea dintre ele - și 
se vor contopi în logos sau în ideea primordială. Prin acest 
fel unic de telepatie, nu vom mai fi în același loc ca acum. 
Ne vom distanța în timp de-a lungul experimentului pro-
pus. Nu știu precis cât de demult ne vom duce înapoi, dar 
desigur începuturile vremurilor ne vor fi din ce în ce mai 
aproape. Cred că dacă am reuși să realizăm experimentul 
am descoperi sensul acela pus în discuție, la toate cele 
care au fost și vor fi. Gorka n-a înțeles nimic din ce voiam 
să-i spun, cu toate gesturile prin care căutam să-i sugerez 
rolul pe care i-l imaginasem. 

 Neavând nicio șansă să-l conving, am trecut la o altă 
problemă-cheie, pentru mine. „Să fi fost locul acela de sub 
cupolă predestinat pentru cele mai neobișnuite întrebări 
și presupuneri?” 

- Ce ai face dacă ai fi un credincios convins de puterea 
nemărginită a Domnului, un mărturisitor devotat care 
iubește până la renunțarea de sine scrisul și lectura și ai 
umbla buimac, întrebând în stânga și în dreapta o chestie 
mai puțin obișnuită. Mi-e jenă să ți-o spun, să nu zici că 
sunt un blasfemator. Dar chestia asta nu pot s-o țin numai 
pentru mine: ce-ar fi dacă pe oricine ți-ar ieși în cale, 
văzându-l că citește cărți tipărite în formatul clasic sau 
afișate pe dispozitive electronice, l-ai chestiona ca un re-
porter: „Ce lecturi are Dumnezeu? E la zi cu cele scrise 
pentru a fi citite?” Iată, că-ți dau și dezlegarea, un răspuns 
firesc, la îndemâna oricărui înger de serviciu, care l-ar ogoi 
pe acel credincios, în pielea căruia te-am rugat să intri. 
Replica i s-ar potrivi nu numai lui, ci și mie ca gardian al 
cărților hoațe de timp și spațiu: „Dumnezeu citește oame-
nii, deci citește mai mult decât s-a scris până acum. A dat 
neamurilor pictograme, litere, grafeme, glife și caractere 
grafice pentru desemnarea sunetelor, silabelor, ideilor și 
pauzelor vorbirii. Toate aceste semne scrise sau pictate au 
alcătuit numeroasele alfabete sau au fost amplasate în 
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ordinea prestabilită de vreo înțelepciune, cel mai adesea, 
nenumită, să deslușească ideogramele între ele. În așa fel, 
încât feluritele cuvinte așezate în minte, și apoi spuse, să 
poată fi pictate, scrise și auzite prin citire, cu voce sau în 
gând. Poate ca să nu fie risipite de uitare, chiar și atunci 
când nu sunt îndreptate spre El.” Ce-i destinul? O dictare 
până înveți să-ți scrii lecțiile vieții, nu pe atât de caligrafic 
pe cât ar vrea Cel care stă în spate cu joarda și zăhărelul, ci 
cu înțelepciune și omenie, oricâte greșeli ai face? 

- Aș mai adăuga ceva special pentru tine, Gorka. E ceva 
anume, ca și cum te-aș întreba dacă îți place dulceața de 
gutui, zmeură sau fragi, dacă merită să asculți Simfonia a 
IX-a de Beethoven sau să te plimbi desculț vara în valurile 
de la malul mării? Nu-i așa că par niște întrebări puse de 
parcă s-ar vrea să se știe certamente dacă ești om sau gira-
fă. Ia-o ca o glumă și citește tot ce crezi că a fost scris și 
pentru tine, dacă nu ți-e teamă să afli adevărul despre așa-
zisa nebunie provocată de neștiința oamenilor despre oa-
meni. Și uită-te la vitraliul din dreapta ta. Cioburi lipite, 
dar ce cioburi, îți vine să le pui ca o fereastră sufletului! 

Revenind la rolul lui de călăuză, însoțitorul meu, tăcut 
și rezistent la toate propunerile mele fanteziste din biseri-
că, a pornit grăbit spre ieșire. Cred că-i întinsesem răbda-
rea atât de mult că nu mai putea să-mi stea aproape, ori-
cât de mult îl înțepenisem de uimire, prin conținutul spu-
selor mele. Afară, suiți pe trotinete, am mers cu coloana 
de vehicule, cât de iute ne permiteam să-i depășim lentoa-
rea de melc. Ne-am schimbat direcția pe un drum colate-
ral, în dreptul unei găoace imense fasonată în marmură 
neagră, pe care era inscripționat în limba bască: Erabilera 
anitzeko zakarrontzia. Am remarcat înveselit potrivirea 
ritmată între vocale și consoane a inscripției. Traducerea 
ei, ca peste tot unde era ceva de citit, mi se strecurase in-
stantaneu în fluxul gândurilor: Coș de gunoi multifuncțio-
nal.  

-Nu ne-a mai rămas decât să admirăm solemnitatea 
acestui așa-numit coș de gunoi care ține locul unui recipi-
ent cu utilizări multiple! mi-a spus Gorka, sprijinindu-se 
cu tot corpul și cu cele două trotinete de ghizdul gropii 
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prelucrate ingenios în marmura neagră lustruită. La noi, 
în Filumbia, farsa e o politică de stat pe drumurile publice, 
pentru a menține atenția și recâștiga buna dispoziție necă-
jiților scăpați de trafic. E o adâncitură săpată decorativ în 
marmură. Amintește de un coș doar prin inscripție și în-
demnul să arunci ceva de prisos, undeva în golul de aco-
lo... Are mai multe compartimente, toate bine puse la 
punct, cu intenția ca oamenii să aibă un spațiu divizat, 
amănunțit pe profilul materialelor nefolositoare de care 
vor să se lepede: buletine de vot la alegerile invariabil 
amăgitoare, obiecte ieșite din uz, cărți citite degeaba, cea-
suri inexacte, geamuri sparte, grilaje rupte, țevi ciuruite, 
figurine mutilate, proteze dentare, pungi, fără un conținut 
solid, pline însă de miasme, haine devenite penibile după 
purtare, piese incomode de mobilier, fotografii ale persoa-
nelor plicticoase și multe altele dificil de grupat, după 
criterii mereu în schimbare. Astfel, cineva - la grămada 
aceasta de rămășițe ale acțiunilor oamenilor, destinate să 
le fie globalizată ratarea -, nu te mira... da, un neica ni-
meni a adus un sicriu gol de zinc cu un panou solar foto-
voltaic de suprafață. Probabil, îi devenise o povară după ce 
și-a schimbat propriul termen de ieșire din uz. 

Gorka nu terminase bine prezentarea golului de mar-
mură cu funcții multiple al cărui nume, Erabilera anitzeko 
zakarrontzia, mă umplea de o armonie vocalică, că o pală 
de vânt puternic, prevestitor de furtună, care plecase par-
că în urmărirea noastră ne-a prins în turbionul ei. Era greu 
de explicat, de oricine ar mai fi avut timp de așa ceva; de 
unde, din văgăuna inutilităților ordonat compartimentate 
s-au ridicat nori de frunze, insecte și păsări acoperite de o 
ceață groasă, preschimbată brusc în negură.  

Totuși am mai apucat să mă adresez beznei din vecină-
tatea noastră: 

- Când nu mai poți deosebi, în furtună, o pasăre de-o 
frunză, luate amândouă de vârtej, ce înseamnă oare, că 
realitatea fuge de tine sau că tu nu mai poți separa adevă-
rul de realitate ? 

La fel cum a venit, negura s-a ridicat, lăsând soarele să 
ne îndrume trotinetele spre satul din capitala Nodur, care 
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ne era următoarea destinație. Cu toate că drumul nu mai 
era asfaltat, nu mai trebuia să ocolim nicio hârtoapă. Pri-
ma consecință era că puteam să ne auzim mai bine. Astfel, 
pe Gorka care vorbea șoptit, ca și cum s-ar fi adresat nu-
mai sieși, l-am perceput clar cum a luat-o razna, 
debitându-și superstițiile pe care nu bănuiam că le moște-
nise sau le descoperise singur: 

-Am păcătuit în biserică că nu ne-am rugat la moaștele 
Preacuviosului Tărbăcit dintre Ghimpi. De aceea ne-a po-
topit negura, să ne fie de ținere de minte. Măcar în fugă 
să-i fi sărutat cele două degete scăpate din martiriul tăierii 
în felii... alea ținute într-o răcliță de fildeș la etajul al trei-
lea de la subsol!  

Ultima precizare îmi ajunsese la ureche ca zgomotul 
unei bile rostogolite fâșâit pe un acoperiș de sticlă. Ca un 
turist ofuscat de pierderea a ceva ce trebuia vizitat pe tra-
seu, am ricoșat verbal, pe un ton reprobativ la destăinui-
rea spășitului meu interlocutor, aplecat la 90 de grade, pe 
trotineta care prinsese viteză: 

- Nu-i rost de smiorcăială și de avortoni ai unei gândiri 
magice, acum. Puteai să-mi enumeri etajele de la subsolul 
bisericii și să mă întrebi dacă vreau să-l vizitez pe vreunul, 
eventual ăla cu moaștele. Să mă fi purtat ca de-a lungul 
unor mațe sacre subterane pe acele coridoare supraetaja-
te.  

- Am mai pierdut ceva, las-o moartă! Dar nu din cauza 
mea. N-a fost să fie azi, când ți-am cerut să-ți deschizi 
ochii larg, să te dumirești despre tot ce interesează. În 
schimb tu mă puneai să-mi sucesc capul la tavan. Corul 
bâlbâiților din biserica pe unde trecurăm! Era acolo în 
sacristie, unde își repetă cântările, printre veșmintele pre-
oțești. În altă parte nu au voie să se producă, cu excepția 
sfintelor slujbe. Ai auzit de el? N-aveai de unde! Corul 
acesta pe perioada în care cântă în limba bască, îi face pe 
membrii lui să nu se mai bâlbâie. Nu e o minune lingvisti-
că? 

- Nu! i-am răspuns, mulți dintre bâlbâiți vorbesc nor-
mal dacă monologhează sau pronunță cuvintele în șoaptă, 
cum ai procedat tu adineaori, sau când cuvântă cu necu-
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vântătoarele. De asemenea, atunci când cântă. Celor cu 
ureche muzicală, cântecul le redă încrederea mai abitir 
decât povața. Dar era mai bine să ascultăm un cor profesi-
onist de bâlbâiți, decât să auzim la nesfârșit, de ani de zile, 
aceeași melodie la țambal, însoțind ceea ce se hotărăște că 
este oficial. La mine în țară, dar poate și la voi, pentru că 
obiceiurile proaste se extind ca o pecingine, numai țamba-
lagii sunt apreciați corect pentru elanul cu care-și rup cio-
cănelele. În rest, vezi cum sunt ridicați la rang de compo-
zitori niște neștiutori în citirea notelor muzicale. Pe alții îi 
descoperi că au fost numiți toboșari șefi sau dirijori de 
orchestre, pentru meritul de a fi asigurat fondul muzical 
discursurilor de propagandă populistă. 

Trotinetele rulau aproape singure. Strada se transfor-
mase în uliță. Porcii, pomeniți în prezentarea de mai dina-
inte a locului, se ițeau cuviincioși de prin rigole. Unii mai 
purtau fâșii de pânză roșie cu însemne și lozinci electora-
le. „De la fostele alegeri” îmi strigase Gorka, la întrebările 
mele prin gesturile pe care i le făceam, rotindu-mi mâna 
stângă în jurul gâtului, cam pe acolo pe unde porcii își 
purtau, fluturând, bentițele electorale. 
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firmarea patriotismului este identică cu afirmarea 
omului ca individ și specie, pentru că nu există valoare 

decât prin specificare. Specificul și particularul fac valoa-
rea, căci valoarea exclusiv-generală ajunge uniformitate și 
mecanicitate; și atunci însăși ideea de valoare ajunge sub 
semnul întrebării! Știm bine; în toate domeniile, rezultate-
le diferitelor experiențe au ajuns la aceeași concluzie: nu 
de la ideea sau noțiunea generală se ajunge la cea particu-
lară, ci invers. Tot astfel: nu de la umanitatea generală 
ajungem la omul concret, ci invers, de la persoana concre-
tă din noi și de lângă noi ajungem apoi la ideea generală 
de umanitate, cu toate ale ei. Semenul nu este întâi o idee 
sau o noțiune – precum nici umanitatea – ci ființa concre-
tă de lângă tine, lipită de tine. Omul ne-lipit de tine nu 
există, de fapt, pentru tine. Semenul și aproapele tău exis-
tă pentru că sunt familia, rudele, vecinii, prietenii, strada, 
consătenii, concitadinii, localitatea, regiunea și țara anu-
me. Dacă nu-i iubești mai întâi pe ei – exact în ordinea 
apropierii organice – nu iubești nici lumea, nici umanita-
tea și nici omul. Căci vecinii, strada și localitatea sunt in-
termediarii sau treptele inevitabile prin care, înaintând, 
poți să ajungi la umanitate și univers. Nu putem iubi o 
umanitate generală (în genul Kuss der ganzen Welt, al lui 
Schiller) decât prin umanitatea cea mai concretă, imediată 
și simplă, cea de lângă noi. Globaliștii și transnaționaliștii 
vor, probabil, să afirme o solidaritate generală a omenirii 
bazată pe individul responsabil și (cel mult) pe familie. 
Trebuie observat însă că fără treptele intermediare (soli-
daritatea locală, regională și națională) nu se poate păși la 
ultima, cea universală, care rămâne convenție, iluzie și 
minciună. Putem avea mai multe case, totuși una singură 

                                                 
 Din volumul „Conferinţe”, în curs de apariţie la Editura Reîn-
tregirea. 
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este „acasă”; fiecare are un singur „acasă”. Părintele ne este 
părinte nu pentru că este neapărat mai bun ca alți oameni, 
ci pentru că este unicul, datul și anumele nostru părinte; 
la fel și copilul: „altul (la fel) mama nu mai face!” 

Patriotismul este inerent și esențial ființei umane, pen-
tru că individul nu poate avea toate datele umanului decât 
în cadrul acestei comunități precise, care este un popor 
anume. Un argument decisiv şi total în acest sens este 
limba. Orice individ uman există și rămâne om numai prin 
limba unui popor anume; el este spirit și om numai prin 
limbă. Dar limba oricărui om nu e o limbă generală ci o 
limbă specifică, limba unui popor anume. Nu există o lim-
bă general-umană; se știe eșecul „limbii” esperanto, care a 
vrut să fie tocmai o astfel de încercare. Limba nu e numai 
o capacitate sau o metodă superioară de comunicare ci 
este însuși spiritul, esența, mentalul, sufletul, culoarea și 
mirosul umanului concret, în formă precisă, reală, specifi-
că, unică și perenă. 

Față de aceasta, globaliștii vor să argumenteze probabil 
că în viitoarea casă a Uniunii Europene se va ajunge până 
la urmă la o limbă unică. O limbă unică de dialog este 
previzibilă într-adevăr, dar aceasta nu poate exclude nici-
decum forța, realitatea, necesitatea și perenitatea limbii 
fiecărui popor în parte. Putem să ne dăm seama că e de 
neconceput ca germanii, francezii, spaniolii, italienii ș.a. 
să renunțe total la limba lor în favoarea unei limbi euro-
pene unice (engleza sau esperanto). Oricine își poate da 
seama că din punct de vedere spiritual această renunțare 
ar fi numai pierdere și nicidecum câștig. 

Patriotismul este baza și esența comuniunii, fiind iden-
tic cu ideea că omul nu se naște, nu trăiește și nu moare 
singur, că ființa există numai întrucât se dăruiește, că fie-
care om există întrucât este șansă și destin unic sau speci-
fic, dar legat organic de ceilalți. 

Înțelegând aceste realități ca date esențiale ale omului 
și ale ființei, cu atât mai urâte și enorme ne apar primitivi-
tatea și grosolănia unor universitari de genul lectorului 
Simona Popescu de la Universitatea din București, (şi al 
altora) care la postul TVR 1, în emisiunea din 15 ianuarie 
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2006 dedicată lui Mihai Eminescu, ricana cu mândrie: 
„Când aud de specific național, îmi vine să …!”. 

Ideea că prin patriotism cetățeanul încalcă principiul 
fundamental al moralei, acela al universalității, întrucât 
„admite că oamenii nu sunt egali”, ne apare sofistă și insi-
dioasă. Patriotismul nu constă în negarea egalității sociale, 
statale, economice, confesionale, culturale etc. Nu e vorba 
de egalitate de drepturi ci e vorba de a cunoaște, recu-
noaște și cultiva specificul ca valoare. Esența patriotismu-
lui nu constă în a nega ceva ci a afirma ceva. Problema 
patriotismului este aceea de a înțelege că e necesar să ad-
miți și să cultivi valorile ca specificități, iar aceasta nu în-
seamnă excluderea sau disprețuirea celorlalți. Ideea că 
oamenii nu sunt egali nu este chiar așa de simplă și de 
negativă, cum li se pare nivelatorilor globaliști: nouă ne 
apare cât se poate de limpede că oamenii nu sunt, nu pot 
și nu trebuie să fie egali. Ni se pare o enormitate tocmai a 
afirma că sunt egali. Problema este: ce înțelegem prin 
acest „egal”? Oamenii sunt egali în drepturi naționale, 
sociale, politice, culturale etc. dar nu sunt egali în valorile 
lor, căci existența lor este totuna cu deosebirea lor sau 
specificul lor. Ca indivizi și colectivitate locală, regională, 
națională, continentală și planetară ei există și se preci-
zează tocmai prin acest specific. Există desigur și umanita-
tea în ansamblu, dar nu trebuie uitat că aceasta nu se de-
tașează de dimensiunile locale ci se constituie tocmai din 
suma specificurilor acestora. Naționalismul ține esențial 
de formele și devenirea istorică, dar patriotismul nu. Pa-
triotismul se constituie din realități organice, fundamen-
tale și definitive: relația părinte-copii, familia, colectivita-
tea regională cu limbă unică și eternă, cu sufletul ei, cu 
toate tradițiile, mentalul și spiritualitatea lor. Fără aceste 
componente organice fundamentale, umanitatea ar intra 
într-o uniformizare echivalentă cu mecanizarea, sărăcirea, 
dezumanizarea, denaturarea, diluarea și distrugerea. Exis-
tă dovezi concrete în acest sens: societățile globalizate de 
consum, în care umanitatea progresează tehnic și material 
dar sărăcește îngrozitor din punct de vedere spiritual. În-
trucât experiența ne arată că globalizarea ajunge să se 
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identifice cu uniformizarea și societatea mecanică de con-
sum, avertizarea noastră are toate argumentele. 

