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DOSARUL 
 

Galei Poeziei Române Contemporane, 
2021 

 
 

ala Poeziei Române Contemporane desfășurată anul 
acesta în 27 august (într-o perioadă mai relaxată a so-

cietății noastre în recentul val pandemic), în originala Sală 
„Principia” a Muzeului Unirii din Alba Iulia, în prezența 
unui public iubitor de poezie (cu respectarea normelor în 
vigoare), a avut un nou format, o nouă alcătuire patronată 
de către președintele Uniunii Scriitorilor din România, 
domnul Nicolae Manolescu. Și anume, regalul susținut de 
către cei cincisprezece poeți, selectați din toate provinciile 
românești, a avut, de data asta, și o dominantă importantă 
pentru public, una de scurtă inițiere a acestuia în universul 
liric al fiecărui poet. Și acest lucru a fost făcut de către doi 
dintre cei mai cunoscuți critici literari din generația tânără, 
este vorba de Răzvan Voncu și Daniel Cristea-Enache.  

Publicăm mai jos cuvintele de întâmpinare pentru fieca-
re poet în parte și poemele citite de autorii prezenți. Cu 
mențiunea următoare: criticii au fost doar pe post de invi-
tați în acest spectacol și de aceea nu au rostit mai mult de 
câteva cuvinte, fundamentale de fapt  pentru opera poeților. 

Așadar, este vorba de autorii: Horia Bădescu, Markó Bé-
la, Hanna Bota, Gabriel Chifu, Vasile Dan, Horia Gârbea, 
Vasile Igna, Ioan Moldovan, Aurel Pantea, Marta Petreu, 
Ion Pop, Ioan Es. Pop, Adrian Popescu, Nicolae Prelipceanu, 
Liviu Ioan Stoiciu.  

G 
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Momentele muzicale, aplaudate deschis de către cei pre-
zenți, au fost susținute de violonistul Liviu Cernat și pianis-
tul Cristian Alexievici. 

Organizatorii acestui eveniment au fost: Consiliul Jude-
țean Alba, Uniunea Scriitorilor din România (Filiala Alba-
Hunedoara), Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba. 
Parteneri: Primăria Municipiului Alba Iulia, Muzeul Națio-
nal al Unirii din Alba Iulia. 

Gala s-a bucurat de sprijinul financiar al Ministerului 
Culturii. (M. S.) 
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Răzvan VONCU: Debutând spectaculos cu Marile 
Eleusii, Horia Bădescu s-a afirmat ca unul dintre compo-
nenții de bază ai primei promoții echinoxiste, a mers ulteri-
or pe mai multe direcții poetice pentru că prelungind poeti-
ca echinoxismului în anumite volume a încercat și cealaltă 
variantă jucăușă a poeziei, poezia toamnei nebune care vine 
la Cluj sau este la Cluj. E un poet al căutării profunde, un 
poet al meditației, dar și un poet al meșteșugului tehnic 
deosebit. E în același timp un comentator iscusit al poeziei 
și cei care doresc să-l înțeleagă în profunzime trebuie să-i 
citească și eseurile. Astăzi, suntem la o gală de poezie, poe-
zia vorbește totuși prin ea însăși… 
 
 
Horia BĂDESCU 
 
Vremea vremelniciei tale 
 

ovară şi fântână 
îţi este. 

Doar cuvântul cunoaşte taina 
tăcerii pe care-o duce cu sine 
în lume, 
precum obrazul zilei 
chip nopţii de veghe 
îi este. 
Fiu al graiului, 
pe inima ta stă pecetea 
celor nespuse. 
De pulberea lor acoperite-s 
cărările: 
de spui ori nu spui 
singure te duc la-ntâlnirea 
cu sine. 
Singur stai faţă. 
Vremea vremelniciei tale 
povară şi fântână 
îţi este. 

p 
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Ce grea lacrima 
 
unei zile 
şi-atât de uşoară ţărâna în palmele 
întunericului! 
Niciun făgaş, nicio urmă 
pe unde şovăiră paşii 
luminii, 
niciun semn; 
cândva acolo inima ta însemna 
trecerea orelor. 
Niciodată îndeajuns 
povara lor. 
Nesocotită-n adaos 
măsura unei umbre, 
doar cel fără de ea o poate 
afla. 
În flăcări târzii se coace 
pâinea amurgului, 
ochiul încet se deschide. 
Ce grea lacrima 
unei zile!   
 
 
De la răsărit la apus... 
 
cât de lungă o zi, 
cât de scurtă-ntâlnirea cu tine! 
Abia dacă poţi să rosteşti, 
precum pruncii, 
începutul cuvintelor. 
Abia dacă îţi este îngăduit să-ţi aminteşti 
întrebările simple 
şi niciodată răspunsurile. 
Şi niciodată în stare să afli 
cine-i acela pe care-l găzduieşti 
în fragila-ţi alcătuire 
din care se-nfruptă ele, 
nesăţioasele, devoratoarele, 
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clipele, 
nesfârşite-n fulgerarea eternităţii lor 
unde ademenite-ţi sunt 
bătăile însângeratului ornic 
al inimii! 
De la răsărit la apus 
facerea de fiece zi, 
respiraţia lumii amestecată-n murmurul 
şi plânsetul ei. 
 
 
Vă dăruiesc acest poem care nu e 
 
decât inima mea bătută în cuie 
pe crucea tăcerii pe care suie ele, cuvintele, 
să-şi afle-n văzduh osemintele,  
 
trupul acestor versuri sărace, 
rana în care sângerează şi zace 
tăcerea de iarbă şi de ţărână, 
de lacrimă şi de fiară bătrână, 
 
vă dăruiesc poemul de care mă tem, 
de tăcerile lui de blestem, 
de ţipătul lui în care zace ucis 
cuvântul pe care nicicând nu l-am scris, 
 
vă dăruiesc neuitările şi uitările, 
drumurile nestrăbătute şi gările 
în care aştept tot ce n-a venit şi n-o să mai vină 
cu tot întunericul plâns de lumină!  
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Daniel CRISTEA-ENACHE: Poezia scrisă de Hanna 
Bota cu imagini insolite și curajoase explorează un filon 
autobiografic cu mai multe vârste, o feminitate conștientă 
de sine și care nu-și ascunde vulnerabilitatea. Între confesi-
unea lirică și resemnificarea simbolică a secvențelor exis-
tențiale, poeta nu vrea sa opteze exclusiv și definitiv. Și bine 
face. În plus, ea își citește poezia cu aceeași autenticitate cu 
care o scrie. 
 
 
Hanna BOTA 
 
cealaltă hanna 
 

ntotdeauna am știut că mai există o hanna 
una mult mai mare decât știu că sunt eu; 

deși îmi locuiește ființa, 
ea locuiește într-un dincolo de mine 
  
ea poate veni și pleca după bunu-i plac 
ea îmi deschide ferestrele spre lumină 
dacă s-au înțepenit, le sparge fără părere de rău 
deși mă uimește, 
tot ea mă și îngrozește 
mă pune pe jar, mă încearcă, 
nu mă lasă să fac deloc ce vreau 
îmi taie sforile când tocmai le trag 
îmi pune piedică dacă prea tare m-avânt 
ba mă aruncă în gol dacă mi-e frică să sar 
  
și hanna aceea știe mai multe decât poate să-mi spună 
decât mintea poate cu logica ei să priceapă 
uneori o lume închisă se crapă și o dâră din ea 
ca într-un vis zăresc 
atunci parcă știu ce va să vie 
știu lucruri ce-o să se-ntâmple 
citesc gândurile altora, dar nu în cuvintele din limba mea 
ci în explozii de schimb de ființă 

î 
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cunosc râul de energie ce curge prin trupuri, obstacole, 
secetă, 
știu cum se vindecă boli 
am văzut moartea unde ne duce 
m-am scăldat în lumina aceea fără s-o văd cu ochii, 
iar dacă mă-ntorc spre-năuntru 
un soare frumos îmi apare în creier, 
luminos chiar și în beznă adâncă 
rotindu-se ca un vortex 
  
și hanna aceea îmi spune să nu m-agit când lumea e în 
război 
m-a învățat cum să-mi aflu pacea ascunsă 
că-i mama bolnavă, că-n sala de operație anestezista 
aleargă speriată, 
că tata tocmai se duce, afară furtuna doboară copaci, ba 
orașul e inundat, 
că fiul meu se răzvrătește și vrea să plece în lume, că de 
bărbat mă despart, 
că lumea din juru-mi nimic nu pricepe și liniștea mea îi 
scoate din minți, 
eu doar stau întru pace adâncă 
prăpăstii se cască între lumi, canioane adânci 
dar hanna cealaltă construiește punți între ele râzând și 
zburând, 
ea leagă lumi, leagă planete, vieți paralele, 
mi-e călăuză prin stepe 
 
 
pierzătoarea 
  
în mine 
una e hanna-călăuza și cealaltă e hanna-pierzătoarea 
ba cred că este și o a treia 
cea care le observă pe cele dintâi 
și le judecă 
pe una o apără pe cealaltă o condamnă 
alteori invers 
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mă dă pe mâna pierzătoarei 
fără să-i pese deloc: cică e amuzantă 
ca o cădere într-o gaură neagră 
care ține lumina captivă 
  
când într-o zi am urcat în tramvai 
au urcat cu mine toate hannele ce mă compun 
nu le port cu mine tot timpul, 
c-ar fi prea grele de cărat 
mai ales când am plase cu pâine, lapte și roșii, 
când îmi purtam copilul în pântece, ținându-l de mână 
apoi, 
mi-era greu, mă plângeam, 
așa că ele mă părăseau 
până le chemam înapoi speriată c-aș putea să rămân 
orfană de mine însămi 
  