În ce privește reproșul ultimilor istorici români, că „ac-
tualizarea insistentă a unui trecut glorificat … perpetuează 
confruntarea în raport cu ceilalți și imobilismul în raport cu 
sine” și acesta comportă mai multe observații. Dacă e vor-
ba de „glorificarea insistentă”, festivistă, fără îndoială că 
trebuie condamnată. Dar nu orice glorificare e festivistă. 
Există și glorificare demnă, căci altfel n-ar mai exista nicio 
glorificare și ar trebui să anulăm ideea de glorie și valoare. 
E vorba de problema dacă mai e pozitivă în sine o glorifi-
care a trecutului național. Aici ni se pare că respectivii 
istorici români ar trebui puși în fața celor americani, fran-
cezi sau englezi, pentru a le pretinde argumentele glorifi-
cării naționale; căci se știe ce înseamnă gloria națională 
pentru SUA, Franța sau Anglia! Dar probabil că istoricii 
români respectivi vor să ne impună tacit: Quod licet Jovi, 
non licet bovi! Căci ceilalți știu că nu poate exista demnita-
te fără prețuirea și glorificarea trecutului, tot astfel cum 
un fiu își pierde demnitatea dacă nu arată prețuirea cuve-
nită părintelui; iar aceasta e posibilă fără a insulta sau dis-
prețui pe ceilalți. 

După cum se poate vedea, contestatarii sau diluatorii 
patriotismului sunt până la urmă globaliștii sau uniformi-
zatorii. Vrând-nevrând, ei trebuie să facă apologia univer-
salismului. Este adevărat că unii își dau seama de riscul 
extremismului acestuia, acela de a ajunge la un relativism 
pur, la o umanitate inodoră și incoloră; totuși, ei socotesc 
că universalismul este nu numai presantul actual ci și ne-
cesar, că e „nevoie să-l postulăm pentru a face inteligibile 
particularele existente”1. Nouă ni se pare exact invers: 
avem nevoie să postulăm particularul și specificul, pentru 
a face inteligibil universalul. Este interesant și important, 
în acest punct al discuției, că apologeții supraetnicului au 
inteligența de a sublinia riscul universalismului și de a-i 
trasa limitele. Astfel, recunoscând riscul universalismului 

                                                 
1
 Tzvetan Todorov, Noi şi ceilalţi, Iaşi, Institutul European, 1999, 
p. 32. 
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de a cădea în relativism, ei subliniază că „relativistul con-
secvent renunță la unitatea speciei umane, ceea ce este un 
postulat și mai periculos decât etnocentrismul naiv … Pe 
deasupra, relativistul, chiar moderat, nu poate să denunțe 
nicio nedreptate, nicio violență, dacă acestea fac parte 
dintr-o tradiție oarecare …” 2. Este adevărat că teoreticienii 
care observă aceste riscuri și deficiențe ale universalismu-
lui caută să le remedieze printr-o concepție mai suplă, pe 
care o numesc „un umanism bine temperat”, dar noi cre-
dem că se poate dovedi insuficiența oricărui universalism. 
Pentru că: dacă ai apucat să afirmi că nu specificul etnic 
este fundamental ca spirit și valoare, deja ești obligat de 
minima lege a consecvenței să mergi pe ideea unor valori 
general umane – și nu specifice – cu toate riscurile care 
vor apărea pe parcurs. 

Suntem de acord cu teoreticienii umanismului „bine 
temperat” atunci când concluzionează că raportul realist 
în cadrul noii ordini interetnice înseamnă „a învăța să 
trăiești cu ceilalți” 3, dar ni se pare extrem de limpede că 
un raport al „cuiva cu ceilalți” înseamnă tocmai recunoaș-
terea specificurilor, căci altfel nu mai există nici „eu” și 
nici „ceilalți”. Ne bucurăm că și respectivii teoreticieni 
recunosc că „nu este obligatoriu să ne închidem într-o al-
ternativă atât de sterilă: etnocentrism sau relativism” 4. 
Tocmai aici ni se pare miezul problemei; teoreticienii glo-
balismului gândesc chestiunea în mod exclusiv: ori uni-
versalism, ori patriotism. Noi credem că ea se poate gândi 
și rezolva într-un mod inclusiv: este posibilă o comunitate 
și o comuniune a popoarelor având un larg patrimoniu 
comun, dar aceasta trebuie să se constituie nu numai din 
valori comune ci și din valori specifice. De exemplu: în 
noua casă a Europei, modelul eficienței tehnice și materia-
le nu este unul abstract – impus de aiurea, din niște calcu-
le abstrase de realitate – ci tocmai din economia occiden-
tală cea mai performantă. Și, tot astfel: popoarele est-

                                                 
2
 Ibidem, p. 527. 

3
 Ibidem, p. 540. 

4
 Ibidem, p. 527. 
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europene pot contribui la patrimoniul comun cu formele 
lor specifice de fantezie, creativitate, spiritualitate etc. 

Este adevărat că cei mai realiști și mai cuprinzători glo-
baliști au lansat formula așa-numitului „umanism bine 
temperat” 5. Plecând de la constatarea că „chiar universali-
tatea nu permite accesul la valorile absolute” 6, respectivii 
teoreticieni promovează această formulă tocmai pentru că 
au convingerea că e posibilă concilierea valorilor general-
umane cu cele specifice, întrucât „revendicarea egalității 
de drept a tuturor ființelor omenești nu implică deloc re-
nunțarea la ierarhia valorilor; dragostea pentru autonomia 
și libertatea indivizilor nu ne obligă să repudiem orice soli-
daritate; recunoașterea unei morale publice nu provoacă 
inevitabil revenirea la timpurile intoleranței … nici căutarea 
unui contact cu natura la cele ale cavernelor” 7. Prezentată 
în acest fel, formula umanismului „bine temperat” este 
fără îndoială inteligentă, de bon ton, de bun gust și ispiti-
toare. Promovată și de teoreticienii români ai ultimului 
val, precum Lucian Boia, Constantin Bălăceanu-Stolnici și 
alții, ea are meritul că evită extremele și atenuează asperi-
tățile. Dar ea atenuează și diluează esențial și valorile spe-
cifice; și aici vrem să atragem atenția. 

Dăm câteva exemple de reducționismul și simplifica-
rea la care este obligat să recurgă „umanismul bine tem-
perat”, pentru a face posibilă globalizarea. Chiar în privin-
ța principiilor fundamentale, teoreticianul „bine tempe-
rat” este obligat să fie bine diluat și să facă rabat la valorile 
specifice esențiale. Astfel, el afirmă din capul locului că 
„omul se naște ca ființă umană și «învață» apoi să fie ro-
mân, francez sau chinez” 8. Oricât ar părea de simplă dis-
cuția, noi insistăm să arătăm că această judecată este inco-
rectă. Nimeni nu se naște om incolor și inodor ci totdeau-
na colorat etnic; ar fi totuna cu a susține că un om învață 

                                                 
5
 Vezi Tzvetan Todorov, op.cit., p. 520-540. 

6
 Ibidem, p. 529. 

7
 Ibidem, p. 539. 

8
 Lucian Boia, Istorie şi mit în conştiinţa românească, Bucureşti, 

Editura Humanitas, 1997, p. 174. 
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să vorbească dar limba în care vorbește el este una specia-
lă, care nu se află pe pământ! Orice om se naște și învață 
să fie om prin alți oameni, care la rândul lor aparțin inevi-
tabil unei etnii și culturi; căci fără un astfel de om nu se 
învață umanitatea. Până acum, omenirea n-a învățat alt 
mod de transmitere a biologicului și spiritualului decât 
prin specificul exact al unei etnii, culturi și mentalități. 
Fără coloratura specifică, omul e pur și simplu animal sau 
extraterestru, precum Tarzan sau cazul „Planetei maimu-
țelor”; avem destule cazuri și probe. Deci, o altă posibilita-
te de învățare a umanității este pur convențională și n-are 
nimic de-a face cu realitatea; experiența ne arată că nu 
există altă umanitate decât cea specifică, prin colectivități 
precise. Plecând de la ideea umanității „generale”, teoreti-
cienii „bine temperați” ajung în mod firesc să afirme că 
„specificul românesc poate fi aproximat, dar nu ca dat ori-
ginar și transcendent, ca românism absolut și etern, ci ca 
sinteză fluidă de trăsături diverse” 9. Este limpede că res-
pectivii gânditori fac alergie la orice sugestie a unui spiri-
tual dat sau durabil. Aici îi putem întreba, desigur: dacă 
spiritul și gândirea nu sunt un „dat originar, … absolut și 
etern” ci „o sinteză fluidă de trăsături diverse”, atunci ce 
mai rămâne din gândirea noastră și cu ce mai gândim 
când ne permitem totuși să facem diferite afirmații și să 
tulburăm spiritul și ființa, despre care nici măcar nu mai 
știm dacă sunt „date” sau sunt „sinteze fluide”? Față de 
aceasta, noi suntem de acord că ființa unui popor nu este 
un mecanism rigid, static sau imuabil, ci un organism viu, 
supus influențelor și devenirii. Dar credem că ea este ase-
mănătoare ființei individului: precum acesta, deși supus 
devenirii toată viața, își păstrează esența sau identitatea 
(căci Gheorghe, deși se schimbă prin îmbătrânire, rămâne 
Gheorghe cel unic), tot astfel și ființa poporului se trans-
formă permanent dar rămâne identică cu sine însăși în 
esența ei. Pentru a fi receptivi la nou și la adevăr nu e ne-
cesar să cădem în naturalitate. Combătând pe susținătorii 
specificului etnic, umaniștii „bine temperați” susțin că 

                                                 
9
 Ibidem, p. 173. 
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specificul etnic „nu se datorează vreunei dispoziții înnăscu-
te ci unei serii de deprinderi, infuzate prin contextul cultu-
ral, prin școală, prin acțiunea ideologiilor dominante, prin 
forța modelatoare a opiniei publice …” 10. În acest sens, ei 
cred că a aparține unei etnii ține de a vrea, nu de a fi. Ni se 
pare că se observă aici iarăși tendința simplificatoare și 
naturalizatoare. Căci este evident că specificul etnic ține și 
de formație și de voință; după cum identitatea unui individ 
ține și de o genă anume, tot astfel și identitatea etnică ține 
și de un dat. Adevărul este inclusiv și nu exclusiv: a apar-
ține deplin unei etnii ține și de voință dar și de un dat. 
Niciuna nu este suficientă în sine, ci numai împreună fac 
deplinătatea etnică. 

În strădania de a promova universalismul, teoreticienii 
umanismului „bine temperat” subliniază imposibilitatea 
unei istoriografii absolute sau „obiective” . Nu numai că 
nu există o istorie „obiectivă”, dar ea nici nu poate exista, 
pentru că „aceleași procese istorice și aceleași fapte sunt 
trăite diferit, adesea foarte diferit, în funcție de punctul de 
observație” 11; căci istoricul „nu se poate detașa până la ca-
păt de «mediul istoric» în care evoluează, cu fondul lui de 
tradiții, cu prejudecățile și constrângerile pe care le implică” 
12. Aceste observații sunt pertinente și indiscutabile. Apare 
mai presus de orice discuție imperativul istoriografiei de a 
fi „nu numai tradiționala valorizare de tip eroic a faptelor 
istoriei naționale … (ci) și asumarea critică și responsabilă 
a propriului trecut” 13. Ni se pare limpede că istoria și ade-
vărul istoric sunt interpretabile și supuse diferitelor un-
ghiuri de observație. Totuși, ni se pare inacceptabil a for-
mula că „adevărul e relativ” 14; aceasta echivalează cu a 
spune că totul e relativ, ceea ce diluează și aneantizează 
de fapt totul. Nouă ni se pare că trebuie să ne aducem 
aminte formularea lui Mihai Eminescu, care observa că 

                                                 
10

 Idem, ibidem. 
11
 Ibidem, p. 5. 

12
 Ibidem, p. 7. 

13
 Ibidem, p. 291. 

14
 Ibidem, p. 9. 
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„noi nu suntem stăpânii ci slujitorii adevărului”, că nu noi îl 
manevrăm ci el ne manevrează pe noi. 

Concluzionând, credem că dacă umanismul „bine tem-
perat” și-ar tempera și deficiențele semnalate de noi, 
atunci ar fi posibilă încopcierea lui într-un patriotism rea-
list, într-o viabilă, autentică și durabilă casă a Europei. 

Discuția despre patriotism, este, într-un fel, inutilă; 
căci evidența nu se discută ci se afirmă. Este ca și cum te 
străduiești să dovedești (sau să-ți dovedești) părinții. Or, 
parafrazând pe Ion Rațiu memorandistul, existența părin-
ților „se afirmă, nu se discută”. Părinții nu sunt demon-
strabili; ei se afirmă, nu se demonstrează. Cine nu mai 
conștientizează patriotismul ca necesar și esențial mod de 
viață și împlinire, nu mai conștientizează părinții în depli-
nătatea lor; e greu să-i impui părinții cuiva care vede pa-
ternitatea strict biologic. Este ușor de înțeles că acela poa-
te face abstracție de părinți. Noi ne permitem să punem 
problema și s-o discutăm numai din cauză că aceia care ne 
învață să trăim fără familie, părinți ca tată şi mamă, femeie 
şi bărbat, adică fără rădăcini, se erijează și sunt mediati-
zați drept elita intelectuală a nației, pe care o neagă dar pe 
care și-o doresc ca masă de admiratori. 

În ce ne privește, suntem convinși că globalizarea este 
o tendință irepresibilă și ireversibilă și, prin urmare, patri-
otismul nu mai poate însemna naționalism învechit, loiali-
tate la literă, urmărirea cu obstinație a identității dintre o 
cultură și un stat ca teritoriu geopolitic închis. Dar suntem 
și mai convinși că, precum fidelitatea față de origini în-
seamnă fidelitate față de om, față de ființă și de Dumne-
zeu, tot astfel fidelitatea față de spiritualitatea neamului 
este nu numai un patriotism realist ci și un imperativ 
etern pentru tot ceea ce înseamnă persoană, om, umanita-
te, umanism, spirit și valoare în general. 
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Dumitru Augustin DOMAN 
 
 
Icoana albă, imaculată, a Sfântului Terapont 

 
n prima duminică după Paști, în Duminica Tomii, 

așadar, la sfârșitul slujbei, după predica cea despre 
necredincioșia apostolului Toma, părintele Vasile 

Gheorghioiu se uită mulțumit peste lumea care umple 
biserica. Îi mulțumește în gând cântărețului Alin pentru 
convocarea din casă în casă, din poartă-n poartă, din ușă în 
ușă, ca la alegerile parlamentare, a enoriașilor, iar acestora le 
mulțumește cu voce tare: 

„Dragi creștini, e foarte frumos că ați venit în număr mare 
la sfânta biserică, în această săptămână luminată. Domnul 
nostru Iisus ne vede și se bucură. Dar, locașul sfânt, biserica, 
mireasa lui Iisus, trebuie împodobită. După cum știți, în zi-
dul bisericii, sub streașină, e un lanț de ovale săpate în piatră, 
iar aceste ovale trebuie umplute cu chipurile sfinților cei mai 
importanți din calendarul ortodox. Pictorul Ion Niculescu-
Buzău ne cere pentru fiecare medalion 900 de lei și mâncare. 
Dacă sunteți de acord, fiecare familie aduce mâncarea la 
prânz și seara, prin rotație, în ordinea caselor începând de la 
biserică până în vârfului Dealului Mare. O ciorbă, o tocană, 
niște murături. Oricine poate să rupă de la gura familiei două 
străchini de mâncare și două pahare de vin o dată la trei săp-
tămâni”. 

„Da, da!” se aud murmure din naos. 
„Ei, acum, reia părintele, să vedem cum contribuim la pic-

tarea sfinților. Să începem cu Sfântul Ioan Botezătorul. Cine 
contribuie?” 

„Eu dau 200 de lei, zice Ion Robescu, că sunt Ion și prăz-
nuiesc pe 7 ianuarie”. 

„Scrie, cântărețule pe caiet. Altcineva?” 
„Părinte, 100 de lei dă și Ion al meu, zice Anica Păun...”  
Cu Sfântul Ioan Botezătorul a mers strună, pentru că e sa-

tul plin de Ioni. La fel și cu Vasile cel Mare, arhiepiscopul 
Cezareei Capadociei. Aici a intervenit Vasile Micu, patronul 
cârciumii Select din sat: 

Î 
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„Părinte, aici eu dau toată suma. Ba, dau chiar 1000 de lei 
plus o bere în fiecare zi pictorului de la Buzău.” 

„Foarte bine, domnule Vasile. Scrie cântărețule: Vasile cel 
Mare egal Vasile Micu, 1000 de lei și zilnic o bere. Să fie pri-
mit!”. 

„Ei, acum să trecem la Sfântul Apostol Petru”. 
„Aici donez eu trei sute de lei părinte, se oferă Petrache 

Popovici, că de aia sunt și eu Petru”. Trei sute a promis și 
Petrică Mitrofan și bătrâna văduvă Petronela Oaie. 

„Cine contribuie la medalionul cu icoana sfântului 
Terapont?”. 

În biserică se lasă liniștea deplină. Nimeni nu pare dispus 
să plătească pictarea icoanei Sfântului Terapont. 

„Haideți, insistă părintele Vasile. Sfântul Terapont a fost 
episcopul Ciprului și moaștele lui de la Constantinopol să-
vârșesc minuni și-n zilele noastre...” Dar, la biserica din Stu-
dina, Sfântul Terapont nu are nicio trecere. E atâta liniște în 
biserică încât se aude doar respirația mai grea a Saftei lui 
Lixandru care are astm. 

„Părinte, să-l lăsăm mai la sfârșit pe sfântul ăsta”, se aude 
o voce moale din mijlocul mulțimii. 

„Bine, cum ziceți, concede preotul. Să trecem la Sfântul 
Pantelimon”. 

„Dau eu toată suma, zice Pantilie Bobar. Și când mi-o veni 
rândul să dau masa pictorului, tai un curcan. Dau și rachiu 
de pere.” 

Enoriașii sunt generoși și cu Sfinții Ilie, Pavel, Luca, Ma-
tei, Marcu și Iacob... 

Dar, părintele revine: „Dragi creștini, cum facem cu Sfân-
tul Terapont, episcopul Ciprului, făcătorul de minuni? Cine 
aduce o contribuție, cât de mică?” 

Liniștea se așterne din nou, respirația astmaticei Safta lui 
Lixandru se aude iar, apoi o voce (aceeași?) din mulțime: 
„Să-l lăsăm mai la urmă, părinte!” 