însă în ziua aceea 
cum am urcat în tramvai către gară 
am văzut oglindindu-se-n geam 
o parte din mine, 
sărea de pe un scaun pe altul 
se răsucea printre bare ca o felină-n copaci 
sălbăticită de atâta stat în cușcă 
  
m-am speriat 
oare nu vede nimeni ce se întâmplă cu mine? 
cât de cuminte stau în tramvai 
pe când bucata aceea de hanna reflectată în sticlă 
se cațără pe stâlpii de-afară, 
fură eșarfele fetelor, îi trage de păr pe bărbați 
se dă pe trotinetele școlarilor 
se-așează în mașinile ce trec în viteză 
pune frâne neașteptate, răsucește de volan, 
se rostogolește prin lunetă în spate, vaaai, 
și râde, râde fără vreo treabă de accidente, 
uite ce aglomerație s-a creat 
și nimeni nu vede, nu vede 
uite în intersecție cum dansează 
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pierzătoarea asta își face de cap când ți-e lumea mai dragă 
și habar n-am s-o-mblânzesc, s-o chem înapoi 
poate cuvinte destule nu am, 
rostirile au forță de prindere 
în capcană. 
caut degrabă în telefon un dicționar 
și rostesc ca o incantație de șaman 
pierzător: devastator-dăunător-pustiitor-ruinător- 
-stricător-vătămător-distructiv-nimicitor 
  
la așa un nume gigant 
hanna mea, pierzătoarea, 
s-a retras rușinată, s-a strecurat ca o felină vânată 
înapoi în tramvai, 
în trupu-mi golit de spaimă 
oricum, am ajuns deja la gară 
și respirăm ușurate toate hannele strânse în mine grămadă 
am fi putut fi arestate; 
  
un singur gest ne trădează: 
pe peron aruncând biletul mototol  
căzând pe lângă coșul de gunoi 
vântul îl ridică pe dată, 
iată 
se răsucește ca o felină, sare din copac în copac 
sălbăticită de atâta așteptare în cușcă, 
începe iarăși, ah... 
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Răzvan VONCU: Debutând în 1976, Gabriel Chifu a 
fost, alături de Vasile Dan, de Liviu Ioan Stoiciu și de Eugen 
Suciu, unul dintre primii poeți ai generației 80 care și-au 
văzut numele trecut pe un volum, însă poezia sa a mers pe 
cu totul altă cale decât cea a componenților Cenaclului de 
luni ori cea a optzeciștilor transilvăneni. Mai întâi a asu-
mat o sensibilitate de tip neoromantic, apoi a propus ideea 
de text poliedric și de deschidere simultană către o plurali-
tate de influențe, însă ceea ce a învins în poezia lui Gabriel 
Chifu este lirismul profund, este asumarea unei condiții 
tragice a poetului, a celui care reflectează la crize și la limi-
tele ființei umane. A învins sensibilitatea și poezia lui Ga-
briel Chifu de astăzi este una dintre cele mai frumoase, în 
opinia mea; căutări de factură spirituală din literatura ro-
mână care se scrie astăzi. 
 
 
Gabriel CHIFU 
 
răsăritul soarelui pe plaja din 
Honolulu, 
traducerea cerului în pământeşte 
 

mi plăcea, infinit îmi plăcea 
trupul tău foarte luminos şi dulce. 
seara, în garsonieră, îngerii zburau 

şi în flacăra albastră de la aragaz se ardeau, 
în vreme ce noi, îmbrăţişaţi, 
ne prăbuşeam printre arome, călătoream 
departe, pe un drum imaterial şi fulgerător: 
erai cea mai mare perlă, erai o melodie, 
erai răcoarea care arde, 
erai limbajul pe care toţi doreau să-l înveţe, 
erai marmură, furtună, 
erai puşculiţa mea cu mirodenii, 
erai interjecţia vieţii mele, 
erai o biserică zburând cuprinsă de fIăcări, 
erai originea mării, 
erai versul de neuitat în faţa căruia 

î 
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versurile din cărţi ridicole piereau, 
erai răsăritul soarelui pe plaja din Honolulu unde 
n-am fost niciodată, 
erai ghimpele care intrase în ochiul morţii, 
erai cruciuliţa de aur de la gâtul primăverii, 
erai traducerea cerului în pământeşte. 
(1994) 
 
 
el trăieşte cusut pe partea 
nevăzută a cerului 
iar soarele răsare înăuntrul lui 
 
picătură cu picătură secundă cu secundă 
am trăit moartea lui. 
sunt plin de această moarte a lui 
ca un gheţar de frigul mare. 
de când a murit 
îl visez în fiecare noapte 
de sute de ori l-am visat cu migală de orfevru 
l-am reinventat încet-încet după mintea mea. 
acum el are 
nouă inimi şi un picior 
domiciliul său e într-un orăşel din Banatul sârbesc 
dar el trăieşte cusut pe partea nevăzută a cerului 
iar soarele răsare înăuntrul lui. 
(1998) 
 
 
oraşul meu 
 
acesta e oraşul meu, numai al meu. 
casele, transparente, nu au uşi 
iar în fiecare dintre ele mă zăresc pe mine însumi. 
merg pe străzi şi străzile sunt vii, 
îşi schimbă configuraţia, mă conduc 
mereu în altă parte. 
ajung pe un pod: malul celălalt nu există, 
dincolo de pod nu e nimic. 
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caut biserica, n-o găsesc – 
biserica e lichidă şi curge. 
câţiva câini aleargă spre inima sângerândă, 
încă palpitând, a unui înger. 
nici zi, nici noapte – 
doar raza fascinantă a morţii străluceşte. 
din slăvi se prăbuşeşte un cuvânt uriaş, 
ne face praf şi pulbere 
pe mine şi oraşul meu. 
(2003) 
 
 
altădată 
 
dusă eşti astăzi. 
vai, astăzi, mai departe sunt de tine 
decât e zăpada Siberiei de 
nisipul fierbinte saharian. 
altădată, îţi umpleam toate intrândurile inimii 
aşa cum apa mării umple golurile din ţărmul stâncos. 
o, altădată, altădată, lipit eram de tine 
ca untul întins pe pâinea caldă. 
altădată, eram un beţiv 
care golea, sticlă după sticlă, alcoolul tare 
al trupului tău 
şi nu se mai sătura. 
altădată, prin simplul fapt de-a fi împreună 
cream o vijelioasă orbitoare lumină 
care evident, evident, evident 
nu încăpea în zilele şi nopţile 
trăite de noi în aceste ţinuturi natale mărunte 
de unde se zăresc Balcanii. 
nu încăpea şi inunda năstruşnic anii 
din faţă şi din spate, 
toţi, până la un secol întreg. 
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Daniel CRISTEA-ENACHE: Chiar și atunci când 
poemul reflexiv îmbracă la Vasile Dan o formă mai accesi-
bilă, cu o desfășurare narativă, semnificația ce se constituie 
rămâne una „înaltă”. Am pus înaltă între ghilimele. Poetul 
va analiza și va interpreta imponderabilele pe care le regă-
sește în experiențele lui, aceste experiențe fiind pe jumătate 
particulare și pe jumătate generale, ale lui, dar, în fond, ale 
oricui. 
 
 
Vasile DAN 
 
Să presupunem că nu eu scriu acest poem 
 

ine. Să presupunem că nu eu scriu acest poem. 
Eu doar îl citesc așa cum l-ar citi oricine 
îl găsește din întîmplare.  

(Toate poemele sînt scrise de altfel de cei ce le citesc). 
De fapt îl descoperă pur și simplu precum eu atunci o atît 
de plăpîndă 
floare de colț unica după atîta urcuș pitită sus pe stîncă  
chiar deasupra unui hău fără fund 
în care vedeam limpede doar pietricele acelea albe, mi-
nuscule cum se mișcau 
la vale încet pe o pajiște verde 
eram toți cinci acolo pe versantul de vest  
Corondiș din munții Rodnei 
familia Baltag el însuși în față și cei doi fii cu mama lor 
după 
eu căutam neslăbit cu ochii cărarea de pe urma pașilor lor 
chiar pe buza canionului în timp ce 
scriam acest poem fără să știu 
și îl pierdeam apoi  
roua de dis-de-dimineață 
 de-o clipă 
o soarbe deodată soarele nemilos 
totul 
se uită spre a fi citit din întîmplare. 
 

B 
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Bună dimineața 
 
Apoi zicea în vestita lui tabletă 
că ăsta e primul poem al lumii: 
Bună dimineața! 
Și prima veste. 
Se pare că noaptea fusese destul de lungă. 
S-a lăsat dusă greu. 
Ieri s-a înserat 
dar n-a observat nimeni. 
Asta nu-ți mai spun cine a scris-o. 
 
Norii scriu cel mai bine pe ape 
 
Norii scriu cel mai bine pe ape 
războaie, drame domestice, scene 
nerușinate erotic 
hieroglife necunoscute 
fiecare e un animal inexistent deocamdată 
poate de mâine poate de ieri. 
 
 
Călătoria 
 
Dormea cine știe de cînd. 
Călătorea pe o plută subțire și transparentă. 
Nu era nici un mal între cer și pământ. 
Căderea era incomparabilă ca un alcool vechi. 
De ochi se lipsea vedea totul puțin mai devreme. 
În sfârșit și-a întâlnit bunicii nou-născuți singuri 
ghiocei acolo în mijlocul unei câmpii de gheață. 
 
 
Cititorul captiv 
 
Tot citînd și citînd disperat din mine însumi 
am ajuns și mai singur. 
Captivul bibliotecii devastate. 
Vedeam dimineața un miez de apă 
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o picătură de foc 
pe limbă o pată de sînge nobil 
al unei dinastii apuse 
într-un ultim vers lizibil 
o haină țesută de frig 
din fire fine cristaline de ceață 
un om cu trăiri totuși scandaloase 
o stradă cu un singur număr o 
desigur impar 
dedesubt trăiau toți ceilalți 
claie peste grămadă 
toți alergau în aceeași direcție. 
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Daniel CRISTEA-ENACHE: Cele mai reprezentative 
poeme ale lui Horia Gârbea construiesc meticulos o para-
bolă pe care cititorul o parcurge cu interes crescând, iar 
autorul o desfășoară speculându-i toate implicațiile. Poetul 
este atent deopotrivă la simbolistica generală a textului, 
filtrată imagistic sau evidentă prin sine însăși și la retorica 
versurilor, la muzicalitatea lor, la codul arhaic și antic des-
cifrat într-o atmosferă specifică. 
 
 
Horia GÂRBEA 
 
o stea pe alee 
 

ș vrea  
să te țin în brațe cînd dormi 

ca să văd 
toate visele tale 
ca pe niște filme muzicale 
 
nu m-aș plictisi niciodată 
cînd s-ar mai repeta 
aș învăța 
toate replicile 
și toate cîntecele pe dinafară 
 
fiecare bătaie de inimă 
de-a ta 
o să fie o nouă secvență 
le voi ști în curînd 
atît de bine  
încît o să pot 
sări în visele tale 
ca să joc cîte un rol 
 
o să joc foarte bine 
cu tot talentul  
ca să merit aplauzele 
ritmice ale pulsului tău 

a 
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și toți îngerii tăi se vor 
aduna să mă vadă  
și să-mi dea premii 
la toate galele 
 
cînd o să mor 
îmi vor face o stea 
pe aleea vedetelor 
vei călca pe ea 
și eu o să simt pasul tău 
ca pe încă  
o bătaie de inimă 
 
 
orașul surd orașul mut 
 
un pieton un călător 
mergea pe un trotuar sonor 
pașii scoteau fără să știe 
un sunet ca o simfonie 
 
sus la etaj sta cineva 
puțin ascuns de o perdea 
pe călător îl asculta 
și fredona încetișor 
în ritmul dat de trecător 
 
și pietonul eram eu 
iar la etaj sta dumnezeu 
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Răzvan VONCU: Vasile Igna a debutat în 1969, adică 
exact în anul în care pe scena literaturii române își făcea 
apariția impresionanta promoție echinoxistă, dar nu are 
multe în comun cu echinoxismul. A fost un poet singuratic, 
un lup singuratic în poezie, a mers pe calea sa care nu a fost 
nici neomodernistă șaizecistă, nu a fost nici calea postmo-
dernă. Este un poet de un lirism profund, bine camuflat 
într-un text în egală măsură natural și livresc, într-un text 
înțelept, într-un text care are și adâncimi, dar are și sclipire 
ludică. Mai presus de toate însă, Vasile Igna este un poet 
care a crescut formidabil, pas cu pas, astăzi este o valoare 
sigură a poeziei românești. 
 
 
Vasile IGNA 
 
(JOCURI PENTRU UN RIGĂ ABSENT) 
 
„nude ghosts seeking each other out in the silence” 
(Allen Ginsberg) 
 

l putea crede că visează 
și că poartă 
spre-o Augustă Poartă 

visul legat cu odgoane 
de corăbii bete 
și cu alte pripoane. 
Până ce după cum se cuvine 
trupul iese din sine 
și liber de rău și de bine 
vorbește românește 
despuiat de blândețe rupt de morală: 
Bună ziuat!, spune, voi merge la școală 
alături de drăcușori împreună cu sfinții 
cu frații ce-au fost cu părinții 
să învăț acolo o altă limbă 
una ce obrazul limbii îl schimbă 
împielițând-o alegându-i pereche 
un mânz și o iapă cu streche 

E 
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și-o pajiște pe care apoi se-așază 
o turmă de miei la amiază. 
 
2. 
 
I-au spus că-i vârcolac. 
Poate chiar era 
dar asta nu-l privea. 
Cum tot nu-l privea 
verde iedera 
ce urca pe zid 
dincolo de vid 
și cădea în zori 
dincoace de nori. 
Unde-l aștepta 
cu coasta străpunsă 
cu oloiuri unsă 
alt rigă proclet 
crai într-o chilie 
cu ziduri de ață 
unde se învață 
Odele și Fuga. 
Câteodată Ruga 
și Abecedarul 
când deschide Darul. 
 
3. (5.04 a.m.) 
 
E ca și cum peretele s-ar frânge 
și-n zori s-ar risipi chipuri nătânge 
ce se rotesc ca ulii sub frunte 
și fac din noapte uliță și punte 
pe care trec iscoadele și hoții 
nebunii satului și toți netoții 
să vadă cum se-ascut în taină parii 
în care-s trași în țeapă lăutarii 
viori țambale și gordune-s praf 
arcușe și sacâz se-nalță vraf 
pe drum pieziș ce duce către școală 
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unde pitici de smoală se răscoală 
cerându-i rigăi o eternă pace 
(o cruce pe-a țestoasei carapace) 
și pe prințesă nesmintit zălog: 
Să-i plămădească pui de inorog 
și din a visului de cremene hlamidă 
un flutur cap de mort și o omidă. 
 
4. 
 
Putea crede orice 
în orice e loc pentru orice 
și pentru cel mai puțin ferice 
căutându-și singur de price 
și pentru cel ce-și face 
din pace război și iar pace 
alergând în spatele dricului 
unde de altfel demult locuiește 
dansând în jurul nimicului 
scrâșnind din dinții de pește 
pocnind feciorește din dește 
și poruncind ca un rigă. 
 
Loc loc strigă 
precum o strigă ce desparte 
miezul nopții de 
margini netăiate de carte 
și locul ei de un alt loc 
ținut demult sub obroc. 
Dar câmpul e plin 
de rugi și pelin 
de urzică moartă 
ca flamuri la poartă 
peste care strigă 
un rigă cu strigă 
și cu șoimi pe umeri 
în cari te prenumeri. 
 
(din volumul Capcanele, în pregătire) 
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Daniel CRISTEA-ENACHE: Dacă în mai multe poe-
me, Markó Béla își agață, între ghilimele, semnificațiile și 
simbolurile de personaje descrise amănunțit, ascultate 
atent, portretizate chiar în texte succesive, în altele la fel de 
pregnante, paginile iau forma și structura unui dialog inte-
rior cu divinitatea. Răspunsurile lui Dumnezeu lipsind, 
drama bătrâneții, scandalul suferinței, tragedia morții se 
încarcă în poezie și cu tensiunea interogațiilor morale tot 
mai frecvente și mai amare. 
 
 
MARKÓ Béla 
 
Ars poetica postumă 
(Hátrahagyott ars poetica) 
 

m numai dovezi indirecte 
despre ceea ce acoperă noaptea, 
aş putea descoperi poate câte-un amănunt 

dimineaţa, când în spatele munţilor se-ncreţesc 
câţiva nori cenuşii, asemenea hainelor murdare 
într-un coş uriaş cu marginile crăpate. 
 