„Bine, să trecem la Sfântul Ierarh Grigore...” 
„E patronul meu spiritual, zice Gogu Duminică, proprie-

tarul magazinului sătesc, așa că contribui eu cu 900 de lei și 
niște vopseluri pentru pictor”. 

După alți doi-trei sfinți, prea cucernicul părinte Vasile re-
vine: „Acum, dragi dreptcreștini, a mai rămas Sfântul 
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Terapont. Punem mână de la mână și contribuim și la icoana 
lui cea pioasă?” 

Foială, liniște, apoi vocea moale: „Să-l lăsăm pentru data 
viitoare, părinte!” 

Pe zidul de la răsărit al bisericii Adormirea Maicii Dom-
nului, la resfințirea locașului sfânt, cu tot poporul creștin din 
Studina de față, se află în mijloc, la loc de cinste, un oval alb, 
imaculat. Este medalionul/icoana Sfântului Terapont, epi-
scopul Ciprului, făcătorul de minuni, fără pic de trecere la 
creștinii din Studina. 

 
 
11 ani, 11 ore, 11 secunde 
 

n semiîntunericul zorilor, de sub cuvertura verde pal, 
bătrânul Damian se uită cu ochii dați peste cap în tavan 

și întreabă cu voce pierită: 
- Acolo, pe cuier nu e capul meu? Uite cu ce precizie e re-

tezat. 
- Tată, acolo nu e un cuier. E un raft de bibliotecă. 
- Da? Și acolo, sus de tot pe raft nu e capul meu retezat cu 

mare finețe? Abia de se vede un firicel de sânge. 
- Tată, acolo sus de tot, e opera integrală a lui Platon, în 

greacă veche și română. 
- Și lângă scrierile lui Platon nu e capul meu retezat de 

cea mai fină ghilotină din lume? Îți trebuie mare atenție să 
vezi firicelul de sânge. 

- Tată, acolo nu e niciun firicel de sânge. E semnul de car-
te roșu ca sângele ieșit puțin din Apărarea lui Socrate. 

- Dar, voi mai trăi eu 11 ore ca să împlinesc 89 de ani și 11 
luni? 

 Vei mai trăi exact 11 ani. 
Moare peste exact 11 secunde. 

 
Un om sensibil 
 

oamad Abul este un tânăr chirurg din orășelul De-
leni din Câmpia Dunării, căsătorit cu Artemiza, asis-
tenta lui de la spital, unde a și cunoscut-o. A cunos-

cut-o imediat după terminarea facultății de la o universitate 

Î 

M 
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purtând numele unui critic literar de direcție, supranumit 
lansatorul marilor clasici. Moamad are doi metri și un cen-
timetru înălțime, e suplu, atletic și are două mâini lungi și 
subțiri, de pianist, dar și de chirurg, desigur. Când tăia el 
organele infectate ale bolnavilor și când cosea rănile ziceai 
că-i croitorașul cel viteaz și voios. Altfel, el este un om sensi-
bil, am putea zice că-i ultrasensibil. Plânge de mila cerșetori-
lor, bolnavilor, mâțelor călcate de mașini, porumbeilor răniți 
din piață... Dar, cu sensibilitatea lui, își plânge de milă lui 
însuși. Nu suportă nici cea mai mică durere fizică, nici vreun 
gând urât despre el chiar de-i al lui propriu, cu atât mai pu-
țin vreo jignire din partea altcuiva. Și, cu sensibilitatea lui 
funciară, se trezește și în zorii acestei zile de sfântă vineri. Ba, 
i se pare că e chiar mai sensibil decât de obicei în această 
dimineață. De aceea, mai că-i dau lacrimile când Artemiza îl 
jignește cu o vorbă, cu alta, la o oră atât de matinală. Dar, 
plânge de-a binelea coroborând jignirea aceasta cu zvonurile 
de săptămâna trecută conform cărora Artemiza îl cam tradu-
ce cu Dorin K., directorul spitalului, directorul cel scund, 
pleșuv și spelb. Plânge ce plânge, apoi scoate bisturiul pe 
care-l poartă în buzunar totdeauna ca pe o armă de autoapă-
rare, scoate bisturiul și, cu mâna lui lungă și subțire, de pia-
nist și de chirurg, desigur, îi taie jugulara Artemizei ca la un 
mic iepure. Cu precizie de chirurg și cu voioșia croitorașului 
cel viteaz. 

Coborând el scările în drum spre serviciu, spre spitalul 
condus de pleșuvul cel spelb, cu care are de încheiat niscaiva 
socoteli, ca un om sensibil ce e, Moamad se întâlnește cu 
administratorul blocului. După saluturile de bună diminea-
ța!, bună dimineața și dumneavoastră! Moamad îi cere cu tot 
respectul mai marelui din bloc o țigară. Simte că o ia razna 
dacă nu fumează o țigară, iar acum le-a uitat acasă, lângă 
trupul însângerat al Artemizei. Și nu vrea să se întoarcă, aici, 
în România, a învățat că-ți merge rău dacă te întorci din 
drum. O țigară, doar atâta îi cere cu tot respectul, Alah i-e 
martor, Moamad administratorului. Dar, acesta îl refuză sub 
pretextul că n-are pentru că nu fumează, și, în sensibilitatea 
lui de chirurg, i se pare chiar că-l refuză pe un ton cam jigni-
tor. Își scoate bisturiul încă plin de sângele iubitei lui soții și, 
cu mâna lui de pianist și de chirurg, desigur, îi taie jugulara 
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administratorului cu mare voioșie de croitorașul cel viteaz, 
ca unui purcel de lapte i-o taie. Atent să nu se păteze de sân-
ge, îl sprijină de o treaptă și de perete și pleacă în drumul lui, 
dând și o lacrimă pentru nefericitul și matinalul șef al blocu-
lui. Că n-avea nimic cu el, sensibilitatea lui i se pare terfelită 
de spelbul director al spitalului, cu acesta are el niște socoteli 
de încheiat, ca între bărbați sensibili. Mare ghinionist și Nae 
A., administratorul, să apară tocmai atunci pe scări, îl căi-
nează el pe nenorocit, dând încă două lacrimi, una din fieca-
re ochi. Și le șterge apoi și încearcă să uite jignirile atât de 
matinale. 

În stația de taxi e o singură mașină. Dar șoferul îi spune că 
se retrage și-l duce doar dacă merge în cartierul de nord. 
Dar, Moamad vrea să meargă la spital, în cartierul de sud, și 
se grăbește. Discuția nu e lungă, dar taximetristul, neferici-
tul, nu e înțelegător deloc, ba pare chiar insolent. Sensibil, 
ultrasensibil, Moamad dă o lacrimă, scoate bisturiul și-i taie 
jugulara grasului șofer ca unui berbec. Ce-o fi cu toți oamenii 
ăștia în dimineața asta de vineri? se întreabă intrigat. De ce-
or fi ei răi și nesuferiți, lipsiți de cel mai elementar respect 
pentru sensibilitatea lui?  

Până la spital, drumul i s-a părut anevoios de lung și de 
presărat cu mici incidente în care a trebuit să-și apere sensi-
bilitatea lui funciară cu tăișul ascuțit al bisturiului. Niciodată 
n-a dat atât de multe lacrimi într-o singură dimineață. 

Când intră în cabinetul directorului cel scund, pleșuv și 
spelb, Moamad dă o lacrimă chiar din ușă. Mâna lui de croi-
toraș cel viteaz îl mănâncă deja. Atunci înțelege că Dorin, 
directorul de spital, este cel de-al șaptelea om pe care-l întâl-
nește la ora asta matinală. Soarele apare la fereastra cabine-
tului, mare, turtit și sângeriu. 

 
Anchetatorii se străduiesc de trei săptămâni să afle dacă ad-
ministratorul blocului fumează și dacă în dimineața trecerii 
lui la cele veșnice avea sau nu țigări în buzunar. 
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Elina ADAM 
 
 

Anastasia 
 

gomotul ploii în geam îl trezi. Își ridică greoi capul de 
pe birou, parcă totul se învârtea în jur, auzul i se um-

pluse de sunetul plin al picurilor care ar fi vrut să treacă 
prin materia sticloasă și să-l învăluie cu totul. Mansarda 
apartamentului era inundată de o lumină aproape mată, 
dar cât se poate de vie, era un sfârșit de martie îndrăzneț, 
primăvara curgea din cer și irumpea din pământ cu o viva-
citate densă, care îți inunda toate intrândurile ființei. Se 
uita când la ochiul oval al ferestrei pe care curgeau valuri-
le de ploaie, ca o poveste, când la biroul la care ațipise, cu 
capul pe palme, înconjurat de niște foi cu un scris regulat 
și curat și de niște poze de mici dimensiuni, ca acelea pe 
care le pui într-un carnet de note ori într-un portmoneu 
pentru a ameți și poate chiar a învinge, într-o înfruntare 
cât se poate de curată, fiara uitării. 

Își mută privirea la chipul fetei din fotografie: era îm-
podobit cu un zâmbet fin, enigmatic, privea în sus, spre 
verdele crud al unui copac din apropiere, mirată și parcă 
fericită de izbucnirea vieții după o iarnă geroasă și mono-
tonă. O cunoștea? Nu-și putea aminti nicicum, vagi ima-
gini i se perindau prin amintire, voci îndepărtate îl che-
mau. Își luă haina și ieși dezinvolt din apartament. Ploaia 
încetase, soarele se grăbea și el, vesel, să se alăture vieții 
care sălta în aburi pe străzi, precum în ochi așa și în inimi-
le trecătorilor. 

Luca se puse pe alergat, simțea că, dacă nu se grăbește, 
va pierde momentul pentru care îi fusese dat să ajungă aici 
ori mai degrabă pentru care fusese trimis. Trecu în fugă pe 
sub porți, aruncă un surâs fugar contururilor mărețe din 
piatră care, datorită ploii și luminii, emanau o strălucire 
nouă, și porni în jos spre locul unde simțea că este che-
mat. La mică distanță o văzu: era împreună cu o prietenă. 
Surâdea, purta o rochie înflorată în nuanțe de violet și 
verde, care contrastau puternic cu părul foarte închis la 

Z 
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culoare, ridicat lejer într-un coc, accentuând senzația de 
naturalețe, de curăție. Lumina îi străbătu piatra din cerce-
lul minuscul din urechea dreaptă, fu suficient să o stră-
pungă și ea să devieze înspre el: o prinse între pleoape și 
zâmbi. Vocea ei era plăcută, caldă, aproape șoptită. O 
ușoară tristețe îi învăluia chipul ca un nimb, se mișca în-
cet, aproape plutind, atentă fiind la indicațiile fotografu-
lui. Foarte bine! Suntem gata! 

Luca nu știa ce să facă. Ar fi vrut să o oprească, dar ce 
să-i spună? Nu știa nici el ce căuta acolo sau pe cine, sim-
țea doar că această fată cu ochi blânzi ar putea să-i ofere 
un răspuns la căutările lui. Înghițindu-și emoția, Luca fu 
din doi pași lângă cele două prietene și spuse, agitat: 
 - Salut! Ăăă, eu sunt Luca. Frumoasă ședință foto… fa-
ceți des chestia asta?  

Păreați foarte dezinvolte în fața aparatului. 
Fetele se uitară mirate una la alta, chicotiră și spuseră 

deodată: 
-Daaa, suntem modele profesioniste. Facem un port fo-

liu pentru o revistă super, spuseră ele, nemaiputându-și 
stăpâni râsul. Da’ de unde! Făceam și noi pozele pentru 
sonetele de sfârșit de liceu. Am tot așteptat să prindă viață 
copacii ăștia. Toată iarna i-am privit de la geamul clasei. 
Acum ni s-a părut momentul cel mai bun pentru o poză. 
În fond, ne vom aminti mereu de anii aceștia. Nu, Ana? 
zise prietena fetei care atrase atenția lui Luca.  

Ea nu spunea nimic. Chipul ei era încremenit în aceeași 
aureolă de mister și însingurare. Întoarse capul spre băr-
batul curios și îi aruncă un zâmbet. Pentru o clipă, Luca 
păru că zărește exact ipostaza fetei din fotografie, cu ace-
eași lumină pe chip, cu aceeași blândețe dublată de triste-
țe. Privirile lor se întâlniră pentru o clipă și Luca simți 
cum rămâne suspendat între două lumi. O stare de grație 
îl învălui, nu simțea nici teamă, nici curiozitate, doar o 
stare de echilibru, de acasă.  

Primăvara se oprise parcă din iureșul ei verde. Cineva 
apăsase butonul pauză și lumea se oprise, toată creația 
încremenise în sublimul clipei, pasărea nu mai dădea din 
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aripi, aerul încetase să mai respire, pașii se opriseră la 
câțiva centimetri deasupra pământului, sângele și sevele 
verzi își domoliseră până la neant curgerea. Mintea și ini-
ma lui se umplură de acest inefabil pe care nu știa cum să-
l prelungească. Un gust proaspăt, ca și anotimpul de afară, 
îi inundă ființa. În același timp însă, o durere surdă, ca o 
lovitură în moalele capului, îl făcu să-și piardă, brusc, cu-
noștința. Cineva trase cu violență o tușă cât se poate de 
închisă pe tabloul luminos din care fusese parte. Și încă 
una atât de vie. Un sentiment de neputință îl absorbise cu 
putere când, de undeva, de departe, o lumină îl chemă și 
un miros de sare îi umplu nările.  

Briza îi mângâia trupul pe jumătate gol, era așezat pe 
un fel de pat auster acoperit cu un cearșaf alb, tare, mult 
prea tare pentru durerea pe care o simțea. Camera era 
simplă, poate prea simplă: o masă, un scaun și un tablou 
atârnat pe unul dintre pereți, o perdea albă… Încercă să își 
ridice capul și să privească în jur, dar fu nevoit să-l lase 
înapoi, o durere surdă îi pulsa în tâmple, ochii îl dureau, 
se simțea foarte obosit, poate că ar trebui să mai doarmă 
puțin… 

O mișcare fermă, dar mângâioasă, pe trupul lui înțepe-
nit, îl făcu să deschidă ochii simțurilor: din mâinile acelea 
care munceau pe carnea lui ieșea o energie care îi insufla 
pace și îi limpezea mintea. Dintr-o dată se trezi că vorbeș-
te, răspunzând, de fapt, la întrebarea pe care femeia i-o 
adresase cu gândul doar.  

- Nu știu încă, asta încerc să aflu. Toată această nebună 
întâmplare trebuie să mă ducă undeva, nu? 

- Ce te face să crezi că eu știu? răspunse femeia. 
- Altfel de ce mi-ai fi pus această întrebare? Am auzit-o 
cât se poate de limpede, chiar dacă nu ai rostit niciun 
cuvânt. Asta și magia mâinilor tale m-au trezit.  

Luca se întoarse și luă mâinile femeii în mâinile lui. Nu 
știa de ce, dar ceva din chipul ei părea să-i spună mult. 
Unde s-au mai întâlnit? Ce anume ascundea în spatele 
ochilor ei blânzi, a frunții înalte și a buzelor arcuite? În 
fața lui avea o femeie care tăcea, dar strălucea, în același 
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timp. Purta o rochie simplă, albă, care-i accentua mișcările 
plutitoare, părul era închis la culoare, cu șuvițe ondulate 
care-i adumbreau umerii cu pielea de culoarea nisipului. 
Cu o mișcare delicată, Luca îi duse degetele la buze și le 
sărută. Miroseau a mare… Femeia nu schiță nici un gest de 
împotrivire, doar zâmbi. Continua să tacă. În aer plutea o 
liniște scânteietoare.  

Coborî de pe masă, luă pe el cămașa de in de pe spăta-
rul scaunului și ieși pe ușă, nu înainte de a-i arunca un 
surâs de mulțumire binefăcătoarei sale. Marea era liniștită, 
nisipul fin, cerul fără urmă de nor, un vânt ușor parcă mu-
ta valurile dintr-o parte într-alta la fel ca întrebările din 
mintea lui. Unde ești? Cine ești? Întoarse capul și înainte 
să intre în apă, o văzu: femeia în alb stătea în picioare, 
vântul îi mișca părul și rochia într-un dans mut, îl privea 
zâmbind cu mâna ridicată, ca-ntr-un salut, unul de adio, 
mai degrabă. Înaintă în apa care-i acoperea, rând pe rând, 
părți din trup, puțin, mai mult, tot mai mult, până ce din 
trupul lui nu mai rămăsese decât un punct, mai puțin, ca 
apoi să dispară și acesta în spuma valurilor. 

 
*** 
Luca și Anastasia stăteau culcați în zăpada afânată, ce-

rul picura lumina în fâșii sidefii, aerul strălucea și puncte 
de un alb-transparent păreau că dansează în fața ochilor 
lor amețiți de seninul plutitor. Cu o bucurie copilăroasă, 
Anastasia râdea și dădea din mâini și din picioare, așa cum 
fac copiii.  

- Uită-te la noi: stăm în zăpadă, la 1800 de metri, cerul 
e deasupra, nimeni nu ne are treaba, nici măcar caprele 
negre! E atâta liniște și albastru aici, poate că ne-am putea 
hrăni cu lumină. Știai că există ființe pământești care se 
hrănesc cu …aer și lumină? 

- Serios? întrebă Luca și o pală de neîncredere îi prinse 
o sprânceană ca într-un arc.  Se întoarse și își așeză o 
mână peste trupul ei firav ca și cum ar fi vrut să o țină la 
pieptul lui și să se asigure că nu mai pleacă nicăieri. Stătea 
lipită de ea și-i asculta ritmul egal al inimii, îi gusta lacri-
mile de pe obrazul cald și îi mângâia, drăgăstos, părul. 
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Nicio senzație de rău ori de spaimă nu-i mai cutreiera 
ființa, nicio mână nu agita globul de sticlă, totul era cât se 
poate de real: ei doi îmbrățișați, pe un platou muntos, 
vălătuci de nori îmbrăcau muntele, vârfurile brazilor spin-
tecau înălțimile cu îndrăzneala învingătorului care ia to-
tul. Luca se gândi mult la ce i se întâmplase în ultimii ani. 
Bătrânul îl pusese să aleagă căi cât se poate de neobişnui-
te, de fapt, îi lăsase lui libertatea de a alege, iar Luca știa 
acest lucru și îi era recunoscător. Iată-l aici, cu această 
ființă în brațe, crezuse că nu mai avea să o revadă vreoda-
tă, cursul vieții lui urmase direcții aproape nebunești, nici 
nu realizase că în inima lui o căuta, o aștepta.  

Zâmbi. O stare de împăcare și pace puse stăpânire pe 
el. În față, Anastasia se întoarse deodată: chipul îi strălu-
cea, zâmbetul i se revărsa pe chip și pe trup. Cu brațele 
desfăcute, ca și cum s-ar fi așezat, de bună voie, pe o cru-
ce, îl întrebă:  

- Vii?   
Din vale, ca un ecou purtat pe nori și printre crestele 

ascuțite, răzbătea vocea pătrunzătoare a unui bărbat și 
cele diafane ale slujitorilor înaripați: se auzea cântarea de 
final a Utreniei: Slavă, Ție, Celui ce ne-ai arătat nouă Lumi!
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In memoriam: 
  

Béatrice Marchal, Strada Izvorului 
 
 

oetă şi critic literar francez contemporan, Béatrice 
Marchal e preşedinta cercului parizian de poezie şi de 

estetică Aliénor, în cadrul căruia organizează întâlniri lu-
nare despre un poet ori o mişcare artistică la Braseria Lipp 
din Paris. A publicat treisprezece volume de versuri, opt 
cărţi de poeme ilustrate de artişti şi studii critice despre 
poezia franceză dintre care amintim La poésie en France 
depuis Baudelaire (1999). Opera sa poetică şi critică e 
recompensată cu multe premii.  
În 2020 publică Élargir le présent şi Rue de la Source, 
cel din urmă dedicat memoriei tatălui, mort de covid la 
Paris, străbătut de-o tulburătoare melancolie. Strada Iz-
vorului este o autoficţiune în versuri, consacrată memoriei 
unui tată iubit, dramei sale: bătrâneţea şi dezrădăcinarea.  

 
Traducere şi prezentare de Sonia Elvireanu 

 
*** 
 
Devreme într-o dimineaţă de mai 
am împins grilajul de fier 
am intrat în grădină, 
 
regăsirea unei priviri, plenitudinea 
întrezărită de copil în unele zile, 
între frunzele castanilor lumina 
şi umbra se contopeau, o mierlă pe alee 
se aşezase fără zgomot, trandafirii 
se învăluiau în răcoarea din zori, 
 
sus, în cameră, corpul fără viaţă al tatălui, 
 
cine aş fi, odată poarta închisă 
fără întoarcere în spatele meu, aruncată în afara unui cerc 

P 
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de bătrâni ologi, neglijaţi, 
pentru care timpul nu mai este 
decât lentoare repetitivă, fără viitor 
nici trecut de unde să iei puţină odihnă, 
 
- cine voi fi, acum când ştiu 
ce perlă în adâncul acestei scoici 
scorojite, abia întredeschise,  
le-a secretat viaţa, picurând în jurul lor 
fără voia lor omenia ce lipseşte. 
 
 
*** 
 
Făceam în fiecare zi aceeaşi plimbare,  
strada Mozart, scuarul Rodin apoi înapoi 
pe străzile Jean de la Fontaine et George Sand, 
 
în faţa luminii pe care ochii lui o regăseau 
când mergea, recunosc azi 
prezenţa lor în schimbarea care 
se împlinea de fiecare dată în noi, 
încetul cu încetul grija lui, oboseala mea 
ne părăseau, deveneam sensibili 
la tot ce ni se ivea în cale 
- un cânt de pasăre în ciuda surdităţii lui, 
arborii care înverzeau, 
ploaia împrospătând trandafirii - 
 
se năştea ceva 
tot aşa de impalpabil ca o muzică, 
sculptat în povestea noastră, 
densă ca un poem. 
 
*** 
 
Strada Izvorului, ultima lui locuinţă, 
nu era acasă, n-ar rămâne acolo, 
voia să se-ntoarcă în satul lui, 
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să-i regăsească pe-ai săi, să-şi revadă brazii, 
 
în acel colţ de Paris, ce apă putea izvorî 
din bitum între pereţii cenuşii 
şi să ne astâmpere setea? 
strămoşul fântânar nu-mi lăsase darul lui, 
nuiaua mea nu era decât o biată răbdare 
riscând să se rupă semnalând 
subterane straturi de mânie, 
 
strada Izvorului, a venit moartea, 
i-am mângâiat faţa plângând, 
am ştiut cât de mult îl iubeam,  
 
nu mai am motiv să merg pe strada Izvorului, 
cu preţul cărei îndrăzneli 
în ce râuri fluviu estuar 
în care mare 
se va vărsa apa care curge de-atunci 
în adâncul meu în firişor nesfârşit 
de limpede tandreţe. 
 
*** 
 
Când era vreme bună, în ultima toamnă, 
ne opream la mijlocul drumului într-un scuar 
liniştit, amenajat pentru copii şi sportivi, 
se amuza şi întârziam pe o bancă 
cu faţa spre florile unui boschet unde fuchsia roşii 
în mijloc urcau pe gardul de flori 
al cărui nume îmi scapă azi 
să facă loc cuvintelor de lux, privilegiu, 
 
cu propriile cuvinte anodine drept orice sesam, 
intram într-un cerc care ţinea 
timpul departe în afara frontierelor, 
înlăuntru nu rămânea decât duioşia 
de-a fi împreună, fără vreo 
cerinţă unul faţă de altul. 
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*** 
 
Mergeam uneori înspre Auteuil 
însoţiţi de o mie de sugestii din vitrinele  
cofetarilor, florăreselor, şi altor 
furnizori de plăceri şi de un rafinament  
pe care-l privea fără să-arate nostalgie, 
 
insista doar să-mi facă 
un cadou, ceea ce nu mai era posibil 
doar dacă nu înţelegea că un cuvânt 
de mulţumire, o apăsare a braţului său 
ştergea în mine orice dorinţă orice nevoie, 
 
eram pe străzile din Auteuil călători 
în trecere, a căror viaţă, cred ei, e altundeva, 
când ea îi însoţeşte  
mereu, acolo unde se duc, 
lasă la fiecare plecare  
mai mult decât un parfum, 
o bucată de carne. 
 
*** 
 
Fără tine n-aş fi cunoscut strada 
Izvorului de lacrimi 
(nu doar de tristeţe) de unde au înflorit 
aceste poeme pentru tine. 
 
tu care găseai poezia un lucru neînsemnat, 
preferai pictura, înţelegerea ei imediată, 
n-ai ştiut ce căutare pasionată 
îmi călăuzea viaţa, 
între plăcere amară să te pedepsesc 
şi îndoială de mine însămi, 
nu ţi-am vorbit de poemele mele, 
 
dacă e prea târziu să le citeşti, e ceasul 
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pentru mine să-ţi spun ce trebuia 
să fie spus între noi, 
 
ai mai vedea în ele o plăcută distracţie 
fără importanţă? 
 
*** 
 
Neliniştea mea permanentă 
venea din irepresibila lui nevoie de-a merge, 
înţelegea să iasă când vrea, fără ca nimeni 
să-l împiedice, aranjându-şi zi de zi 
valijoara neagră 
pentru o imposibilă plecare, 
pe aleea circulară a grădinii, 
făcea ture, însemnând 
- inconştient ori nu, ce contează? –  
că plimbarea lui era aceea 
de prinzonier, şi de condamnat, 
 
liber a rămas în ciuda vârstei până la sfârşit 
prin candida ignorare a interdicţiilor,  
şi în superba indiferenţă, 
inventând la nevoie o lume 
unde era posibil să păstreze 
ceea ce îşi datora, să rămână el însuşi, 
 
mă împotriveam violenţei 
unui regulament care l-ar fi redus la o  
umbră docilă resemnată, 
 
încăpăţânarea lui, o salut azi, 
a fost arma lui ultimă, 
rezista, 
îşi urma drumul 
neînfricat, senin, nu era învins. 
 
 
*** 
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Cum să-i spui, 
lui pe care-l chinuia 
neliniştea de-a fi o povară fără utilitate, 
că după, o dată liberă 
de orice grijă şi îngrijorare pentru el, 
mi-ar lipsi o tandreţe 
dăruită încă din prima zi, 
o iubire atât de contopită cu viaţa mea 
că am putut să nu-i recunosc locul? 
 
ce ajutor ce sprijin le-ar merita vreodată, 
ca utilitatea să pălească 
în preajma unei prezenţe 
de neînlocuit! 
 
*** 
 
Ar fi părăsit strada Izvorului 
îmbrăcat în albastrul de noapte 
fidel imaginii sale de eleganţă, 
 
coşmar şi prudenţă 
o folie, într-un sac mare a fost adus  
violenţă ultimă 
impusă de urgenţă 
datorită unei străine bătălii  
 
a aceluia asupra căruia triumfa 
într-un tricou urât 
murdar cu faţa senină, 
abandonat 
invizibilului.  



Aniversări 

 

Mircea POPA 
 
 
Iosif Vulcan – romancierul 

 
180 de ani de la naștere 

 
umele lui Iosif Vulcan a intrat definitiv în literatură ca 
fiind al aceluia care a patronat debutul literar al lui 

Eminescu, schimbându-i şi numele din Eminovici în Emi-
nescu. Meritul său literar este covârşitor, fiind unul din 
acei bărbaţi de seamă ai neamului care au stat, sub multi-
ple raporturi, la temeliile culturii naţionale. El se numără 
printre iniţiatorii presei satirice româneşti, printre pione-
rii romanului românesc, ai criticii şi istoriei literare. Vo-
lumul său Panteonul român (Pesta, 1869) este alături de 
Lepturariul lui Pumnul una dintre cele mai serioase tenta-
tive de a întemeia istoria literară românească, fiind consti-
tuit dintr-o sumă de biografii şi analize ale vieţii şi activi-
tăţii celor mai importante personalităţi literare ale epocii. 
Dar realizarea sa cea mai de seamă o constituie fără îndo-
ială revista „Familia”. Ea este arhiva-muzeu a istoriei lite-
rare transilvănene, căci nici unul dintre scriitorii care timp 
de o jumătate de veac şi-au încercat norocul pe tărâmul 
scrisului românesc nu lipseşte din coloanele ei. Familia a 
adăpostit cu mărinimie primele încercări literare ale lui 
Coşbuc, Goga sau Emil Isac, a încurajat scrisul lui Mace-
donski, D. Zamfirescu, Iacob Negruzzi şi a altor multor 
scriitori de peste munţi. În decursul celor 41 de ani de 
existenţă ai săi (1865 - 1906) „Familia” a fost creuzetul cre-
aţiei literare transilvănene şi cu greu ne-am putea închipui 
cum ar fi arătat această literatură în lipsa ei. Revista a fost 
pentru redactorul ei mediul cel mai potrivit pentru a-şi 
etala talentul de organizator şi îndrumător literar, calitate 
care i se potrivea aşa de bine. Deşi el însuşi s-a străduit să 
umple golurile lăsate, scriind cu aceeaşi dezinvoltură poe-
zii, nuvele, romane, piese de teatru, reportaje, cronici 
dramatice, articole despre limbă şi folclor etc. Domeniul 
în care s-a realizat cel mai aproape de posibilităţile lui este 

N 
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acela al romanului. Acest gen era pentru vremea aceea 
destul de nou la noi şi puţin cultivat, lucru care explică 
graba cu care o bună parte a intelectualităţii române se 
îndrepta înspre literatura franceză, germană sau maghia-
ră, din care citeau în original multe romane la modă. Cre-
area literaturii naţionale impunea ca o necesitate de prim 
ordin ca această activitate să fie transferată în cadrele na-
ţionale proprii. E motivul pentru care scriitorul încearcă 
mai întâi aclimatizarea unor astfel de creaţii la noi, tradu-
când Colomba (1865) a lui Alexandre Dumas, Cavalerii 
nopţii (1870-1871) a lui Ponson du Terrail, Călătorie de pe 
pământ la lună (1876) şi În jurul lumei (1876) de Jules Ver-
ne, Secretele castelului (1877) de Xavier de Montepin, Mis-
terul nopţii de Claire de Chandeneux etc. 

Prima încercare de roman original o face în 1873 cu 
Sclavul amorului, pe care-l oferă ca supliment cititorilor 
„Familiei”. Prin el, Vulcan voia să atragă atenţia tineretului 
asupra pericolului pe care-l putea reprezenta o iubire fata-
lă. Mircea Tertulian, eroul romanului, îşi sacrifică onoarea 
şi renumele pentru o fiinţă care nu-i merită dragostea, 
nefiind la înălţimea sentimentelor lui. Pe aceeaşi linie mo-
ralizatoare, educativă, stăruie Vulcan şi în cel de al doilea 
roman al său, Barbu Strâmbu în Europa (1879). Aici el vrea 
să avertizeze de pericolul pe care-l pot reprezenta priete-
niile nechibzuite. Barbu Strâmbu, fiu de boier moldovean, 
este trimis la Paris la studii, dar aici în loc să se ţină de 
carte se lasă sedus de plăcerile frivole ale oraşului. Se lasă 
atras de prietenia englezului John Fright, care deşi de 15 
ani în capitala Franţei, „nu avusese încă timp să termine 
nici un curs la Sorbona“. Tinerii sunt mereu în căutare de 
expediente, din care cauză ajung în conflict cu poliţia. 
Sunt nevoiţi să părăsească Franţa din cauza unor escro-
cherii, iar tânărul Barbu se face părtaş aventurilor lor lon-
doneze. Aventura se complică mereu printr-o călătorie în 
Algeria şi în unele ţări europene, după modelul lui Jules 
Verne, pe care autorul îl şi invocă la un moment dat: „Și 
acuma, de cum scopul nostru ar fi de-a scrie un roman în 
genul lui Jules Verne, am avea o nouă ocaziune spre a pre-
zenta cititorilor noştri o descriere topografică şi etnografi-
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că. Ţinta noastră însă, precum doară aţi putut vedea, este 
cu totul alta. Vom trece doar înainte şi încât pentru Alge-
ria, avizăm pe cetitorii noştri la cutare lexicon de conver-
saţie“. Cu alte cuvinte, I. Vulcan preferă să ne relateze aici 
aventurile eroului său, un adevărat picaro modern, decât 
să insiste pe descrieri şi aspecte geografice. De altfel pozi-
ţia autorului în roman este aceea a scriitorului omnipre-
zent şi omniscient. În virtutea acestor reguli balzaciene 
(romanul şi debutează la modul balzacian cu „În frumoasa 
dimineaţă de toamnă a anului 18xx, pe şoseaua ce duce de 
către Lincoln la Londra, căruţa poştei înainta cu repezi-
ciune“ etc.), el intervine cu de la sine putere pe parcursul 
acţiunii ori de câte ori crede că e necesar să o facă, mu-
tând psihologiile şi siluind situaţiile sunt motiv că „este 
cam nepsihologică această schimbare a inimii sale, dar şi 
psihologia caută să suporte uneori nişte neregularităţi“. În 
concluzie, scriitorul îşi aduce în cele din urmă eroul în 
ţară, unde în contact cu solul natal el se pocăieşte, 
căsătorindu-se şi împlinindu-şi cu pricepere îndatoririle 
străbune şi sfătuind şi pe alţii să nu-i urmeze experienţele, 
deoarece „timpul risipit în tinereţe să nu se mai poată su-
plini la bătrâneţe“. 

Scrise spre destindere şi petrecere, sub influenţa unor 
cunoscute romane de aventuri şi senzaţie ale vremii, pri-
mele două romane ale lui Iosif Vulcan nici nu depăşesc 
propriu-zis perimetrul acestor joase ambiţii. Abia prin 
Ranele naţiunii, apărut în trei volume în 1876, concepţia sa 
despre roman evoluează şi se defineşte în raport cu gustul 
şi cerinţele naţionale. Romanul acesta este unul dintre 
primele noastre romane politice. Ideea sa este aceea a în-
târzierii şi consolidării fiinţei naţionale în faţa valului de 
deznaţionalizare, pornit de maşina infernală a statului 
dualist. Politicianismul veros şi corupt este urmărit aici în 
strânsă legătură cu tema trădării de neam şi a renegării, 
problemă de mare actualitate în Ardealul social-politic al 
vremii sale, unde adeseori condiţia urcării pe scară socială 
era strâns legată de aceea a vânzării de conştiinţă. Ranele 
naţiunii se adânceau astfel şi mai mult, iar procesul ex-
ploatării sociale se intensifica. Prin destinul tânărului avo-
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cat Ștefan Zâmbreanu, I. Vulcan a vrut să creioneze o în-
treagă epocă şi să fixeze cadrele unui posibil tip literar. 
Intenţia de frescă nu lipseşte însă şi radiografia mediilor 
este făcută cu un simţ de observaţie destul de acut, de la 
mediile de jos, ale ţărănimii şi micilor slujbaşi, până la 
mediul sofisticat al saloanelor cu blazon ale potentaţilor 
politici. Schema tezistă, după care Binele triumfă întot-
deauna, este aplicată şi aici cu obstinaţie, dar motivaţia 
tipurilor şi a caracterelor este mai pregnantă, datele ficţi-
onate mai verosimile. Partida naţională a lui Aron 
Albinescu are până la urmă câştig de cauză, după ce desti-
nul politic al lui Ștefan Zâmbreanu este îngroşat în stil 
naturalist, iar ecourile luptelor electorale, cu demagogia 
lor deşănţată, par a fi rupte din Scrisoarea pierdută a lui 
Caragiale. 

Grija pentru realizarea unui roman psihologic şi social 
mai pronunţat se simte la I. Vulcan în Fata popii, apărut 
doar în coloanele revistei „Familia”, din 1885 şi 1886. Acum 
influenţa directă pe care o detectăm este aceea a lui Sla-
vici. Sub impresia, provocată de lectura Popii Tanda, Vul-
can îşi plasează acţiunea la sat, în mediul pur al vieţii de la 
ţară, unde se pun în paralel mai multe destine individuale 
şi se oferă mai multe soluţii de emancipare colectivă. Cen-
trul acţiunii e acaparat de lupta care se dă între mai multe 
grupuri locale pentru instalarea unui nou notar în satul 
Bujoreni, în persoana căruia preotul Tănase doreşte un 
candidat la mâna fiicei sale bătrâne, Rahila. Ambiţiile fetei 
se ciocnesc uneori cu acelea ale tatălui, după cum nu co-
incid nici cu acelea ale sătenilor, care doresc oameni inte-
gri şi sfătuitori dezinteresaţi în munca lor de fiecare zi. 
Importanţa „conducătorilor“ e încă o dată subliniată aici 
„căci tocmai cât poate să folosească un preot bun, pe atâta 
poate strica altul rău. Acela e binecuvântare pentru sat, 
acesta e blăstăm!“. Iar sătenii din Teiul Mare, sat frumos 
de gospodari harnici şi curaţi, le spun în faţa celor din 
Valea Mică: „Până-i lumea nu va fi din voi nimica, dacă 
veţi avea tot popă ca cel ce-a murit şi dascăl ce cel de-
acuma!“ Și mai departe: „- Ce sat! – se miră unul dintre 
vălenari. Cum aţi putut dumneavoastră înainta aşa minu-
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nat? - Aşa, că Dumnezeu ne-a dat cărturari buni, care ne-a 
povăţuit bine. De-aţi fi avut popă, notar şi învăţător cum-
secade şi voi aţi sta ca noi“. 