După ciocanul greu zăcând în sertar 
şi după cleştele cu gura strânsă, 
încerc să ghicesc cum arată cuiele 
pe care le-au bătut în palmele şi picioarele lui Cristos, 
pe care le-au şi scos, desigur, după moartea lui, 
dar nu le-au aruncat, ci le-au şters grijuliu, 
pentru că nu se ştie când ar putea fi din nou necesare. 
 
Glonţul nu seamănă deloc cu câinele 
vagabond doborât în goană,  
şi totuşi e singura cale de a-i cunoaşte 
alura, culoarea, foamea, 
setea, mârâitul înfricoşător, 
trebuie să cercetez o singură armă cu alice 
dacă vreau să-mi imaginez fără urmă de eroare 

A 
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iepurele de câmp ori raţa sălbatică, 
îmi trec degetul peste tăişul rece al cuţitului 
ca să simt lâna creaţă a mieilor. 
 
Numai pe mine însumi mă mai pot observa, 
mâna, piciorul, obrazul în oglindă, 
ca să le văd pe femeile pe care le-am atins, 
dar şi pe acelea pe care nu le-am văzut niciodată, 
dar le-am visat cândva foarte demult. 
 
Nu ştiu cine a creat lumea, 
se spune că ne-a modelat după propriul chip, 
dar eu nu cred, mai degrabă  
nu ne seamănă mai mult decât buretele 
îmbibat cu oţet cu mântuitorul, 
lancea cu trupul moale, despuiat, 
sau vântul cu tufa de măceş peste care trece, 
îi mai duce o vreme mireasma, 
apoi o scapă şi n-o mai regăseşte. 
 
Atâtea poeme m-au rănit, 
atâtea poezii au adiat peste mine primăvara, 
atâtea poezii s-au prăbuşit peste mine toamna 
precum piatra grea peste nuci coapte, cu coaja osoasă, 
încât din literele risipite peste tot 
veţi putea afla, probabil, cine am fost. 
 
 traducere de Kocsis Francisko 
 
 
Testament 
(Hagyaték) 
 
L-am văzut pe tata murind. 
Îmi amintesc numai că ochii săi 
albaştri au devenit cenuşii, de parcă 
sufletul n-ar fi decât o coloratură, 
un fel de tihnită trecere  
în tangajul nesfârşit 
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ori în furtuna când şi când răbufnită. 
 
Nu ştiu dacă asta e regula. 
Pe mama n-am văzut-o murind. 
Avea ochii închişi când am ajuns la ea. 
N-am idee dacă şi din ea 
culoarea albastră s-a absorbit 
undeva în bolta de deasupra norilor 
ori poate-n apa mărilor. 
 
De foarte de mult a putrezit totul, 
va fi rămas cel mult vreun petec spălăcit 
de culoare în găvanele ochilor. 
Nu v-am privit de îndeajuns de multe ori în ochi 
ca să ţin minte cum arată sufletul. 
 
Întotdeauna mai lipseşte o trăsătură de penel. 
Rămâne veşnic neterminat portretul 
ce se aruncă-ntr-un final pe foc. 
De ce v-aţi lăsat aici iubirea, 
dacă nu mai aveţi corpuri pentru ea 
şi nici instrucţiuni de folosire? 
 
   traducere de Kocsis Francisko 
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Daniel CRISTEA-ENACHE: Deși este un foarte bun 
meșteșugar al versului, Ioan Moldovan nu-și subordonea-
ză tematica și problematica unei simple combinatorii pro-
zodice. Textele lui sunt nu numai o probă de îndemânare 
lexicală și prospețime imagistică, ci și părți ale unui întreg 
poetic, cu teme care circulă dintr-o pagină în alta, elemente 
recurente, gesturi obișnuite ce se repetă și situații de viață 
care la o privire mai atentă sunt fundamentale. 
 
 
Ioan MOLDOVAN 
 
inel 
 

âine n-o să mai recunosc pe nimeni 
Singur în oasele de duminică ieșit la o plimbare în 
zori 

voi auzi una-alta 
Și una și alta sunt viile pline de rod și  
ca paznic o Copilă usturătoare a Posibilului 
rătăcind nebună printre ciorchini și menhiri 
pe sub marea de nori muritori 
 
În realitate nu mai sunt în ce mă privește  
decât o engramă de fildeș îngălbenit peste care plouă  
și în ce îi privește norii rămân în oglinzi 
pătați de mustul sângeriu al unei nunți fără miri 
 
Așa că inutil să mă prinzi 
pentru că nu recunosc pe nimeni în via ta rece 
soarele subțiat se-nvârtește printre ciorchini și menhiri  
ca un inel deasupra  
arătând nimănui inscripția demult descifrată:  
ȘI ASTA VA TRECE 
 
 
 
 

M 
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liber 
 
Dintr-odată, liber: Totul e plătit 
Prietenii cei tineri sunt bolnavi, şi gata! 
 
Îmi potrivesc ochelarii. Sunt orb. Lumina-i din Delft. 
Cui îi pasă de paznicul, ori de praznicul  
care ne-nghite după ce ne-a luat cu lopata. 
 
Vine ea, Dea Exacta, să mă certe că omeneşte sunt infect. 
 
Evident, ne certăm. Încă de dimineaţă. 
E furioasă, e revoltată, e disperată 
că în nesimţirea mea i-am stricat sărbătoarea, ba am şi 
înjurat-o  
de-mamă-de-tată 
 
Liber! Un marş opac spre moarte, după câte ştiu 
Ce mai spun Înţelepţii? Ei spun în cor: 
„Sunt săruturile cele mai bune, fără viitor” 
 
Am fiert laptele, acum pun la rece ce trebuie pus la rece 
Oricum, sarea-i proaspătă tot timpul (tă-tot-ti, un fel de 
tic-tac) 
şi boul vechi şi limba un aşternut  
pe care nici el, nici noi nu vom petrece 
niciodată acum ca la-nceput 
 
 
cică mai e o singură zi 
 
Cică mai e doar o zi până la Ziua Femeii –  
Azi, tu eşti domnişoara ce speră 
ca mâine să intre de tot într-o sferă 
în care să-i zburde în voie cerceii 
 
În juru-ţi mişună pui, mai ales mieii 
rămaşi miei an de an, eră de eră –  
nicio boală, slăbiciune, holeră 
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nu te atinge – te joci cu arheii 
 
Poveştii ştiute, dar ţie nici că îţi pasă –  
Stând la fereastră priveşti galeşă ulmii 
şi alte minuni ale lumii bătrâne 
 
Totuşi, veghează (mai cheamă şi-un câne) 
ca nu, ca-n somn, să treci de marginea culmii 
unde domneşte cu totul altă mireasă. 
 
 
mă vedeam din când în când 
 
Mă vedeam din când în când cu bătrâna mea soacră 
Ea murise, acum era o femeie mică la trup ca un extrate-
restru 
cu pielea alburie fără nicio cută 
Nu ştiam niciodată ce trebuia să fac, parcă să o scot  
din ţarcul unde fusese închisă  
dar ea lăcrima, îmi mulţumea neîncetat,  
De jur-împrejur lichidul tot mai vâscos al Pleonasmului 
ne scălda nici rece, nici fierbinte 
Eram căzuţi aşa în dizgraţie şi dânsa îmi şoptea din când 
în când 
„Asta e cea dintâi singurătate – să nu te simţi folositor 
nimănui” 
Da, da, asta suntem, nişte terorişti modificaţi genetic 
Şi, da,da, imediat Organizaţia a anunţat deja înlocuitorii 
noştri 
Acum, după ce am ajuns cu bine şi sub acoperire în Rezer-
vaţie 
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Răzvan VONCU: Dacă în locul Galei poeziei românești 
am fi ținut astăzi o gală a romanului sau o gală a criticii 
sau o gală a eseului, Marta Petreu ar fi fost invitată de la 
sine, invitată de onoare pentru că este una dintre personali-
tățile complete ale literaturii române de azi. În poezia gene-
rației sale, care este generația anilor 80, Marta Petreu a 
adus sobrietate, a adus tragism, a adus o anumită rigoare 
etică și toate acestea s-au convertit într-un lirism profund, 
amplu, ca un fluviu, o poezie care te cucerește chiar dacă 
nu utilizează armele seducției, o poezie care te împresoară 
și ajunge adesea să te obsedeze. 
 