Învăţătura din Popa Tanda e dezvăluită aici mai direct 
şi mai neted, poveţele nefiind atât de mult învăluite într-o 
haină anecdotică. Satul Teiul Mare are însă aspect de 
Sărăceni, cu uliţele frumos îngrijite şi măturate, cu case 
curate şi îmbelşugate. Vulcan împrumută de la Slavici nu 
numai imaginea generală a descrierii lui, dar şi stilul ner-
vos, colorat şi direct al acestuia: „Muierile văruiseră casa, 
copseseră pâine nouă, tăiaseră găinele cele mai grase, adu-
seseră carne şi din casapie şi făcuseră plăcinte, cât îţi lăsa 
gura apă şi-ncărcaseră mesele cu fel de fel de bucate, între 
care sticlele cu vin roşu şi alb şi plosca cu rachiu parcă-ţi 
făceau cu ochiul ademenitor. (...) Bărbaţii măturaseră cur-
tea şi uliţa dinaintea casei, curăţiră grajdurile, împodobiră 
gardurile cu crengi verzi, să vază toate că-i sărbătoare, nu 
nimica. Feciorii îşi aleseseră cele mai frumoase flori în 
pălărie, iar fetele lucraseră pe-ntrecute până ce gătară câ-
te-un opreg nou, care de bună seamă are să fie cel mai 
minunat între toate“ etc.  

Acest simţ etnografic, de bun augur la Vulcan, e com-
pletat cu o viziune dinamică asupra satului, cu o privire 
realistă, de înregistrare amănunţită şi exactă a fenomene-
lor şi lucrurilor cuprinse. Iată un astfel de exemplu, din 
nenumărate, ale cărţii: „O trăsură cu patru cai înainta pe 
drumul ţării. Caii păreau a veni de departe, căci mergeau 
rău la vale, greu la deal, erau obosiţi şi nu puteau să alerge 
cum dorea cocieşul, dar mai ales cei patru tineri, care şe-
deau în trăsură“. 

Dintr-o asemenea proză, obiectivă, în bună tradiţie ar-
delenească, au avut de învăţat la timpul acela alţi mulţi 
prozatori transilvăneni, care şi-au făcut ucenicia în coloa-
nele Familiei. Important este că aportul lui Iosif Vulcan la 
constituirea ei, la impunerea unui stil şi a unui fel de a fi 
transilvănean nu poate fi pus la îndoială, lucru care se 
recunoaşte şi astăzi de la Slavici la Rebreanu şi de la Pavel 
Dan la Titus Popovici. 
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Adrian ALUI GHEORGHE 
 
 

Serbarea de la Putna – 1871: scânteia care a 
aprins torțele la  

Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 
 
 

1.”Unde este inima tinerimii, acolo sunt și ideile vii-
torului” 

 
untem în anul 1871. Istoria Europei este într-o continuă 
schimbare. Revoluțiile de la 1848, din întreaga Europă, 

au schimbat mentalități, destine naționale. Ca efect, pro-
vinciile românești mai norocoase au reușit să înfăptuiască 
”unirea cea mică” la anul 1859. Din anul 1866, la 10 mai, 
regele Carol I preia destinele României unite, mai întâi în 
calitate de voievod apoi, din 1881, va fi ”uns” rege. Provin-
ciile românești duceau în spate trei imperii: imperiul oto-
man, imperiul habsburgic și imperiul rusesc. Unul avea 
deja câteva secole de istorie în spațiul românesc, altul în-
locuise ”jugul de lemn otoman cu jugul de fier austriac”, 
cum se spunea în popor, încă din anul 1775. În Europa un 
aer de schimbare, de intrare în modernitate cuprinsese 
societățile evoluate. Industrializarea schimba decisiv ra-
porturile dintre națiuni, dintre indivizi. Imperiile erau în 
destructurare, un aer de libertate și de autodeterminare 
bântuia în sânul tuturor națiilor europene. În acest timp, 
tot mai mulți tineri români studiază în străinătate, în Eu-
ropa, la marile universități. În provinciile românești se 
înfiripă învățământul superior, la Iași, la București, la Cluj, 
la Arad, la Oradea. În Europa se încheiase războiul franco-
prusac (1870-1871), al cărui rezultat fusese unirea tuturor 
provinciilor germane și sfârșitul domniei lui Napoleon al 
III-lea, în Franța. Pe acest fond de evenimente majore 
pentru istoria și diplomația europeană, la Putna, la margi-
nea Imperiului austro-ungar, sunt puse la cale, de ”juni-

S 
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mea română”, o serbare și un congres al studențimii ro-
mâne. 

Nu întâmplător este ales ca loc de desfășurare Putna, 
inițiatorii și organizatorii considerând că ”va fi serbarea în 
chestiune mai demnă și mai festivă făcându-se la mor-
mântul lui Ștefan cel Mare, în Ziua Sântei Marii”. În ace-
lași timp este evidențiată poziția Bucovinei în structura 
geografică și istorică a provinciilor românești: ea este ”sen-
tinela românismului contra colosului nordic și a părților 
lui etnografice”, este, de asemenea, strategic ”încheietura 
care leagă România, Moldova și Basarabia cu Maramureșul 
și Transilvania”, se specifică în ”Apelul tinerimii române”, 
elaborat în ziua de 25 decembrie 1869, (de Crăciun), de 
către un grup de inițiativă, la Viena. Ce importanță pot 
avea pentru o națiune tânără aceste două secvențe ale 
unui eveniment, aparent fără pretenții istorice majore, 
într-un asemenea context extrem de activ, de important 
pentru devenirea Europei? 

”Serbarea de la Putna”, gândită pentru anul 1870, când 
se împlineau patru secole de la sfințirea mănăstirii, are 
puternice conotații simbolice naționale, personalitatea și 
mitul Ștefan cel Mare fiind în centrul atenției, imprimând 
imaginației inițiatorilor ”efuziuni patriotice” fără prece-
dent. Chiar dacă ideea unui ”congres al tuturor românilor” 
pare să fie mult mai veche, ea se concretizează, în sfârșit, 
prin apelul redactat la inițiativa unui ”comitet provizoriu” 
care îi are între semnatari pe Petru Pitey (”student în 
legi”) președinte, pe Gabriel Băleanu (”candidat de profe-
sor”) secretar, iar în numele membrilor semnează Emil 
Cosabust (”student în legi”). Intenția organizatorilor este 
ca acest deziderat să aibă structura unei serbări care să fie 
”o adevărată manifestare națională, și să se arangieze de 
către întreaga tinerime română academică, serbându-se în 
un loc eminent istoric.” 

Descifrând istoria ulterioară a românilor și a României, 
privind cu detașarea și luciditatea unui veac și jumătate de 
la acele evenimente, putem avea astăzi dimensiunea visu-
lui, a speranței, a disperării chiar a ceea ce au însemnat 
cele două momente ale acelei acțiuni colective. Serbarea 
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de la Putna și Congresul studențimii române, care i-a ur-
mat, au fost consecința unui complex de factori, dar și a 
unei dorințe de secole, amânată, dar niciodată uitată, și 
care a căpătat forma unei serbări, a unei sărbători.  

Inițiatorii consideră că nu încearcă, nici pe departe, să 
ia locul oamenilor politici ai vremii care ”sunt împovărați 
de greutățile intereselor naționale ardente, și, mai cu sea-
mă, sub împregiurările politice de astăzi, nici că se poate 
cere de la ei ca să ia inițiativa și să îngrijească astfel de 
întrunire”, ci e vorba de ”o dorință sfântă ca să ia asupra-și 
efectuirea acestei idei tinerimea română academică”. În 
fapt, tinerimea română, implicată în mediul academic, 
este conștientă de neputința clasei politice prinse în inte-
resele dictate de la vârful imperiului și acționează ca soci-
etate civilă, evitând interpretările politice imediate. Fiind 
eliminată ideea de ”aroganță”, din partea inițiatorilor și a 
susținătorilor acestui apel, toată lumea a fost de acord că 
acolo „unde este inima tinerimii, acolo sunt și ideile viito-
rului”. Există și o oarecare reținere a celor care au formu-
lat textul apelului, în ceea ce privește efectul imediat al 
unei întruniri ”a tinerimii române de pretutindeni”, lucru 
perfect justificat în perioada în care Bucovina era strivită 
de povara imperiului, însă gândul final îl reprezintă ”gloria 
națiunii”. Sunt descurajați scepticii sau cei cărora le este 
frică de represaliile posibile din partea diriguitorilor impe-
riului, într-o scrisoare din aprilie 1870, semnată de Nic. 
Teclu (președinte) și M. Eminescu (secretar) se spune că 
”regimul nu ne poate împiedica deloc, pentru că serbări de 
asemenea natură sunt permise în întregul Austriei, și nu 
numai că sunt permise ci sunt un drept esențial al vieții 
constituționale.” 

Deși mijloacele de comunicare erau dificile în epocă, 
fenomen de înțeles într-o epocă în care telefonul încă nu 
se născuse, apelul avea în vedere ”solemnitatea și 
ponderozitatea serbării în chestiune” pentru care era ne-
cesar ”să se aranjeze și să fie reprezentată la dânsa tineri-
mea română de la toate universitățile și academiile unde 
studiază români, așadară de la universitățile din București, 
Iași, Paris, Viena, Turin, Berlin, Pesta, Pisa, și de la acade-
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miile din Sibiu, Oradea-Mare, Cluj, Cernăuți, Blaj, Arad.” 
Membrii ”comitetului de inițiativă” decid că ”un semn de 
pietate și de amintire”, care va fi ”punctul de culminațiune 
al serbării”, este depunerea unei urne antice de argint cu 
inscripția „Eroului, învingătorului, spaimei neamicilor, 
scutul creștinătății, apărătorului culturii, mândriei națiu-
nii române, lui Ștefan cel Mare și Bun, junimea română 
academică, anul MDCCCLXX“. Urna ar fi trebuit să fie 
învelită pe jumătate cu o flamură tricoloră de mătase ”care 
va spânzura de pe mormânt până gios.” Tonul apelului 
este un fel de ”acum ori niciodată”, în condițiile în care 
”ne unește totuși aceeași limbă, aceleași obiceiuri și 
datine, aceeași religiune și credință politică și socială, de la 
Tisa pânʼla Marea Neagră, de la Nistru și pânʼla Balcani.” 
Într-un document din 4 martie 1870, semnat de ”președin-
tele comitetului central” care era contele E. Logothetty, 
secondat de secretarul Mihai Eminescu, adresat ”domnilor 
auditori” de la Facultatea teologică din Blaj, recunoaștem 
verva eminesciană în ceea ce privește dezideratele vremii, 
chemarea pentru o implicare colectivă în chestiuni care 
privesc soarta românului și a României: ”Hristos a învins 
cu litera de aur a adevărului și a iubirii; Ștefan, cu spada 
cea de flăcări a dreptului. Unul a fost libertatea, cel(ăl)alt 
apărătorul evanghelului ei. Vom depune, deci, o urnă de 
argint pe mormântul lui Ștefan, pe mormântul creștinului 
pios, a românului mare.”  

În continuarea ”apelului” este promovat și un program 
pentru ziua de 15 august, care va culmina cu depunerea 
urnei cu pământ adus de participanți din toate provinciile 
românești, pe mormântul lui Ștefan cel Mare care va fi fost 
decorat, în prealabil, cu ”cununi de flori și cu lauri” și care 
va avea aranjate în simetrie ”cel puțin 70 făclii tricolore”. A 
doua zi, pe 16 august, ”se va improviza, afară de monăstire, 
un congres al studenților români academici de pretutin-
denea.” 

Pentru susținerea materială a sărbătorii sunt deschise 
liste de subscripție, există o bogată corespondență promo-
vată de presa vremii, cu instituții și persoane care sunt 
invitate să participe cu bani și cu inițiative locale la reali-
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zarea dezideratului ”junimii române”. În ”Curierul de Iași”, 
din 31 mai 1870, de exemplu, este reluat ”apelul”, semnat 
de data aceasta de Nicolae Teclu (președinte), Petru Bita 
(casier) și Mihai Eminescu (secretar) și se solicită tuturor 
celor care simt românește să dea ”sprijinul moral și mate-
rial junimii române, ca să poată aranja o festivitate demnă 
de poporul român.” Sunt invitate femeile române să co-
participe la eveniment, în ședința din 19 mai 1870 ”comite-
tul central rădică la concluz propunerea făcută, ca adecă 
învelitoarea decorativă a urnei să fie făcută de mâna 
doamnelor române, considerând ca prin aceasta comitetul 
central își face numai datoria sa, oferindu-le prin această 
ocaziune de a lua parte activă la sărbătoarea proiectată.” 
(”Românul”, 29-30 mai, 1870)  

Listele de subscripție, cu numele donatorilor și sumele 
oferite, sunt publicate periodic în ziarul ”Curierul de Iași”, 
entuziasmul este mare, sumele variază de la 117 lei, oferiți 
de Calinic, Mitropolitul Moldovei (9 iulie 1870), 62 de lei 
oferiți de Veronica Micle (23 iulie 1870), la sume derizorii 
de ”2 parale și ½”, subdiviziuni ale leului, oferite de doi 
studenți, G. Bejanu și I. Burada, ”d-lor prin aceasta au avut 
de scop a ridiculiza în modul cel mai necuviincios ideea 
sfintei și naționalei serbări de la mormântul lui Ștefan cel 
Mare” (28 iunie 1870). 

Deși evoluau extrem de favorabil, lucrurile iau o întor-
sătură neașteptată. O telegramă emisă de ”Comitetul cen-
tral pentru serbarea la mormântul lui Ștefan cel Mare”, 
semnată ”președintele Teclu”, este trimisă publicației ”Al-
bina”, care apare la Pesta și în care se anunță faptul că 
”față cu situațiunea actuală critică, a decis amânarea festi-
vității pe 15/27 august 1871”. Comitetul revine cu explicații, 
în ”Trompeta Carpaților” de duminică 23 august 1871, mo-
tivul invocat fiind situația explozivă de la ”țărmurile 
Rhinului” de unde nu se știe ”ce dimensiuni va lua acest 
răzbel”. În aceste condiții ”partea cea mai mare a junimii 
academice române, este împiedicată de a putea participa 
în numărul dorit la sărbătoarea proiectată”. În ”Curierul 
de Iași”, din 13 octombrie 1870, comitetul, în numele căru-
ia semnează Nic. Teclu, reiterează ideea că ”serbarea s-a 
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amânat până la anul viitor, însă numai din cauza răzbelu-
lui actual” și că Guvernul României „să ne împiedice nu 
poate fi nici vorbă”, iar guvernul austriac ”este deja infor-
mat și interpelându-se nu ne-a pus nici o piedică și nici nu 
poate fiindcă noi ne întrunim pe baza legii de întrunire.”  

Un alt motiv, rămas mai puțin cunoscut publicului larg, 
îl regăsim în scrierile lui T. V. Stefanelli (Amintiri despre 
Eminescu, în „Eminescu și Bucovina”, Cernăuți, 1943) care 
spune că ”banii adunaţi şi depuşi la firma comercială Per-
lea şi Murăşeanu din Viena, se pierdură în urma dispariţi-
unii acestor comercianţi de pe piaţa din Viena.” A fost 
”fierbere între studenți”, Eminescu ”era cel mai deprimat 
dintre toți”, a fost instituită o comisie de anchetă condusă 
de Ioan Slavici, ”concluziunea” fiind că ”nu s-a putut afla 
urma lui Perlea şi Murăşeanu, iar depunătorii având pen-
tru dânşii cea mai bună credinţă, nu se poate face nimica.” 
Criteriul după care au ales inițial firma care să le adminis-
treze banii, în inima imperiului, la Viena, a fost acela că 
firma era românească. Din păcate! Ca efect al acestei dra-
matice întâmplări, se alese ”un nou comitet aranjator”, în 
fruntea căruia ”sta Ioan Slavici ca prezident”, Pamfil Dan a 
fost ales casier, iar Eminescu a rămas secretar.  

 
1. ”Junimea română” a aflat ”care e secretul vii-

torului”: 
unitatea tuturor românilor 
 
Din iunie 1871, noul comitet păşește ”rezolut şi plin de 

însufleţire, la realizarea scopului măreţ”, după un 
comunicat care apare concomitent în ”Trompeta 
Carpaților” (13 iunie), ”Albina” (12 iunie) și ”Românul” (10 
iunie) și în care se mai specifică faptul că ”Serbarea de la 
Putna n-are să fie serbarea unui comitet, nu a unei juni-
me”, ci are să fie ”întrunirea naţiunii române în suvenirile 
trecutului, în însufleţirea prezentului şi speranţele viitoru-
lui”. La Viena existau două asociații ale studenților ro-
mâni: Societatea literară și științifică și România, care se 
aflau pe poziții de oarecare adversitate, din cauza viziuni-
lor diferite dintre tradiționaliști și cosmopoliți. Eminescu 
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militează pentru o unire a acestora, pentru o viziune uni-
tară, lucru care se întâmplă în anul 1871 prin înființarea 
societății ”România jună”.  

Urmează un nou apel ”către junimea română” datat 14 
iunie 1871, sunt îndemnați să participe cu alocuțiuni festi-
ve ”toți acei frați juni români academici care voiesc a con-
curge la serbare”, între condiții: ”cuvântarea să nu fie prea 
lungă”, limbajul să fie unul ”popular” și să nu facă ”aluzi-
uni intenționate la împrejurările politice de azi” (Româ-
nul, 22 și 25 iunie 1871). 

În publicația ”Românul” din 23 iulie 1871, Dumitru Bră-
tianu scrie cu entuziasm despre mesianismul generației 
tinere în conjuncturile istorice prin care trece România, 
este uimit că ”petrecerea copilărească” s-a transformat în 
”manifestațiunea cea mai imponentă a românismului, 
afirmațiunea cea mai puternică a naționalității noastre, 
actul unic în analele istoriei noastre, actul cel mai însem-
nat prin caracterul său de solidaritate între toate țările 
române și cel mai fecund în mari și necalculabile rezulta-
te”. Mai mult, generația tânără ”rupe giulgiul ce tâmpirea 
părinților și a învățătorilor ei începuse a întinde și asupră-
i”. Concluzia este că există ”un geniu al României”, parte a 
unui suflet colectiv, iar ”junimea română” a aflat ”care e 
secretul viitorului”.  

Răspunsul la acest entuziast îndemn vine printr-o scri-
soare datată 3/ 15 august 1871, redactată la Cernăuți și pu-
blicată în ”Românul”, din 15 august 1871 și este semnată, în 
numele ”comitetului”, de Mihai Eminescu și Pamfil Dan. 
Se spune, în scrisoare, că ”prin numele și inteligența d-
voastră ați aruncat asupră-ne razele cele mai curate ale 
generațiunii căreia îi aparțineți”, iar aprecierile trebuie să 
fie doar pentru ”sânțenia cauzei”. Recunoaștem și tipul de 
cugetare eminescian referitor la istorie, la rolul poporului, 
care merită reluat în întregime: ”E o axiomă a istoriei, că 
tot ce e bine e un rezultat al cugetării generale, și tot ce e 
rău, e productul celei individuale. De aceea, meritul nos-
tru va consista numai în formularea ideilor și trebuințelor 
existente ale poporului, nu în crearea unor altora. Ne vom 
lăsa îndreptați de cugetarea și trebuințele poporului nos-
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tru, nu de ale noastre proprii recepute poate de la străini. 
Ne vom lăsa conduși de curentul ideilor națiunii, și nu 
vom pretinde rolul de a conduce noi prin ideile noastre 
individuale.” La acest tip de atitudine face trimitere, mai 
târziu, George Călinescu, care spune despre Mihai Emi-
nescu că ”n-avea nicio aspirațiune pentru sine ci numai 
pentru nația și societatea din care făcea parte, fiind prin 
aceasta mai mult un exponent decât un individ”. 

Suntem convinși că istoria este un bun și un merit al 
unui întreg popor, în același timp, știm că istoria își creea-
ză proprii eroi, propriile personalități, contextele sunt un 
dialog în absolut între cauză și cei care se dedică acelor 
cauze mărețe. Serbarea de la Putna și celelalte evenimente 
conexe au consolidat în istorie câteva nume care au dat un 
înalt sens civic literaturii, artei, culturii în general, care au 
demonstrat că geniul este o emanație a istoriei și deopo-
trivă, că istoria își fixează conturul după capacitatea de 
exprimare a harului colectiv și individual. Cel care a mar-
cat decisiv ”serbarea” a fost Mihai Eminescu, care era stu-
dent auditor al universităților din Viena și Berlin. Toată 
lumea este de acord, atât martorii din epocă, cât și cerce-
tătorii de mai târziu, că dacă Eminescu nu s-ar fi implicat 
în manifestarea de la Putna, probabil că evenimentul ar fi 
fost după tipicul celorlalte/ formaliste/ s-ar fi încheiat cu 
osanale aduse împăratului: și asta pentru că în imperiu 
asemenea manifestări erau îngăduite, fie pentru a da im-
presia naționalităților că se bucură de oarecare respect, fie 
pentru că manifestările erau considerate adevărate supape 
pentru nemulțumirile acumulate. Prin implicare, Emines-
cu impune concepții mult mai adânci, reușește să dea ser-
bării un statut de o consistență istorică care depășea mult 
cadrul unei sărbători închinate lui Ștefan cel Mare. 

În câteva pagini de memorii, semnate de Ioan Slavici, la 
trei decenii de la evenimente, acesta declară că ”Eminescu 
n-a fost între iniţiatorii serbării dar ideea congresului de la 
el a pornit şi serbarea nu s-ar fi făcut dacă el n-ar fi stăruit 
ca ea să se facă cu orice preţ, pentru ca congresul să fie cu 
putinţă.” Completarea portretului lui Eminescu este, la fel, 
memorabilă: ”Știindu-l poet, chiar şi mulţi dintre cei ce l-
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au cunoscut personal s-au deprins a-l lua drept un visător 
inaccesibil pentru preocupările zilnice. Aşa însă el era 
numai în ceea ce priveşte propria lui existenţă; când vorba 
era de durerile neamului românesc, el ardea în foc nestins 
şi devenea om de iniţiativă şi de acţiune, stăruitor neîn-
duplecat, care nu ne dedea răgaz, ci ne mâna mereu înain-
te. (…) În frunte nu-i plăcea să iasă, dar împingea pe alţii 
înainte, şi era gata să meargă şi singur când alţii nu voiau 
să-l însoţească.” 

Interesul pentru manifestare crește proporțional cu 
apropierea momentului decisiv. Listele de subscripții sunt 
susținute de toate publicațiile vremii, sunt făcute publice, 
însoțite de comentarii pline de efuziuni patriotice. Cauza 
serbării pare să copleșească un public tot mai larg, în pre-
să sunt surprinse și opinii și atitudini ale cetățeanului 
simplu, trezit la viață de inițiativa studențimii române. În 
ziarul ”Telegraful” din 18 iulie 1871, de exemplu, este re-
produsă o scrisoare semnată A. Băjescu, care ”îi felicită” pe 
studenții români de la Viena care au avut ”sublima și pa-
triotica inspirațiune în mijlocul străinismului de care se 
aflau încongiurați și oprimați”, după care spune apăsat, în 
spiritul naționalismului vremii, că ”o clasă curat româ-
nească a existat și va exista totdeauna și tocmai în mo-
mentul când pare a pieri, atunci reapare mai mândră și 
mai frumoasă, mai jună și mai viguroasă, reînviind ca 
phoenix-ul din propria sa cenușă”, această reînviere fiind 
rodul Providenței. În același număr din ”Telegraful” este 
publicată o poezie semnată M, care începe fără echivoc: 
”Alergați cu mic, cu mare/ Strănepoți ai lui Traian/ Căci se 
face o serbare/ La mormântul lui Ștefan!”. În Telegraful, 
din 10 august 1871, sub semnătura lui Ioan Polescu, este 
făcut un apel ”către națiune” ca serbarea de la Putna să se 
întindă ”peste toată România”, concret propune ca pe 
câmpia Cotroceniului, în data de 15 august, după Sfânta 
Liturghie, să se facă un Te-Deum la care să participe toată 
lumea adunată cu ocazia hramului. 

Folcloristul G. Dem. Teodorescu, implicat în eveni-
ment, publică în trei numere, consecutiv, din Românul 
(duminică, 25 iulie, luni-marți, 26-27 iulie și miercuri-joi, 
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28-29 iulie 1871) un amplu eseu, ”Memoria lui Ștefan cel 
Mare”, în care reface parcursul istoric dar și în mentalul 
colectiv al personalității și a legendei domnitorului mol-
dav. Serbarea de la Putna are, în acest context, o proiecție 
mesianică: ”Să preparăm, dar, sosirea acestui moment 
istoric precum Ioan Botezătorul prepara sosirea Bunului 
Cuvânt!”, iar idealul ”unirii mari” este un deziderat mereu 
amânat, niciodată abandonat: ”Să ne strângem la chema-
rea popoarelor de același sânge și să ne unim într-un mă-
nunchi puternic și viguros ca să putem înfrunta cutremu-
rele ce omenirea va încerca în necurmatele-i mișcări!”.  

Dincolo de civismul personal, există și atitudini institu-
ționale. ”Consiliul comunal” al urbei Iași votează partici-
parea oficială la eveniment a unei delegații care să îi cu-
prindă, pe lângă primarul C. Cristodulo Cerchez și a consi-
lierului Gh. Mârzescu, pe domnii ”cetățeni notabili”, Vasi-
le Alecsandri, Mihail Kogălniceanu și Dimitrie Gusti. Iar 
primăria orașului București, în ședința din 5 august 1871, 
aprobă alocarea sumei de cinci sute de lei pentru serbare. 
(Românul, 9-10 august, 1871) 

Curierul de Iași, la ”știri locale”, anunță în numărul său 
de miercuri, 11 august 1871, că ”ajunul plecării” fiind 13 au-
gust 1871, ”toți onor cetățeni precum și onor doamne a 
urbei noastre sunt invitați a asista la întrunirea ce va avea 
loc la biserica Sf. Nicolae cel Domnesc, zidită de Ștefan cel 
Mare, la orele 5 după amiază, când se va porni de acolo un 
conduct solemn, în frunte cu flamura femeilor române 
moldovene, făcută prin subscripțiunile mai multor doam-
ne, și cu flamura urbei Vaslui, înconjurată de 5 delegați, 
ducându-le în sunetul muzicii comunale, acordată de dl. 
primar, până la gara de Iași, unde se vor depune flamurile 
până mâine, sâmbătă dimineață, la 4 ore, când vor porni 
cu trenul atât delegații urbei Iași și Vaslui, cât și cetățenii 
doritori de a participa la serbarea de la Putna.” În același 
număr al ziarului se specifică faptul că ”mai mulți cetățeni 
din urbea noastră, neputând a merge până la Putna, vor 
solemniza această serbare aice, la biserica Sf. Nicolae cel 
domnesc, duminică, în 15 ale curentei, unde va cânta și 
muzica comunei, acordată gratis de onor. primar.” 
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Mai mult, dintr-un document din Arhivele Naționale 
Iași, aflăm că ”direcțiunea Căilor Ferate” face o reducere 
de jumătate de preț celor care doresc a asista la ”la serba-
rea ce are a urma la monastirea Putna, în memoria nemu-
ritorului nostru domn Ștefan”. 

 
2. ”Strigătele de «Vecinică pomenire lui Ştefan-

vodă împăratul» făceau a răsuna codrii” 
 
Programul de desfășurare a manifestărilor a fost adap-

tat continuu, în funcție de elementele noi care apăreau. O 
formă finală a fost tipărită în revista ”Convorbiri literare”, 
din 15 august 1871. De reținut salvele de tun, care au însoțit 
toate momentele mai importante ale zilei, predica părin-
telui egumen al Mănăstirii Putna, Arcadie Ciupercovici, 
intonarea ”Imnului religios” compus pentru eveniment de 
Vasile Alecsandri pus pe muzică de A. Flechtenmaher, dar 
și momentul cel mai important, când ”după descoperirea 
și sânțirea urnei consacrative” sunt depuse pe mormântul 
lui Ștefan cel Mare ”epitaful doamnelor din România, a 
celor din Bucovina, a flamurei doamnei Haralambie, a 
doamnelor din Iași și a Institutului de belle-arte”. În în-
cheiere ”domnul A. D. Xenopol rostește cuvântul festiv.”  

Discursul lui A. D. Xenopol întrunește sufragiile adună-
rii în privința valorii sale, drept pentru care este premiat. 
Într-o ”notă” a revistei ”Convorbiri literare”, este specificat 
faptul că ”această cuvântare a d-lui Xenopol a fost judeca-
tă de Comitetul central al serbării naționale” ca fiind cea 
mai bună dintre cele prezentate la concurs, opinia comite-
tului ”a fost aprobată de dd. Alecsandri, Maiorescu și Po-
gor, constituiți în juriu literar”. Tonul este avântat, suflul 
discursului privește un viitor îndepărtat, tot mai limpede, 
în același timp, care se suține pe valorile trecutului: ”Avem 
acea putere, avem acea încredere, pentru că sufletul aces-
tei părți a omenirii ce se numește poporul român, încă nu 
și-a revărsat în lume comoara cuprinsului său sufletesc.” 
(”Telegraful român”, 25 august, 1871) 

Tot ”Telegraful”, în numărul său din 15 august, publică 
două ”alocuțiuni” semnate de George G. Tocilescu și alta 
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de N. V Scurtescu, care fac dovada unui avânt patriotic 
greu de stăvilit: ”Astăzi, mai mult decât oricând, români, 
este timpul de deșteptare, de reînviere! Astăzi, mai mult 
decât oricând, români, este timpul de a scutura de pe noi 
pulberea ce străinii ne-au aruncat-o de ne-au astupat ve-
derile !” (George G. Tocilescu); ”15 august 1871 a sosit, și 
strănepoții Traianilor, Gelilor, Marioților, Negrilor-
Basarabi și Dragoșilor, aleargă, în grămadă, la mormintele 
părăsite. Ce caută ei acolo? Se duc ei ca să plângă? Nu! 
Acei ce odihnesc în acele morminte, nu lacrimi și suspine 
așteaptă de la noi, sânge din sângele lor, ci adorațiune, 
entuziasm, veselie și imitare.” (N. V. Scurtescu) 

Relatările de la fața locului, din timpul Serbării și al 
Congresului, sunt numeroase, fiecare publicist și fiecare 
publicație încearcă să prindă note neobișnuite, să prezinte 
cu cât mai multă imaginație, să surprindă ceva din ”ceea 
ce nu se poate spune”, e vorba de emoțiile individuale, dar 
și de emoția colectivă. Folcloristul G. Dem. Teodorescu, 
de exemplu, face o descriere amplă, în trei părți (”Româ-
nul” de miercuri 25 august, joi 26 august și duminică 29 
august), concluzionând că ”actul junimii din 15/27 august, 
de la Putna, va servi ca model şi ca început ferice, şi, în tot 
cazul, neuitat, al redeșteptării conștiinţei naţionale.” Sunt 
reiterate momentele importante ale Serbării, cu o adjecti-
vizare pe măsură. Debutul manifestărilor, de exemplu, a 
fost în seara zilei de 14 august, cu o salvă de douăzeci și 
una de lovituri de tun, cu muzica tuturor clopotelor din 
mănăstire, urmate de slujba de priveghere. Descrierea 
stării mulțimii este prelungită în ”datul natural” oferit de 
Mănăstirea Putna și împrejurimi: ”Răpitoarea frumusețe a 
admirabilelor pozițiuni ce se prezenta ochilor avizi ai vizi-
tatorilor, favorată de o lună strălucitoare, făcu ca acest mic 
început să dureze până târziu, în noapte, când numeroase 
trăsuri cu noi oaspeți urmau de a sosi la monastire.”  

Duminica a început ”cu întreite rânduri de salve”, Ioan 
Slavici, în calitate de ”președinte al comitetului” a ținut ”o 
cuvântare inauguratoare” cu serioase ”considerațiuni asu-
pra cauzelor existenței noastre naționale”. Din discursul 
lui Ioan Slavici, la deschiderea manifestărilor, e de reținut 
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ideea relației dintre istorie și personalitățile care o deter-
mină: ”Numai timpurile mari nasc, însă, oameni mari, și 
numai ideile mari fac timpurile de a fi mari. Ștefan a fost 
Mare fiindcă lumea în care el a trăit a fost puternică, ideile 
care l-au condus au fost mărețe. O idee pierdută în tulbu-
rările timpurilor de atunci, o idee care a fost puterea mo-
rală a acestui timp mare, o idee ca o stea conducătoare își 
revarsă razele prin întunericul adânc al trecutului nostru 
de 400 de ani.” Iar starețul mănăstirii, Arcadie 
Ciupercovici, ”cu figura-i afabilă dar și impuitoare, cu vo-
cea-i sonoră și vibratoare”, ținu o excelentă predică ”co-
respunzătoare hramului bisericesc în care accentuă pioa-
sele simțimânte ale strămoșilor noștri”. În tot timpul ser-
viciului divin, mormântul venerat al marelui Ștefan, îm-
podobit cu ghirlande de flori și făclii, ”era custodiat de o 
gardă de onoare, compusă din patru din membrii comite-
tului conducător.” După predică, procesiunea formată din 
clerici, din membrii comitetului, dar și din mulțimea pre-
zentă la eveniment, trecu ”printre două șiruri de juni aca-
demici” până spre porticul festiv unde, ”pe o masă spațioa-
să, se aflau învelite cu crep negru urna consacrativă de 
argint, cele două magnifice epitafe și stindardele, între 
care al doamnei Haralambie din Craiova se distingea prin 
frumosul portret al marelui Ștefan, prin bogăția și inscrip-
țiunile cu care era ornat”. Au urmat sfințirea odoarelor, 
transferul acestora pe mormântul domnitorului, ”cuvânta-
rea festivă” a lui A. D. Xenopol și intonarea imnului religi-
os ”făcut anume pentru această ocaziune” de Vasile Alec-
sandri, pe muzica lui A. Flechtenmacher. De reținut că la 
masa comună, oficialități dar și public, așezați ”pe băncile 
construite în portic”, primul toast ”fu rădicat de președin-
tele comitetului în sănătatea imperatorului Austriei, după 
datina autoritară a țărilor de sub dualism. D. Reni, 
administratorele Bucovinei, român de naționalitate, mul-
țămi, din partea guvernului austro-maghiar, comitetului și 
întregii adunări, despre frumoasa atitudine, ordine și aspi-
rațiunile ce manifestau.” Pentru o adunare care depășea, 
după mai multe mărturii, trei mii de persoane, spiritul de 



Aniversării 

Discobolul/2021 
 

299 
 

ordine nu putea fi decât o mare performanță, în condițiile 
în care oficialitățile se temeau de acte de răzvrătire. 

În acest timp, pentru a întregi atmosfera și a-i da o no-
tă mai ”populară”, după cum relatează ziarul ”Telegraful” 
miercuri 22 septembrie 1871, ”un bou întreg, fript pe friga-
re, atrăgea în giuru-i mai multe sute de săteni, şi strigătele 
de «Vecinică pomenire lui Ştefan-vodă împăratul» făceau a 
răsuna codrii şi a da de știre secularilor duşmani, că ro-
mânul încă nu a uitat pe mântuitorul său”. 

Dar serbarea nu a fost doar la Putna, ea s-a manifestat 
în mai toată țara, în orașe și în sate. Sunt consemnate ce-
lebrări ale lui Ștefan cel Mare la Brăila, Bârlad, Iași, Bucu-
rești, Blaj, Craiova și multe altele, într-o dispunere care 
acoperă toate provinciile românești.  