 
Marta PETREU 
 
Toamnă 
 

ăcerea de seară e o pîine rotundă 
cînd se crapă de ziuă – o pîine crescută de-o palmă 
e bine e toamnă și totul e-n urmă 

Deasă și rece ploaia de astăzi 
e neagră pentru că-i toamnă 
 
Înăuntru-i tot toamnă 
 
Tac de o zi de o lună  
tac ca luna plină într-o noapte de vară  
Și e toamnă de-acuma 
De la sine 
Biblia deschisă pe masă se închide cu foșnet  
ca închisă de-o mînă 
Prin ea însăși 
soarta e o palmă ce se-nchide peste oricine 
peste mine – acuma  
 
un pumn 
 
 

T 
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Întrebare 
 
Dacă soarele deviază lumina conform legii gravitației  
creînd un spațiutimp determinabil printr-o formulă 
atunci cum și cu cît deviază mintea mea cuantele  
modificînd spațiultimpul lumii 
în ce fel schimbă existența mea urmările legilor  
sau chiar legile 
 
Pentru că  
nu-i așa?  
exist  
iar întîmplările existenței mele  
sînt pentru mine la fel de mari  
precum ciocnirile dintre două galaxii 
gemene  
de formă spirală 
 
 
Întoarcerea 
 
Fiecare fir de praf pe care îl țin în pumn 
a fost cîndva un miez de stea 
care-a murit 
Fiecare fir de praf ori de pămînt 
pe care îl țin în pumn a fost cîndva  
un om 
care s-a-ntors în ea 
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Răzvan VONCU: În personalitatea lui Ion Pop se în-
tâlnesc cel puțin două filoane ilustre. Unul este cel al Școlii 
ardelene, firește, care nu ni i-a dat numai pe primii noștri 
cărturari moderni, ni l-a dat și pe primul mare poet mo-
dern, pe Budai-Deleanu. Cel de-al doilea este însă mai apro-
piat de ceea ce este Ion Pop în literatura română de astăzi, 
pentru că este filonul marilor critici care sunt și mari poeți, 
filon care îi numără pe Perpessicius, pe Vladimir Streinu. 
Ion Pop nu este singurul mare critic care scrie și poezii la 
cel mai înalt nivel, îl avem și pe Gheorghe Grigurcu, dar 
poezia sa este specială prin aceea că afirmată în generația 
60 a marcat o diferență față de stilul Nichita Stănescu, față 
de stilul Marin Sorescu, față de stilul Leonid Dimov, față de 
stilul sudic bucureștean prin echilibrul între modernitate și 
tradiție, prin echilibrul între viziunea clasică și înnoirea 
neomodernă a poeziei. 
 
 
Ion POP 
 
Despre cuțit 
 

uţitul se despărţea de trecut tăind: 
era, se pare, 
modul lui de a râde. 

Dar între pâine şi pâine, 
între sânge şi sânge, 
se simţea, poate, 
şi singur destul – 
se putea crede 
că-i sătul de a fi 
frontieră, mereu. 
Va fi bănuit teama nodului, 
îl aburea, poate, 
şi tremurul sângelui meu. 
A fost sortit cândva doar să taie. 
În iarbă acum, 
uitat, 
gata să ruginească, 

C 
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pare foarte nedumerit 
cum îl privesc, întrerupând uitarea –, 
singur, Doamne, ca un cuţit. 
Fraţi pentru o clipă, rămânem lucind 
în peisaj, doar cuţitul şi eu. 
Cu-o faţă spre soarele în asfinţire, 
cu cealaltă spre minereu. 
 
 
Ultimă rugă 
 
Dacă tot e să mă striveşti, 
să fie măcar cu o roată nouă, 
cu o şenilă mai aurită, 
cu un ciocan de argint, 
cu o cizmă lustruită bine, 
ori cu cel mai curat dintre degete. 
Să nu rămână şi mai pătată pata de sânge, 
să se înfăţişeze cât de cât demnă 
la dreapta, de apoi judecată 
a petelor. 
 
 
Influențe livreşti 
 
După încă o lectură a poemului Falduri de Ion Barbu, 
m-am hotărât, în sfârşit, 
să-mi încerc şi eu norocul 
şi să mă geometrizez. 
Căutam, nu-i aşa, 
triunghiul, cercul, sfera, 
sătul să mă tot privesc 
sub cele o mie de chipuri firave, 
multicolore, dezordonate şi speriate. 
Drept care, lipsindu-mi pumnalul, 
neavând decât unghiile, 
am început 
să jupoi oglinda. 
Mărturisesc că nu mi-a fost prea uşor – 
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oglinda asta e un adevărat palimpsest. 
Totul a mers bine pentru primele straturi, 
până ce, astăzi, luciul 
tot mai puţin argintiu 
s-a umplut de sânge, 
de vene, de nervi şi de măruntaie. 
Stau şi mă uit la mine 
ca la un animal 
hăcuit, atârnat în cârlige negre 
de Rembrandt ori de Soutine. 
Mă doare grozav contemplaţia 
şi n-am dat încă 
de nici o linie pură. 
Sunt foarte, foarte dezamăgit 
că n-am dat încă 
de nici o linie pură 
şi ştiu acum 
că nici nu voi da vreodată. 
Mă gândesc, totuşi, la urma urmei, 
că poate că nu tocmai zadarnic 
m-am dezbrăcat de piele. 
 
 
Fereastră 
 
M-am izbit în zid, am intrat în zid, 
cu braţele desfăcute, cu coatele 
zdrelite-mpingând 
din toate puterile 
cărămizile şi mortarul, 
fioros, dintr-odată, de solidare. 
Şi iată sunt, Doamne iartă-mă, 
ca o cruce vie-a ferestrei 
iată, sunt şi răstignit şi cruce, 
iar voi veţi pieri, veţi pieri, satane, 
alungate la mama 
mamei voastre şi-a dracului. 
Eu vă spun că s-a dublat soarele, 
că a plesnit şi catapeteasma, 
dar că nu, nu veţi izbândi! 
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Cărămizi, mortaruri, şi voi nisipuri – 
cu bieţii mei muşchi, cu oasele mele 
o să vă oblig să păstraţi distanţa, 
vă voi sili să staţi drepte şi neclintite 
în rama şi-n marginea mea. 
Ce se vede prin mine, prin mine se va vedea. 
Să mai cutez 
 
Să mai cutez să-ţi rostesc astăzi numele drag, Patrie, 
în care m-am ivit într-o zi, desigur din întâmplare, 
dar tot aprinzând împreună focuri 
pe lângă mlaştini şi neguri, 
ai devenit vatră. Aici 
am văzut soarele pentru prima oară, 
aici am simţit mai întâi pământul umed sub tălpi, 
aici am exclamat ameţit de lumini „E Vară, Vară!”, 
aici am plâns ca un copil sau un bătrân slab de înger. 
Ştiu că pe vremuri nu eram eram nicăieri, 
şi chiar acum, la anii târzii, 
nu sunt prea sigur că exist cu adevărat. 
Mâncând într-o zi mere din paradisul tău –, 
am mai spus-o – am început să gândesc. 
În timp ce nu una, ci mii de scroafe 
se tot cocoţau în copaci. 
Şi orbi destui am văzut 
târând spre groapă orbi fericiţi. 
Un vultur înălţându-se în văzduh 
Desena, totuşi, din când în când, 
câte-o fragilă stemă 
Şi luna, în câte-o seară, ca o cloşcă 
pe ouă de aur în Apuseni. 
Sub aripile tale aş vrea să adorm şi eu, lună, 
chiar dacă, toropit de somn, 
s-ar putea să nu aud glasul Lui, 
cu urechile mele plecate departe 
să asculte alte mări, ohoho, 
alte mări, departe, departe, 
foarte departe. 
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Daniel CRISTEA-ENACHE: La Ioan Es. Pop diferen-
țele dintre poezie și proză, reflecție morală și fişă clinică, 
jurnal al întâmplărilor mici și spovedanie abisală, dostoiev-
skiană, se șterg. Poetul își inventează o limba proprie și o 
perspectivă răsturnată care e numai a lui. În termenii lexi-
cali cei mai obișnuiți, Ioan Es. Pop va derula drama esenția-
lă, tragedia omului modern prins în propria condiție ca într-
o capcană. 
 
 
Ioan Es. POP 
 

am 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. 
 
 
ei merg din răsputeri către trecut, 
pentru că într-o zi acolo va fi viitorul. 
 
trupul li se reacoperă cu solzi şi pene. 
membrele se alungesc şi fac gheare. 
printre fulgere dese ca spicele, tatăl 
se înteţeşte duşmănos şi greoi. 
 

c 
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vite ori poate melci mari cât casa 
rup aerul gros şi îşi fac loc 
în cealaltă lume, smulgând din orizont 
hălci mari de spaţiu. lumea e-n scădere. 
 
acum sunt pregătiţi. cerul pe sub care trec 
e atât de scund, că li se freacă de ceafă, 
ca tavanul unei peşteri înguste. 
aici, toate sunt aproape lipite unele de altele. 
nimeni n-a despărţit încă lucrurile de fiinţă. 
 
interiorul se micşorează în cei ce rămân pe drum. 
mişcarea se adânceşte-n nemişcare. 
acum, cel care a întreţinut o viaţă întreagă 
sufletul ca pe un lucru de preţ 
îşi dă seama cât de blestemat a fost. 
 
odată trupul bine înşurubat în tunel 
şi fiinţa în începuturi, persoana a dispărut. 
mai departe nu se poate înainta. geamul eului s-a spart. 
 
prin el însă, cu ochii larg deschişi, 
se uită stăruitor orbul care i-a îndreptat într-acolo. 
 