Și rolul personalităților vremii este diferit în desfășura-
rea evenimentelor. Pe lângă Mihai Eminescu, prezență 
explicită și implicită, recunoscută de ”memoria documen-
telor”, dar și în mentalul colectiv, rolul lui Ioan Slavici este 
determinant. Sunt mărturie numeroase articole din presa 
vremii, amintirile semnate de T. V. Stefanelli, paginile de 
memorii ”justificative” semnate chiar de Slavici. De reținut 
că întrunirile studențești de la Viena, după constituirea 
”României june”, se țineau ”în prezenţa unui comisar de 
poliţie, de cele mai multe ori un oarecare domn Toma, 
român din Munţii Apuseni, care se stabilise la Viena.” 
Chiar dacă ”d. Toma era om tăcut şi potolit”, acesta ”îşi 
dădea silinţa să ne ţie în limitele trase de statutele societă-
ţii şi astfel era adeseori nevoit a ne sfătui să ridicăm şedin-
ţa şi să continuăm discuţiunile în vreo cafenea, unde el nu 
era însărcinat a ne însoţi.” Când a fost pusă în discuție 
”cestiunea serbării”, Slavici remarcă faptul că ”d. Toma era 
foarte strâmtorat, şi eu, preşedintele societăţii România 
jună, ţiind seamă de strâmtorarea aceasta, am declarat că 
statutele nu permit ca asemenea cestiuni să fie discutate 
în şedinţele societăţii.” În consecință, discuțiile importan-
te erau cele de la cafenelele din Viena, unde se întruneau 
membrii asociației în condiții conspirative, conștienți de 
subversivitatea acțiunilor lor. 
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Participarea lui Ciprian Porumbescu nu o regăsim deo-
camdată consemnată în presa vremii, ea a fost însă puter-
nic ”folclorizată”, după ce a rămas în ”povestea evenimen-
tului” ca una de excepție. După consumarea festivităților 
oficiale ale serbării, pe pajiştea de la mănăstire s-a încins o 
horă în care au intrat toţi cei prezenţi, orchestra fiind 
condusă de Grigore Vindireu, căruia Ciprian Porumbescu 
i-a luat locul, iar la final, după ce a cântat, s-a aruncat la 
pieptul lui Iraclie strigând: “Tată, am cântat Daciei în-
tregi!”. 

 
 
 
3. ” Dacă printr-o calamitate poporul român ar 

dispărea şi ar veni alţii pe acest pămînt, s-ar trans-
forma tot în poporul român!” 

 
Deziderat mai vechi al populațiilor românești din toate 

provinciile situate de o parte și de alta a Munților Carpați, 
unirea tuturor românilor a însuflețit, a încălzit, a dinami-
zat, i-a pus în stare de vis pe toți cei care au văzut în defi-
nirea și rostuirea patriei o predestinare pentru care merită 
să lupte, un altar pe care soarta devine destin. 

Însemnătatea Serbării de la Putna este încă insuficient 
evaluată, cunoscută. Apelul tinerimii române, redactat în 
ziua simbolică de 25 decembrie 1869, la Viena și transmis 
studențimii române din toate centrele universitare ale 
Europei, conține toate dezideratele și toate direcțiile de 
urmat pentru unirea de mai târziu, înfăptuită la 1 Decem-
brie 1918. Dacă punem față în față dezideratele politice de 
mai târziu cu dezideratele exprimate în fața și de mulți-
mea adunată la Serbarea de la Putna sau care a rezonat cu 
aceasta, putem spune că Unirea de la 1 Decembrie 1918 a 
avut un puternic și autentic vot popular exprimat cu o 
jumătate de veac mai devreme. Sau, conchizând: Serbarea 
de la Putna a fost scânteia care a aprins torțele Marii Uniri 
de la 1918. 

Firesc, mă întreb acum,în fața istoriei pe care o emană 
”documentele de epocă”, dacă ar trebui ca tinerimea aca-
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demică de astăzi să formuleze un nou apel către toți tine-
rii români risipiți în lume, cum ar suna acest apel? Prima 
întrebare ar fi: care Românie, cea din afară sau cea din 
interior? Avem peste zece milioane de români în afara 
granițelor fizice, care sunt ”o Românie în căutarea unei 
identități”. O altă realitate istorică presupune, firește, alte 
tipuri de atitudine. Noțiunea romantică de patrie pare să fi 
căpătat, sub presiunea conjuncturilor, a dinamismului fără 
precedent a mijloacelor de comunicare, o ”resetare” cu 
consecințe imprevizibile încă. Important pare acum, că o 
redefinire a noțiunii de patrie, în noile contexte, are la 
bază câteva lucruri care îi pot reda funcțiile inițiale. Este 
vorba de spațiul geografic, de limbă și de credință. Spațiul 
geografic, ca expresie a peisajelor și a echilibrului natural, 
este cel care imprimă un orizont fizic, o identitate fizică, 
fiecărui om care s-a născut în acest spațiu. Spunea cineva, 
de altfel, la începutul secolului trecut: ” Dacă printr-o ca-
lamitate poporul român ar dispărea şi ar veni alţii pe acest 
pămînt, s-ar transforma tot în poporul român”.  

Limba este promotoarea, valorizatoarea și păstrătoarea 
culturii, a istoriei, a tradiției. Suntem români pentru că 
vorbim limba română. Oricare alte nuanțe sunt doar căi 
de discuție pentru a ajunge la aceeași concluzie. Iar Biseri-
ca, credința reprezintă, fără îndoială, puterea de sacraliza-
re a tot ceea ce ne înconjoară. Sacralizăm, de când avem 
conștiința unei patrii, munții, câmpiile, apele; sacralizăm 
viața de familie, viața în comunitate; dăm transcendență 
vieții noastre, aspirațiilor noastre; dragostea noastră, indi-
ferent cum se manifestă, pentru cine se manifestă, dacă nu 
are dimensiune sacră ni se pare lipsită de orizont. Din 
acest motiv, din momentul în care le vom desacraliza, sub 
impulsul și sub presiunea unor factori externi, din indife-
rență sau din interes, ne vom pustii noi înșine lumea în 
care trăim, în care suntem predestinați să trăim. Iar noți-
unea de ideal, care i-a animat pe cei care ne-au premers, 
culminând cu momentul 1918, actul Marii Uniri, este parte 
din puterea de sacralizare a nației noastre, care nu este, 
firește, o excepție. Idealul național este, pentru fiecare 
nație, accesul colectiv la transcendent. Iar o Românie eu-
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ropeană este aceea care își afirmă identitatea într-un con-
cert de popoare care au aceleași coordonate definitorii. 
Nicolae Iorga spunea că popoarele sunt importante în 
istorie după modul în care se raportează la libertate, după 
modul în care își gestionează libertatea. Până și identifica-
rea cu un popor, în timpul unei competiții sportive, a unui 
act cultural, a unei competiții gastronomice etc. face parte 
din această identificare cu istoria mai recentă sau mai 
veche, face parte dintr-o serie de cutume care diferențiază 
un popor de o populație. 

Cum deosebim un popor de o populaţie? Definiţie ab-
ruptă: o populaţie trăieşte după reguli scrise; un popor 
trăieşte, mai ales, după reguli nescrise. Legile scrise asigu-
ră (sau nu asigură) ordinea, justiţia, dau pedepse, dau re-
compense. Legile nescrise acţionează ca un ciment între 
oameni: sînt obiceiurile, cutumele care dau stabilitate 
«tribului», individualitate, îi asigură onoarea şi continuita-
tea. Legile scrise sînt diverse şi se pot modifica; legile ne-
scrise sînt unice. Legile nescrise sînt chiar echivalentul 
bunului simţ istoric, sînt un bun păstrat din generaţie în 
generaţie, nu le discută aproape nimeni. Pentru nerespec-
tarea legilor scrise răspunzi în faţa unei instanţe funcţio-
năreşti. Pentru încălcarea legilor nescrise răspunzi în faţa 
unei tradiţii, în faţa unei istorii. Legile nescrise sînt ca 
anotimpurile: nu poate cere nimeni discutarea lor, modifi-
carea lor în funcţie de interesele de moment. Legile scrise 
sînt aculturale; legile nescrise sînt expresia culturii. De-
spre aculturalitatea legilor scrise cât și despre perspective-
le dihotomice «popor-populaţie», «legi scrise-legi nescri-
se» vorbesc Claude Lévi-Strauss (”Gîndirea sălbatică”), 
J.M. Frazer (”Creanga de aur”), C.G. Jung (Psihologie ana-
litică şi Weltanschauung), Lucian Blaga (”Ființa istorică”) 
şi mulţi alţii. Cât mai contează astăzi aceste legi nescrise, 
într-o istorie care își centrifughează adevărurile sedimen-
tate în secole, este greu de spus acum, când vorbim de 
post-istorie, de post-modernitate, de post-uman chiar. O 
nouă Serbare de la Putna, la 150 de ani de la momentul 
plămădirii idealului ”unității tuturor românilor” poate să 
dea (sau să fie) un răspuns. 
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* 
Poate că niciodată presa nu a avut un mai mare rol și 

rost în istorie, ca în acea perioadă, cu un secol și jumătate 
în urmă, fiind portavocea tuturor românilor, din oricare 
parte a Carpaților, din orice mediu. Presa a amplificat toa-
te informațiile, a ținut conștiința trează, a provocat coarda 
sensibilă la ideea de patrie și unitate națională. În fond, 
presa vremii a făcut ceea ce face presa dintotdeauna, iden-
tifică și ”alimentează” orizontul de așteptare al unui public 
cât mai larg. Pe acest fond, câteva publicații, între care 
Telegraful, Românul, Semănătorul și Uniunea liberală pro-
pun ca imediat după ”congresul tinerimii române” să se 
desfășoare la Putna și Congresul presei române. În comu-
nicatul publicat de această asociere de publicații, este con-
știentizată puterea presei în societate: ”Așadar, în această 
grea extremitate, care-i forța poporului? Pe ce se reazemă 
el spre a susține astăzi lupta crâncenă ce s-a încins cu atâ-
ția dușmani puternici? Este presa! Și numai presa! Presa 
singură, înconjurată de simpatia publică și susținută de 
încuragierile țării, formează acum speranțele poporului. 
Negreșit, presa poate mult, foarte mult.” (”Telegraful”, 19 
august 1871) Lucrul este perfect adevărat, în condițiile în 
care, mai departe, se vorbește de scopurile presei care 
urmărea ”moralitate în oamenii politici care pretind a ne 
conduce” și avansarea în funcții să se facă ”pe adevărate 
merite”. Pentru aceasta ”să facem, dar, o mare întrunire de 
ziariști la București sau Iași, oriunde, îndată după serbarea 
de la Putna.” Congresul presei române, cel puțin în formu-
la preconizată la acel moment, nu știm să fi avut loc. Însă 
modul în care au reflectat publicațiile momentului eveni-
mentele de la Serbarea de la Putna din anul 1871 a făcut 
dovada unei unități care a dat dimensiunea reală faptului 
istoric. Putem spune, extrapolând, că preconizatul congres 
al presei românești a fost realizat în același timp cu Serba-
rea de la Putna.  

 
Piatra Neamț,  
iunie 2021 
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Cuvânt de întâmpinare 
  
 
u versurile trimise, fostul meu elev de la Liceul Industri-
al de Prelucrarea Lemnului din Blaj, Nicolae Popa, 

dintr-o promoție de acum patru decenii, actualmente un 
avocat reputat, mi-a făcut o dublă surpriză: că scrie poezii, 
ceea ce înnobilează orice profesiune, și că are o preferință 
vădită pentru poezii de inspirație religioasă. Pentru că el 
știe că poezia este „rugăciune”. Rugăciunea – spunea un 
cunoscut istoric literar – poate exista fără poezie, dar poe-
zia fără rugăciune – nu, căci s-ar autocondamna la frivoli-
tate (Nicolae Manolescu). Cunoscător temeinic al Cărții 
Cărților, Biblia, care a hrănit inspirația atâtor poeți, Nico-
lae Popa închipuie stihuri în marginea veșnicelor adevăruri 
evanghelice. Poate că evoluția ulterioară îl va îndemna ca 
aceasta să nu fie, cum este deocamdată în unele poezii, 
prea directă, prea evidentă ci sugerată, consubstanțială. Cu 
această convingere însoțim bucuroși debutul său poetic. 

      Ion BUZAȘI 

 
 
Nicu POPA 
 
Pasărea vulgară 
 
Zboară timpul...pasăre vulgară 
Lăsând în urmă paradis pierdut 
Acum când amintirile mă ară 
Ca pe-un tărâm de carne și de lut 
 
Mai e puțin și ziua va descrește 
Și mă voi duce către toamnă iar 
Iscoditor ca niște ochi de pește 
Sau ca privirea rece de tâlhar 
 
Și se va face toamnă înc-odată 
Și va veni a iernii hibernare 

C 
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Când voi visa că am iubit o fată 
Într-un ținut al verii viitoare 
 
Trecutul meu cu toate ale mele 
Se strânge azi într-un prezent diform 
Mă duc încet spre una dintre stele 
Așterne-mi Doamne patul, vreau să dorm. 
 
 
Căutare 
 
Te-am căutat pe câmpuri 
Și te-am găsit în flori, 
Te-am căutat în noapte  
Și te-am aflat în zori. 
 
Te-am căutat în lanuri 
Și te-am găsit în pâine, 
Te-am vrut prezent în astăzi 
Și te-am găsit în mâine. 
 
Te-am căutat în toate,  
În rele ca și-n bine, 
Te-am căutat afară  
Și te-am aflat în mine. 
 
Acum cad în genunchi  
Și mă închin la Tine. 
 
 
Prieten bun 
 
Stau de vorbă, Doamne, 
Cu Tine, ca și cum, 
Mi-ai fi un neam de-aproape 
Sau un Prieten bun. 
 
Prin timpul dat de Tine 
Se scurge viața mea 
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De-aceea, Doamne Sfinte,  
Voiesc a te-ntreba: 
 
-Ce-am fost, Doamne, înainte 
De a fi ce sunt acum? 
Ochi sau lacrimă fierbinte, 
Călător am fost ori drum? 
 
Am uitat, nu mai țin minte! 
Flacără am fost sau scrum? 
 
Spune-mi, Tu, Înalt-Preasfinte, 
Ziditor a toate cele 
Care ai făcut pământul 
Și luminile din stele, 
Ce-am fost eu,  
Pân-a fi lutul,  
Trup alcătuirii mele? 
 
 
Trecere 
 
Ne cucerește toamna încet pe nesimțite 
Armata ei de frunze de brume și culori 
Așteaptă semnul tainic al vremii împlinite 
Să pună stăpânire pe-apusuri și pe zori 
 
Și noaptea va fi lungă și plină de-ntuneric 
Iar ziua tot mai scurtă și soarele zgârcit 
Va fi o luptă cruntă ca-ntr-un poem homeric 
Între lumina zilei și-al nopții infinit 
 
Vom trece prin zăpada solstițiului de iarnă 
Spălându-ne sudoarea truditei bătălii 
Gândind la primăvara gătită să aștearnă 
Peste noi lumina venind din veșnicii 
 
Triști și fără vrere ne îngropăm în toamnă 
Cu amintirea verii ascunsă în priviri 
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Refugiu al trădării ce parcă ne condamnă 
La altă înviere și alte răstigniri. 
 
 
Gând de primăvara 
 
Au aprins castanii 
Lumânări în ramuri 
Jertfă prea-curândă 
Vor aduce iar 
Dați și voi ofrandă 
Prea-plăcute neamuri 
Celui ce Iubirea 
Ne-a lăsat în dar 
 
Primăvara vine 
Cu-nfloriri măiastre 
Câmpul înverzește 
Păsările cântă 
S-a născut în ceruri 
Astrul dintre astre 
Și Cuvântul care 
Bine ne cuvântă 
 
Albe candelabre 
Au aprins castanii 
Stau salcâmi la pândă 
Jertfa să și-o dea 
Slavă Ție celui 
Necuprins cu anii 
Primăvara cântă 
Învierea Ta!



Archaeologica 

Vasile MOGA 
 
 
A existat un amfiteatru la Apulum ? 
 

nul dintre cele mai gustate spectacole din antichitatea 
romană a fost cel ce se desfășura în incinta amfiteatre-

lor ale căror edificii, răspîndite mai ales în părțile occiden-
tale ale lumii antice atrăgeau, în funcție de mărimea aces-
tora, spectatori din toate categoriile sociale, care, după 
celebra expresie a poetului Juvenal așteptau din partea 
organizatorilor “pîine și circ”. După o statistică numărul 
aproximativ al acestor edificii se ridica la 125 amfiteatre 
răspîndite, cu pregnanță, în părțile occidentale și în nor-
dul Africii, unde acestea au fost puse în evidență, multe 
fiind și astăzi conservate in situ. Fără să insistăm, trebuie 
să spunem că cel mai renumit amfiteatru din lumea antică 
a fost și a rămas numitul COLOSSEUM de la Roma, ridicat 
în timpul dinastiei Flavilor, clădire cu mai multe etaje ce 
putea adăposti peste 55 000 spectatori atrași din toate 
păturile sociale, în arenele căruia luptătorii se înfruntau 
pe viață și pe moarte. Impresionat de marele edificiu pre-
latul Bede Venerabilul a lăsat în sec. VIII următoarele “cît 
timp v-a dura Colosseul v-a dura și Roma, cînd se v-a pră-
buși se v-a prăbuși Roma, iar cînd se v-a prăbuși Roma se 
v-a prăbuși toată lumea”. Alte amfiteatre dintre care amin-
tim selectiv pe cele de la Arles, Augusta Emerita, Italica, 
Pompei etc. pot fi văzute astăzi după lucrări de restaurare 
și conservare. 

Pare de domeniul evidenței că în cele 16 decenii de 
stăpînire romană la nordul Dunării și în Dacia au fost edi-
ficate asemenea construcții ce puteau adăposti cîteva sute 
de spectatori.  

Astfel, primul dintre ele a fost construit în capitala Da-
ciei, Colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa, numărul de 
spectatori fiind de 5000 suflete, el încadrîndu-se în cate-
goria amfiteatrelor mijlocii. Cercetarea arheologică din 
ultimii ani a reușit să pună in evidență două faze de con-
strucție, respectiv una din lemn și apoi din piatră, acesta 

U 
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este vizibil și astăzi, avînd cîteva etaje cu locuri pentru 
spectatori și în zona apropiată alte edificii pentru antre-
namentele gladiatorilor. 

Din capitala districtului Dacia Porolissensis, Moigrad, 
jud. Sălaj se cunoștea o inscripție din anul 157 d. Chr. În 
care se face referiri la repararea unui amfiteatru “ruinat 
din vechime –vetustate dilapsum, CIL,III,836. Și această 
construcție dispunea de o arenă eliptică, avea două părți 
principale și, la subsol, numitele carceres, locuri ocupate 
de gladiatori. Desigur noua construcție era plasată nu de-
parte de dealul Pomet unde campau mai multe unități 
militare, numite generic Exercitus Daciae Porolissensis. 

Un amfiteatru ridicat special pentru militarii ce stațio-
nau aici ființase în marea așezare Pagus Miciensis de la 
Micia (jud. Hunedoara) unde pe lîngă efectivele militare 
detașate aici –cohorte și alae- se dezvoltase o înfloritoare 
așezare civilă, cu statut de tîrg, pagus, situat nu departe de 
rîul Mureș. Pentru distracția locuitorilor s-a construit aici 
un mic amfiteatru în care alături de spectacolele numite 
ludi, se înfruntau în arenă și numite venationes, lupte cu 
animale, dovedite de descoperirea a numeroase oase de 
animale. 