 
era cât pe ce să inventez o limbă nouă,  
dar cantitatea de durere nu mi-a fost de-ajuns. 
așa că am coborât stâna, cu tot cu turmele, la poale, 
precum fac toți păstorii toamna cu turmele lor. 
  
deși soarele frigea, noaptea dârdâiam sub blană de oaie 
ca nou-născutul înfășat într-o batistă udă. 
revelațiile de atunci și-au frecat degeaba spinarea de stea-
ua polară 
ca iasca de cremene: nicio scânteie n-a scăpărat. 
  
pe mici suprafețe, totuși, iarba s-a înnegrit, adusă de spa-
te, 
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dar poate și din cauza oilor, care n-aveau habar de colosa-
la lor putere. 
o sută de zile, n-am mai suit la stânile de pe vârfuri, 
timp în care am tăiat treizeci de berbeci, 
pentru mine și însoțitori. 
  
acum, dac-ar fi să le duc pe celelalte la casele lor, 
stăpânii m-ar sminti în bătaie. 
dacă aș urca înapoi, lupii mi-ar mânca turma toată. 
iar felul meu de a vorbi l-ar face pe Cratylos să râdă de 
toată 
strădania mea de a inventa 
limba cu care i-aș fi vrăjit chiar și pe morocănoșii cretani. 
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Răzvan VONCU: Adrian Popescu a debutat cu un 
volum care i-a marcat receptarea pentru totdeauna pentru 
că toți criticii l-au văzut și îl văd sub semnul Umbriei, sub 
semnul figurii spirituale a Sfântului Francisc. Mie îmi place 
și cealaltă fațetă a lui Adrian Popescu, aceea blândă, însori-
tă, mediteraneană. Contrapun adesea Umbriei sale străzile 
luminate de soare de la Erice, un spațiu care îi place foarte 
mult și sub acest aspect al carnalității avem de-a face de 
fapt cu o altă înfățișare a sacrului, care îi infuzează poezia. 
 
 
Adrian POPESCU 
 
O promisiune 
 

ă trezesc amintindu-mi un vers sau o 
promisiune, pe care cineva mi-a șoptit-o 

„Apoi, din cămăruță va începe repatrierea”. 
Mesajul nu e foarte clar,  
dar e foarte categoric.  
 
 
Pajiștea 
 
Vrei să fii tu, târziu, pajiștea mea, 
Unde cresc arborii de pâine și cafea, 
Unde nu-i boală, bătrânețe, nici urât?  
Tu spune-ți numele, va fi destul atât... 
 
 
6 mai, 1961. 
 
Când el plecă, plecau în cete 
penații casei și-l urmau și larii,  
ca pe Ulise, câinii lui fideli cu toții.  
Cine fusese ultimul de-acolo,  
care l-a prins încă în viață? 
,,Din mine simt cum cresc stejarii !,, 
l-au auzit șoptind cu greu, la urmă,  

M 
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cu glasul lui profund, ce aduna 
cu lira lui prea risipita turmă 
de oi nătânge. Îl iubea Apolo. 
 
Iar focul sacru pâlpâind îl văd 
agonizând în strămoșeasca vatră, 
sau e doar un ledul din perete?  
Noi stăm la căpătâiul unui muribund, 
acuma înainte de prăpăd?  
 
Nu vreun sicriu de lemn, un sarcofag  
i-ar fi mai potrivit poetului, din piatră, 
ca unui senator roman. 
Iar masca mortuară i-o luară greu 
parcă temându-se de faima lui.  
 
 
Europa 
   
S-o alungăm? Dar ne-a hrănit odată, 
Și laptele ei sacru crescut-a filosofi,  
Și pe Ulise însuși. Junincă-njunghiată,  
Schimbată pe porumb și pe cartofi. 
 
Stă în genunchi, nu în bazilică, în iarbă, 
Orbită zi și noapte de meme și lozinci, 
Viesparul lor nu-i stup, încep să fiarbă 
Puhoaie-n viitura în care tu ne-mpingi.  
 
O, Zeus o răpise, sub chipul unui taur, 
Acum o siluiesc cei de pe malul stâng, 
Barbarii lumii noi, școliți de Dinozaur. 
Și har și rațiune disprețuite-mi plâng. 
 
Cum se scufundă continentul în noroi,  
O Europă sabordată, oamenii de cart 
Au adormit cu toții, beți, drogați și goi. 
Și focul îl ațâță cu pagini din Descartes. 
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Răzvan VONCU: Aurel Pantea este unul dintre repre-
zentanții de seamă ai optzecismului transilvănean, este un 
poet care impresionează prin amestecul indiscernabil dintre 
asprime etică și tandrețe, este un poet capabil să treacă pe 
nebănuite de la negru la alb, de la genuni la înalt, este un 
poet al simțirii complexe, este un poet pentru care există și 
trăirea religioasă, numai că poezia sa rămâne fidelă crezu-
lui generației sale, motiv pentru care nu cade niciodată în 
dogmă. Este autorul unui volum recent, Execuții, la Editura 
Cartea Românească, volum care se bucură de o excelentă 
receptare critică. 
 
 
Aurel PANTEA 
 
*** 

espre un anume sentiment al străinătății, 
în deplină amiază 

era vorba în privirea 
ce se năștea într-un trecut 
ce a renunţat aproape cu totul 
să mai fie viu 
şi numai valuri dintr-un altundeva de foarte departe 
făceau semne că nici pe departe 
nu s-a terminat şi muzicile vagi, 
in auzul nostru de pe urmă, acelaşi lucru îl spuneau 
 
 
***    
În cele din urmă ne despărțim 
de numele noastre, 
dar ele continuă cutremurate, 
să caute un trup, 
şi, înspăimîntate, găsesc alte nume, 
ca niste neîndurători stapîni, 
în tremurul lor, se vad imagini de odinioară, 
depărtate, în alte vieţi, atinse de oboseli, 
şi încep să cînte melodii sfîşietoare, 
ca toamnele în care iubirile se schimbă la fată 

D 
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şi chipurile nu se mai recunosc 
 
 
*** 
Dimineţile, aceste depozite reci, 
unde se aud respiraţii bătrîne, 
acolo spaimele, ca nişte părinţi buni, 
găsesc miezul însuși al timpului 
dintr-o copilărie înroşită de sfioşenii adormite, 
mai stai cu mine, mai stai, 
curînd va apărea mina şi va desena 
chipul abia născutei tale morţi 
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Răzvan VONCU: Nicolae Prelipceanu este unul din-
tre seniorii poeziei române, este un reprezentant de frunte, 
și în formă, al generației 60, dar și în cazul său se poate 
vorbi de asumarea unui traseu distinct de cel al generației 
pentru că Nicolae Prelipceanu scrie o poezie la suprafață 
ironică, ludică, mușcătoare, în adâncime marcată de o tris-
tețe, de o melancolie, de o ușoară nostalgie care trimite mai 
degrabă la George Bacovia decât la Arghezi sau la Ion Bar-
bu, modelele generației sale.  
 
 
Nicolae PRELIPCEAU 
 
revoltă în genunchi 
 

ât timp vor rămâne în memoria voastră 
toți cei care  

au trecut valvârtej pe-acolo și nu s-au oprit niciodată 
aceasta e întrebarea dragă hamlete 
a fi sau a nu fi e și ea acolo dar dincolo stă 
cea de mai sus 
și ce dacă ai fost 
ce dacă ești 
ce dacă nu te mai ține minte nimeni ca pe-o furnică  
sau ca pe-un elefant 
dacă nu ești materie pentru memorie 
de ce ești de ce-ai fost de ce ai să fii 
de ce să te naști 
întrebări fără rost puse  
aveți dreptate  
de un naiv 
care mai credea până ieri  
că a fi om e altceva 
e altcineva omul care 
rămâne în picioare 
sau chiar și-n genunchi dar mai e  
va mai fi 
o urmă luminoasă  
în locul umbrei lui  

c 
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care s-a stins 
 
 
mărul fără sfârșit  
 
mărul ăsta nu se mai termină odată 
și mușca și mușca și muuușca 
nu-i trecea nici setea nici pofta de măr  
și nici alte pofte nu-i treceau mușcând 
mărul ăsta e fără sfârșit 
iar pomul mai are vreo câteva kilograme  
atârnate în el 
se gândeau ei doi 
acolo în singurătatea paradisului sălbatic 
unde-i aruncase destinul lor de primi oameni 
și numai ea mușca mereu din singurul măr 
care le fusese dăruit cică de șarpe 
aș 
și-l luaseră singuri 
iar pomul încă le mai oferea și alte plăceri și bucurii 
și cine știe mai ce 
era un pom spre care încă se mai  
se uitau  
cu jind 
dar de mușcat mușca numai ea 
și când nimeni nu-i vedea 
îi mai dădea și bărbatului de alături 
ca să știe și el pe ce lume trăiește 
 
 
nici noi prăbușiți în noroi 
 
ei își închipuie că am ceva în rucsacul acesta dar nu 
e gol vă asigur nu vă speriați  
nu explodează nici măcar când apăs pe buton 
îl mai port în spinare pentru că și pentru că 
așa m-au văzut odată demult cei care nu mai sunt 
și pentru că eu încă eu încă 
îl mai păstrez  
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e memoria lor acolo  
numele lor lângă no numele meu 
și iată-mă înaintând spre poalele muntelui așa cum 
altădată spre vârf 
dar și vârful s-a tocit și nici eu 
nici ei 
nici voi 
nici 
nici noi 
prăbușiți în noroi 
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Daniel CRISTEA-ENACHE: Liviu Ioan Stoiciu este 
un poet neîncadrat si neîncadrabil într-o generație, dar fidel 
propriei sale formule artistice pe care o explorează din inte-
rior și o saturează. Perceperea halucinată, post bacoviană, 
a realității imediate și perspectiva dramatică ori tragică în 
care sunt etajate semnificațiile, această capacitate de a 
converti uzualul în insolit și prozaicul în nefiresc dau poe-
ziei lui anvergură și intensitate. 
 
 
Liviu Ioan STOICIU 
 
Și-a mai ratat o zi 
 

r trebui să-ți fie rușine!” Întorc amândoi capul. „Ha-
bar 
nu ai de istoria României, vrei să pari 

inteligent”. Cine-s ăștia? Ridică din umeri. Mai bem un 
rând? „Unii cred că și ideile sunt 
substanțe”. Adică, bem o idee? Alții cred că te poți vindeca 
la cap dacă transformi boala într-o artă. Hai să fim 
sobri. În definitiv, fiecare lucru tinde să 
devină ceva, nu contează ce, sau dacă nu reușește. Ție 
ți-a apărut vreodată în vis Dumnezeu? 
Nu-mi amintesc.  
Vezi, de aceea nu ne place să ne întoarcem 
acasă, în singurătate – nu ne regăsim. Eu aștept 
din copilărie un sunet, o undă radio, nu știu exact ce, ceva 
nemaipomenit, fundamental din cosmos, 
care să mă schimbe radical, dar nu vine. Poate a venit și 
a trecut și nu l-ai recunoscut, 
sau nu te-a impresionat cum sperai tu. Așa 
 
și-a mai ratat o zi: contemplând. N-a ieșit din casă 
dar și-a închipuit că a ieșit, și nu singur. 
Se bucură, totuși, că n-a mers prea departe, să-i fie frică, 
să-i fie frig sau să se ferească de crocodil, oprit 
pe un mal cald. Ce te holbezi? 
 

„A 
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Mesager 
 
Iau distanță față de mine, întins pe o haină, în 12 aprilie  
sunt 28 de grade afară, nu se poate: privesc,  
printre firele de iarbă, apa  
cu valuri mici a lacului și pădurea de pe celălalt mal,  
miroase a pește proaspăt, degeaba mă  
concentrez, nu văd frumusețile locului. Am senzația  
că plutesc printre dune ale planetei Marte.  
Nu sunt pregătit să fiu mai mult decât sunt: un mesager.  
Mă bat numai gânduri care nu mă ajută...  
Închid ochii, sunt acoperit de o cocă moale, care-mi preia 
forma exterioară, mă eliberez de mine însumi, coca 
se întărește în urma mea, tu ai putea să torni 
în matrița ei bronz fierbinte... Nu mai e nici un scriitor 
îngropat aici, în afara lui Geo Bogza? Nu, că 
nu mai e loc. Preotul Mănăstirii Pasărea crede că eu tato-
nez terenul, „n-aveți dumneavoastră bani  
pentru cimitirul ăsta”. Nu.  
Promit să scriu într-un testament  
să fiu îngropat la Adjud, în grădina casei 
părintești. Punct. Doamne ferește, nu vă lasă legea! Nu 
 
sunt singur, dar vorbesc numai cu mine – și  
nu mă aud. Alo, unde bați iar câmpii? Am plecat, nu?  
Bună ziua! Sufletul meu își vede de drumul lui:  
cum cad în melancolie, cum îmi părăsește trupul – și mă 
sperii, dacă nu mă mai nimerește la  
întoarcere? Dacă mă găsește ocupat de alt suflet, din aer,  
care a găsit locul gol? De la o vârstă mă pierd în  
nimicuri și nu-mi mai pasă. Înainte parcă aveam un rost, 
acum nu mă mai interesează, n-am  
decât să mă scufund în necunoscut. Îmi cer iertare. Bună 
 
ziua, ați sosit! Atât de sărăcăcios? 
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M-am trecut 
 
Sunt scos pe margine, mă revărs încetul cu încetul, nu 
știu cât am s-o mai duc, nici nu contează,  
atât mi-a fost mie scris. M-am trecut – urât, la anii mei  
alții au luat-o de la început. Eu am dărâmat  
tot ce am construit și n-am pus nimic în loc, „nu mi-am 
scos pârleala pe cât am investit”...  
Lasă, bă, nu te mai plânge atât, că ești un nume  
în sat, ce-ți mai trebuie? Tu n-ai avut decât acest noroc,  
alții, mai deștepți decât tine, n-au avut nici atât. 
Mai bem o sută? Nu. Nu merită.  
Fac eu cinste, dă-te dracului de zgârcit!  
Nu mai merită nimic dacă o iei așa, lumea asta e o târfă... 
Fii atent, 
diseară aprind o lumânare de ceară amestecată cu tămâie, 
pe care o pun la fereastră – dacă nici acum nu vine... 
Cine să vină? Perechea? Aia a rătăcit  
drumul, uit-o. Nu, să vină moartea. Cine? Acum a ajuns  
moartea să te excite? Moartea, da, cu chipurile  
ei suprapuse... 
 
Suspină, ascuns, cu capul între brațe, cu ultima 
rugăciune rămasă în gât. 
 
 
Aceeași structură 
 
Sunt forțe egale, care se anulează în el reciproc, nu-l 
mai pot urni din loc, întâi a fost  
într-un ciclu de foc, toată copilăria și adolescența, apoi 
într-un ciclu de pământ, cât a fost tânăr, 
și într-un ciclu de aer, cât a fost matur, iar acum... Acum 
a intrat într-un ciclu de apă. 
Și gata.  
Corpul lui a păstrat de-a lungul vieții aceeași structură 
moleculară – mult n-o să mai dureze, 
nu? Suferința i se va topi și va avea într-o zi pulsul 
Universului...  
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Stă încremenit pe marginea drumului, la o masă, bate  
ritmul, își continuă desfășurarea, 
a crescut enorm în ochii lui azi, de fapt, după ce ieri 
a scăzut până ce s-a pierdut din vedere: 
s-a umflat cât un nour de ploaie, venind în propria lui 
întâmpinare. Uau! Știe că mâine ar  
putea să se usuce și că, dacă s-ar întâmpla una ca asta, ar 
striga: băiete, mai vreau o halbă! 



Al. Cistelecan -- 70 

 

Gheorghe GRIGURCU 
 

 
O vocație 

 
l. Cistelecan e funciarmente un artist, un poet refulat 
astfel cum despre unii poeți (de la Gautier la al nostru 

Adrian Maniu) s-a afirmat că sunt pictori refulați. Ironia 
d-sale apare și ca un reflex al acestei propensiuni artistice, 
repudiind pedanteria sistemului, a metodelor despotice, a 
oricărui soi de déja vu: o voluptuoasă înaintare în necu-
noscut, o necurmată aventură a verbului aplicat noutății: 
„Istoria și teoria literară își întind autoritatea până asupra 
zilei de ieri. Opera, însă, ține de un azi etern”. Așadar ine-
puizabila, în principiu, actualitate a operei, având ca repli-
că o – cum altminteri? – inepuizabilă actualitate a recepți-
ei critice. Pe suportul imuabil al celei dintâi, cea de-a doua 
rămâne, în desfășurarea sa, pururi „la zi”. Și, încercând a 
adânci nițel lucrurile, de ce nu ne-am aminti teza lui Fr. 
Schlegel, conform căreia motorul artei în genere n-ar fi 
decît „jocul divin” al ironiei? În calitate de cronicar literar 
specializat în poezie, Al. Cistelecan își urmează vocația 
lirică prin reprezentanță, adică identificându-se cu ajuto-
rul creației altora și îngăduindu-și pe seama ei un joc (de-
seori ironic) de apropieri și distanțări, care nu e o produc-
ție în subsidiar, dependentă, ci una de sine stătătoare, în 
planul său propriu, un plan cu drepturi egale în lumina 
justițiară a esteticului cu cel al pre-textelor. Pe scurt, poe-
zia la poezie trage… Al. Cistelecan e neîndoios unul dintre 
cei mai înzestrați comentatori de poezie al literelor noas-
tre. Să spunem, la ora actuală, cel mai bun? 