Recent, cercetările de teren din marea așezare urbană 
de la Drobeta au permis identificarea unui nou amfiteatru, 
unde lucrările continuă și ân prezent. 

În urmă cu mai bine de trei decenii am republicat o că-
rămidă romană în interiorul căreia figurează un gladiator 
înbrăcat sumar cu o plasă, rețea ținută în mîna stîngă și 
un trident în cea din dreapta. La o analiză a obiectului( 
păstrată acum în colecțiile Muzeului Național de Istorie 
din București, descoperit fortuit la sfîrșitul sec. XIX –lea, 
ne-am dat seama că ne găsim în fața unei dovezi care cer-
tifică indirect prezența unui amfiteatru la Apulum, edifi-
ciu ce din păcate nu a fost încă localizat în marele terito-
riu al anticului centru urban. Scena cu figura gladiatorului 
este completată cu o inscripție ce păstrează numele luptă-
torului –HERCULANUS ce pare a fi cu siguranță unul din 
luptătorii locali. El apare sumar îmbrăcat și făcea parte, 
după armamentul din dotare din categoria retiarilor, ușor 
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de recunoscut, ce purtau de obicei o tunica scurtă, un centi-
ron din piele și o brasardă. 

Față de alte piese similare cu aceași tematică a luptelor 
din arene, numite generic muni, scena apulensă este 
stăngace ca realizare artistică, reprezentănd, dacă ar fi să 
utilizăm un termen modern, o creație naivă a unui meșter a 
atelierelor ceramice locale.  

Dintre analogiile apropiate se remarcă două reliefuri fu-
nerare descoperite la Tomis pe care figurează retiari, dintre 
care unul SCIRTUS DACENSIS originar din Dacia ce deceda-
se în orașul de pe malurile Pontului Euxin. 

Răspîndirea luptelor din arene la Roma și în provinciile 
acesteia, adevărata pasiune pentru acest gen de spectacole a 
făcut ca luptele să fie diversificate, episoade ale încleștărilor 
dintre tipurile de luptători (samnites dotați cu armament 
greu, scut, jambiere și cască, amintiții retiarii, thrax avînd în 
mînă sica și, murmillo cu sabie, scut și cască fiind cei mai 
cunoscuți.) Pasiunea pentru spectacolele din arene, mult 
gustate, au făcut ca tematica luptelor să fie diversificată, epi-
soade ale sîngeroaselor încleștări figurînd în arta timpului, 
ele fiind transpuse în piatră, mozaicuri, statuete din bronz și 
produse ceramice. Rămînînd doar la zona dunăreană a impe-
riului menționăm, între altele, apariția unor momente din 
lupta dintre doi gladiatori, pe un tipar de vas de la Barboși, 
jud. Galați, apoi fragmente dintr-o placă votivă scoasă la 
lumină la est de amfiteatru de la Ulpia Traiana pe care se mai 
păstrează un trident și o inscripție votivă către Nemesis, in-
vocată de către luptătorii din arenă și în fine un relief din 
piatră descoperit la Cerevec în apropiere de Veliko Trnovo 
din Moesia Inferior. 

Analogiile la care am făcut apel vin să confirme alături de 
răspîndirea luptelor, mai mult ecoul acestora asupra artiza-
nilor locali, care s-au inspirat , fiecare după talentul său asu-
pra unora din momentele din înfruntările din arenă. 

Descoperirea artefactului cu reprezentarea lui Herculanus 
indică, indirect, existența unui amfiteatru la Apulum, edifi-
ciu nedepistat încă pe teren, unde Herculanus și alții ca el se 
confruntau spre deliciul populației locale. 
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Se pune acum chestiunea plasării topografice pe harta ar-
heologică a acestui nelipsit obiectiv la care ne vom referi. În 
planul orașului și a cetății Alba Iulia întocmit în luna februa-
rie 1711 de arhitectul G.M.Visconti, la 350 m. de colțul sud-
vestic al castrului apar cîteva ruine de formă circulară, cu 
diametrul de cca. 100 m. Locul se găsește în perimetrul cu-
prins între Casa de Cultură a Sindicatelor, Institutul Jud. de 
Proiectări și Colegiul Horia, Cloșca și Crișan. Aici au fost 
identificate mai multe vestigii romane (inscripții, monumen-
te de artă provincială, cărămizi cu sigla Lgiunii XIII Gemina, 
etc.) Terenul fiind nivelat nu mai poate fi recunoscută groa-
pa care la o primă vedere ar putea duce cu gîndul la ruinele 
unui amfiteatru. 

Mult mai concludente sunt însemnările lui Bela Cserni. 
Printre descoperirile de natură arheologică cartate de primul 
arheolog albaiulian, în părțile de nord, nord-vest și nord-est 
se indică pe lîngă substrucții de tip villa suburbana o movilă 
de pămînt, de formă circulară cu dimensiunile de 270 m. 
lungimea arcului, coarda lui 128m. și raza 46m. Încercările 
noastre de a identifica pe teren locul respectiv nu au dus la 
nici un rezultat. În schimb așa cum a rezultat din analiza 
fizico-geografică a zonei, în partea nord-estică a municipiu-
lui se indică pornind de la depunerile aluvionare prezența 
unui curs de apă ,care modificîndu-și traseul a lăsat forme de 
relief naturale ce ar fi putut fi utilizate în epoca antică pentru 
construcții în trepte, poate una dintre aceste movile 
reprezentînd tocmai amfiteatru. Mai mult chiar cu ocazia 
construirii noului stadion au fost descoperite cîteva blocuri 
paralipipedice de mari dimensiuni ce se află în suprastructu-
ra zidului castrului roman, blocuri ce au intrat poate în 
componența amfiteatrului, ridicat tot prin contribuția mili-
tarilor legionari.  

Toate aceste indicii ne fac să presupunem că amfiteatrul 
apulens fusese plasat în părțile de nord-est ale anticului Mu-
nicipiu, clădirea de spectacole fiind nelipsită dintr-un centru 
militar, economic și spiritual de talia orașului Apulum. 
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Revista Steaua, nr. 8/2021, 
într-o nouă formulă redacțio-
nală, cu Ovidiu Pecican, direc-
tor, și Andrea H. Hedeș, secre-
tar general de redacție, își 
îndeplinește strădania de a da 
o nouă față publicației clujene, 
revista câștigând în varietate și 
substanțialitate, încă din edi-
torialul „Să înveți” semnat de 
Ovidiu Pecican. Din paginile 
revistei, se vede clar că accen-
tul se pune pe analiză, pe spiri-
tul critic, dar și pe aducerea în 
revistă a unor creații literare 
de calitate. Citim cu plăcere 
„Locuri alese” de Irina Petraș, 
„Ioan Negoițescu: 100” de Ma-
rius Jurcan, un interesant in-
terviu cu Dora Pavel realizat 
de Daniel Moșoiu, dar și poe-
mele semnate de Marcel Mu-
reșan și Cassian Maria Spiri-
don. Foarte inspirată ni se pare 
ancheta revistei într-un grupaj 
de Andrea Hedeș: „Liberté? 
Egalité? Fraternité? (II) la care 
răspund: Cornel Ungureanu, Ște-
fan Bolea, Gheorghe Schwartz, 
Suzana Fântânariu, Dan Grădina-
ru, Cassian Maria Spiridon, 
Laslo Alexandru, Cristian Pă-
trășconiu, Adrian Lesenciuc, 
Gabriel Coșoveanu și Dan Gulia, 
în tot atâtea opinii interesante. 
Ei bine, citind toate aceste opi-
nii despre această deviză a revo-
luționarilor francezi de la 1789, 
descoperită mereu în vizitele 
mele în Franța pe frontispiciul 
instituțiilor de stat (și nu nu-
mai), mi-am amintit de șocul 
ce l-am trăit când l-am desco-

perit pe frontispiciul Palatului 
Justiției, precum o ironie cu un 
pronunțat caracter propagan-
distic, încă de la începuturile 
sale, o mare utopie, menit să 
amăgească masele ignorante 
dornice de vărsarea de sânge, 
așa cum o proclamă și 
Marselleza, imnul național al 
Franței. Mă duceam spre Sacre 
Coer cu gândul la cele 16 călu-
gărițe ghilotinate de revoluțio-
nari, măicuțe care au pășit spre 
moarte cântând „Salve Regina-
Bucură-te, Regină”, când preo-
ții catolici papali care n-au mai 
încăput în închisori și-au găsit 
sfârșitul pe vapoarele-pușcării, 
odioase metode de omucidere 
preluate de dictatura comunis-
tă de mai târziu cu milioanele 
de crime. Dar oare mai întâi n-
a fost inchiziția cu barbariile ei?  

Ei bine, copil de 7 ani la ale-
gerile din 1946, am fost impre-
sionat de un afiș pe el cu astrul 
strălucitor al zilei cu îndemnul 
comuniștilor atei: „Votați soa-
rele!”, simbol al luminii și 
dumnezeirii, al vieții în întru-
parea lui Iisus Hristos, simbol 
regăsit în toate bisericile, pe 
case, pe porțile de lemn, pe 
troițe și pe crucile de hotar, 
acum preluat pentru a fi folosit 
cu mârșăvie. Și afișul acela a 
stat pe zidul casei pe lângă 
care trecem când mergeam la 
școală până foarte târziu, pen-
tru că era imprimat cu vopsea 
de cea mai bună calitate, rea-
prinzând periodic în mine o 



Varia 

Discobolul/ 2021 

313 
 

tristă și de neuitat epocă „de 
aur”. (C.N.)  

Viața Românească, nr. 
8/2021, prezintă cititorului o 
amplă listă tematică, deosebit 
de atractivă. După editorialul 
„Gândește mega” al lui Nicolae 
Prelipceanu, revista publică 
„două interpretări de Tudorel 
Orian și Geo Vasile sub gene-
ricul „Gellu Naum după 20” de 
la moartea sa, ca imediat să 
întâlnim excepționale reme-
morări ale șapte scriitori ro-
mâni despre „un personaj de 
neuitat din literatura lumii”. 
Alexa Visarion, mai apoi, în 
„lumea teatrului” sub titlul 
„Autocrație masculină – soli-
tudine feminină între rug și 
sacralitate” realizează un exce-
lent eseu al temei iubirii înce-
pând cu Platon în Banchetul, 
continuând cu citarea unor 
piese de teatru ale lui Shake-
speare sau relatând cazul tine-
rei franceze Ioana travestită în 
bărbat în subtile interpretări, 
culminând analizele lui Berde-
aev despre iubire. Ei bine, în 
vecinătate, Cristian Pătrășco-
niu îl invita pe Răzvan Voncu 
la o discuție despre „clasici”, 
evident în urma apariției cărții 
sale „Lectura clasicilor – Men-
țiuni de istorie literară”, unul 
din motivul reîntoarcerii la 
clasici fiind o mare dezamăgire 
ce i-o provoacă literatura actu-
ală, spunând aproape cu viru-
lență: „m-am săturat de acești 
inși care vor, vorba lui Mircea 
Mihăieș, să primească un premiu 

,«opera omnia» pentru debut și 
sunt extrem de contrariați că 
profesioniștii critici refuză să li-l 
confere”, ca să continue: „Poezia 
de azi, de pildă, este năclăită de 
litanii prefăcute, de expresivita-
tea afișelor de metrou, în care 
tineri și mai puțin tineri, care nu 
trăiesc nimic, își exprimă «crize-
le» calpe, stângaci construite”, în 
contrast cu ceea ce lui Ion Bog-
dan Lefter i se pare, dacă nu 
cumva e chiar sigur, că a desco-
perit „un roman remarcabil” al 
Mihaelei Miroiu, adăugând o 
lungă listă de titulari de „studii 
de gen” din gândirea sa „politi-
că”. Mai putem citi în continu-
are Liviu Bordaș: „Mircea Elia-
de și corespondenții săi”, Mircea 
Băduț despre „O literatură for-
mativă”. La rubrica eseu sem-
nează Ștefan Ion Ghilimescu și 
Dana Pocea, apoi „Caragiale în 
premieră pe scena teatrului de 
artă din Moscova”.  

Semnează poezie Radu Can-
ge, Teodor Dune, Vali Nicolae și 
Radu Ulmeanu, ca proza să fie 
reprezentată de Rodica Bretin, 
Alina Gherasim și Florin Toma. 
(C.N.)  

Revista Neuma, nr. 7-
8/2021, de acum am luat-o în 
mâini, mi s-a părut mai grea, 
mai substanțială decât altăda-
tă. De îndată ce am găsit-o în 
redacția Discobolul, am răsfo-
it-o, dar cum aveam altceva de 
lucru am luat revista acasă. A 
trecut o săptămână fără să-i 
vină rândul s-o citesc, iar când 
am redescoperit-o între cele-
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lalte reviste ce le aveam pe 
birou, un impuls interior m-a 
îndemnat să văd mai întâi 
cuprinsul de pe coperta a treia, 
dar, ciudat, n-am făcut-o pen-
tru că pe pagina 100 observ 
întrebarea „De ce Neuma?”, cu 
un extras din editorialul pri-
mului număr al revistei, pe 
care l-am parcurs cu interes, 
de altfel un fragment din pro-
gramul revistei, în care iniția-
torii acesteia își propun un 
prag cultural înalt, ca în final 
să se afirme: „Credem cu tărie 
în importanța și necesitatea 
culturii, în rolul ei formator 
esențial. Răspândind lumina 
culturii în întunericul ignoran-
ței putem să ne aducem con-
tribuția – o picătură – de ar-
monie într-o lume frământa-
tă”. După, de îndată, ochii îmi 
fug mai sus pe început de pa-
gină mai înainte de-a parcurge 
cuprinsul ca să descopăr un 
ceva esențial din „lumina cul-
turii” de care vorbea progra-
mul revistei, citesc un articolaș 
al Mioarei Bratu despre rolul 
„grădiniței” într-o Românie 
educată, pe care l-aș recoman-
da politicienilor și administra-
torilor localităților să-l reci-
tească măcar o dată la lună 
pentru ca România să iasă din 
„întunericul ignoranței” într-
un viitor cât mai apropiat. De 
altfel cu acest deziderat își 
începe Andrea H. Hedeș edito-
rialul său: „România. Educa-
tă?”, ca Horia Gârbea să punc-
teze pe paginile următoare: 

„Educarea educatorilor”, îai în 
continuare cititorul să poată 
descoperi „invitații speciali” ai 
revistei în substanțialitatea lor: 
Gheorghe Grigurcu, Ioan Mol-
dovan, Ioan Es. Pop și Liviu 
Ioan Stoiciu”. Citim în conti-
nuare cu plăcere un excelent 
text al lui Mircea Muthu despre 
„estetica teologică” ample in-
formații despre TIFF 20 (Tran-
silvania Internațional Film Fes-
tival). Icu Crăciun scrie despre 
„Când casele și mobilierul devin 
personaje” cu trimitere la cartea 
lui Mihai Zamfir „În așteptare”, 
iar Menuț Maximilian prezintă 
frumoasa ispravă a Irinei Petraș 
prin apariția voluminoasei cărți: 
„Scriitorul și lumea”. Foarte 
multă poezie cu patru traduceri 
din „poezia lumii” (Jorge Luis 
Borges, Doan Munh Phuong, 
Sandesh Ghimiere și Davor 
Salat), însemnări critice de Si-
mona-Grazia Dima, Ioan Hol-
ban, Gela Enea, Nicoleta Milea, 
Horia Gârbea, Gelu Negrea, 
Monica Grosu, Vasile V. Filipșa, 
ca în final Alexandru Jurcan să 
prezinte scena dramatică. Peste 
tot o lectură plăcută, cel mai 
adesea într-o scriere aplicată. 
(C.N.)  

Revista Orizont nr. 8/2021 
debutează printr-o excelentă 
punere în pagină de către Cor-
nel Ungureanu a unui remar-
cabil poet sub titlul: „Ovidiu 
Genaru și Patimile după Baco-
via”, volumul din urmă al poe-
tului moldav fiind intitulat 
chiar „Patimile după Bacovia”, 
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în opinia lui Eugen Uricariu „o 
carte care, cred, a marcat, cu 
sau fără voia lor, pe toți înnoi-
torii poeziei românești de la 
sfârșitul secolului trecut”. Și 
nu ne putem abține să nu ci-
tăm, așa cum face și Cornel 
Ungureanu, din Prima zi de 
anchetă: „Asta-i dictatura pro-
letariatului. Să scrii aici ceea 
ce-ți dictăm noi. Să reiasă cum 
unelteai împotriva poporului. 
Că ascunzi arme prin poduri. 
Prin munți”. La paginile 4 și 5 
un de ținut minte interviu 
realizat de Cristian Pătrășco-
niu cu Traian Ungureanu cu 
îngrozitoarea lui afirmație: 
„Fabricile noastre de bine im-
pus vor surclasa, curând, su-
praproducția clasică a comu-
nismului sovietico-chinez”, ca 
de la pagina 6 încolo să citim 
interesante răspunsuri, uneori 
cu amuzante accente, la an-
cheta revistei: „Aveți vise (cu 
ochii deschiși, ori în somn) 
care se repetă?”, anchetă reali-
zată de același Cristian Pătrăș-
coniu, care pare să devină un 
campion național al anchete-
lor și interviurilor din lumea 
literelor și sociologiei culturii. 
După câteva consemnări și 
cronici literare semnate de 
Alexandru Oravițan, Dana 
Perceag, Valentin Constantin, 
citim, pe nerăsuflate, excelente 
pagini de memorii ale unei 
lumi greu de imaginat din 
timpul dictaturii comuniste 
din zona Banatului semnate de 
Andrei Ujică, ca ceva mai înco-

lo să-l întâlnim pe Paul Eugen 
Banciu cu al său „Principiu al 
incertitudinii”, pe care-l citim 
cu imaginea unui Paul Eugen 
Banciu tânăr și vivace, mereu 
energic și spiritual. Oho, ce 
mult e de atunci!... Frumoasă 
și proza lui Robert Șerban, nu 
doar poezia.  

Mai citim în revista timișo-
reană: „Darul perseverenței” de 
Claudiu T. Arieșanu, „Un inte-
rogatoriu” de Adrian Cârcu, 
„Opera mateiană” de Alexandru 
Ruja, ca în spre finalul revistei 
să citim poeme de Adrian Alui 
Gheorghe.  

Revista aduce informații in-
teresante din lumea altor arte, 
a muzicii și a artelor plastice. 
(C. N.) 
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