  

A 
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Ion POP 
 
 

Al. Cistelecan pe treapta 70 
 
lexandu Cistelecan e de multă vreme un nume de refe-
rinţă pentru oricine vrea să ştie lucruri esenţiale de-

spre poezia românească, mai ales despre cea contempora-
nă. Nu cred că sunt mulţi poeţii despre care să nu se fi 
exprimat, dacă nu în studii extinse, introduceri ori prefeţe, 
măcar în concentrate rânduri de recomandare de pe co-
pertele cărţilor celor mai diverşi dintre autori, cu precăde-
re debutanţi.  

Criticul şi-a construit un stil destul de uşor de recunos-
cut, mai ales în această zonă a întâmpinărilor, de obicei 
generoase şi optimiste, ale talentelor cât de cât promiţă-
toare: intuiţiile foarte plastic sugerate, cu apel la o frazare 
atent construită, a unui iubitor de manierisme ale expresi-
ei, fineţuri de caligraf preţios, cu mici pete de culoare 
franţuzească în vocabular şi familiarităţi jucate atunci 
când îi numeşte pe autorii comentaţi, - elemente pe care 
le cultivă cu o conştiinţă surâzător-ironică, s-ar zice post-
modernă, ce implică şi o anume relativizare ludică a jude-
căţilor de valoare. În acest sens, poate fi apropiat de un 
congener mult regretat ca Radu G. Ţeposu, şi el „echino-
xist” dedat unor delicii livreşti şi jucăuş cu convenţiile 
literare şi de expresie critică. E un mod de a scrie care 
convine îndeosebi crochiurilor impresioniste din recenzii - 
şi Al. Cistelecan a publicat mai multe culegeri de aseme-
nea glose - sub titlul de limbaj curent al ierarhizărilor pre-
cum Top ten (2000), Al doilea top (2004), dar şi sub formu-
le „academice” precum Magna cum laude (2012), ce pot fi 
bănuite, măcar procentual, de distanţări, fie şi respectuoa-
se, de ceremonialul convenţional sugerat de asemenea 
sintagme.  

În ultima vreme s-a dedulcit, ca să zic aşa, din cămările 
cu conserve sentimentale al unor poetese din spaţiul ro-
mânesc de provincie literară, figuri minore cărora li se 
adresează postum la modul familiar amintit, chemându-le 

A 
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pe numele mic ca nişte şcolăriţe ale durerii, - poeticeşti, se 
înţelege -, mici eseuri ludice adunate toate în masivul vo-
lum de Fete pierdute, tipărit la selecta editură Cartier din 
Chişinău. Mi s-a părut, într-o cronică dedicată uneia din-
tre aceste culegeri (Ardelencele, 2014) că pot vorbi despre 
„cimitirul vesel al lui Al. Cistelecan”, într-atât era depăşită 
nota de gravitate lamentoasă (dar şi lamentabilă) a majo-
rităţii compunerilor acestor doamne şi domnişoare de pe 
vremuri, spre un umor dozat cu fineţe şi o la fel de subţire 
ironie. O mică, altfel, spus, comedie a liricii feminine da la 
marginile literaturii, absolut delectabilă, - încât e de mira-
re că autorul n-a fost încă dojenit de noua pedagogie foar-
te corectă politic a feminismului militant... Dar zilele n-au 
intrat toate în sac, se mai poate spera... 

Lăsând gluma la o parte, Al. Cistelecan este, în fond, un 
foarte exigent interpret al poeziei româneşti. A dovedit-o 
încă de la debutul excelent cu Poezie şi livresc din 1987, 
carte oricând citabilă, inconturnabilă, cum ar zic un con-
frate, ca şi în tot ce a scris, de pildă, despre Mircea Ivănes-
cu, căruia i-a dedicat o micromonografie în 2003, a îngrijit 
un volum omagial închinat poetului şi ediţie de referinţă a 
creaţiei sale. Personal, am avut în el un analist fidel, foarte 
atent la versurile mele, într-o expresie critică de ţinută 
constant elevată. 

Oarecum surprinzătoare a fost în această arie a scrisu-
lui „grav”, densa lui cercetare, Celălalt Pillat, teza de doc-
torat publicată în anul 2002, unde, contra tuturor aşteptă-
rilor, aproape că a inventat ca obsesie materială a acvati-
cului la poetul citit ceva mai devreme şi de multă lume ca 
„poet al roadelor”, prin excelenţă teluric. Inteligent ex-
ploatată, sugestia tematismului material al lui Gaston Ba-
chelard a dus totuşi la rezultate ce nu pot fi contrazise. 
Acest solid studiu academic nu e, în ciuda aparenţelor, în 
contradicţie cu modul de a scrie al lui Al. Cistelecan, ce 
pare a-şi fi ales o temă la care puţini s-ar fi gândit, dintr-
un anume spirit de contradicţie şi provocare, altminteri 
benignă. 

Dar Alexandru Cistelecan este şi un dascăl mult preţuit 
la Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş (a predat 
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o vreme şi la Braşov), îndrumă exigent teze de doctorat, 
colaborează la lucrări colective - diverse tipuri de dicţio-
nare, culegeri de studii tematice etc. Nu e de omis faptul 
că a făcut parte în timpul studenţiei clujene din redacţia 
revistei Echinox, a lucrat câţiva ani şi ca redactor-cronicar 
literar la revista Familia din Oradea, apoi la Vatra din Târ-
gu Mureş. 

A ajuns şi el la o vârstă respectabilă, numărând până la 
70? Mă bucur mult că o poate sărbători încă plin de ener-
gii spirituale, că va mai scrie, sunt sigur, multe alte cărţi 
preţioase, că, în ciuda a nu puţine momente dificile din 
biografia sa şi dincolo de un scepticism/stoicism sănătos 
nu şi-a pierdut umorul, simţul ironiei şi, mai ales, încrede-
rea în poezia bună care s-a scris şi se va mai scrie, în ciuda 
tuturor deteriorărilor de după anul 2000. E o sărbătoare 
căreia mă asociez din tot sufletul, cu o veche solidaritate 
echinoxistă şi în spaţiul unei prietenii nicio clipă trădată. 
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Dumitru CHIOARU 
 
 

Criticul Al. Cistelecan, istoric literar 
 
e aproape un deceniu, Al. Cistelecan a renunțat – chiar 
dacă mai scrie cîte o prefață sau cîte o recomandare pe 

coperta a patra a volumului unui tînăr poet – la critica de 
întîmpinare în care era unanim considerat cel mai bun critic 
de poezie, și s-a retras în istoria poeziei scrise de femei. Trip-
ticul Ardelencele (Ed. Eikon, 2014), Zece femei (Ed. Carti-
er, 2015) și Fete pierdute (Ed. Cartier, 2021) adună toate arti-
colele, împrăștiate prin mai multe reviste, despre viața și opera 
unor poete astăzi majoritatea uitate, scrise în urma unei seri-
oase documentări bazate pe schimburile dintre marile biblio-
teci unde a găsit, cu sprijinul unor persoane binevoitoare, 
volumele lor, dar și reviste sau cărți în care acestea au fost 
comentate de criticii literari ai vremii. Autorul acestui triptic 
s-a așezat pe un teren virgin, pe care nu l-a mai explorat cine-
va pentru a scrie o istorie a poeziei feminine românești. A 
făcut-o Al. Cistelecan cu rigoare de istoric meticulos și înzes-
trat cu talent de prozator din familia lui G. Călinescu, și cu un 
impresionism critic rafinat cultural de sorginte lovinesciană, 
topite însă în creuzetul stilului său personal. 

Istoria sa începe cu poetele ardelence, fără – declară Ciste-
lecan în Simple precizări introductive – vreo prejudecată 
regionalistă, ci din cauză că bibliografia necesară i-a fost mai 
la îndemînă. Și, presupun eu, pentru că a descoperit că prima 
poetă cultă în limba română n-a fost – cum stabilise Tudor 
Vianu – moldoveanca Matilda Cugler-Poni, ci ardeleanca Ma-
ria Suciu-Bosco, grație căreia istoria poeziei feminine româ-
nești ”începe cu o femeie frumoasă și fatală”. Autorul o carac-
terizează cu sintagma ”preoteasa fatală”, cea dintîi dintre 
”preotesele fatale”, femei la care nu numai frumusețea ci mai 
ales senzualitatea este cauza dramelor sau chiar a tragediilor 
pe care le provoacă, serie mai puțin numeroasă dar mai spec-
taculoasă decît a ”preoteselor durerii”, sintagmă întrebuințată 
de Octavian Tăslăuanu, care-și cîntau în retorică lacrimogenă 
drama lor existențială.  

D 
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Al. Cistelecan le evocă – mizînd pe efectul aducerii lor în 
fața ochilor cititorului de azi ca ființe cu calități și defecte 
umane, ieșite din comun prin aura poeziei, chiar dacă fără 
strălucire la majoritatea lor – pe numele mic, realizîndu-le 
portrete, acolo unde documentele sau legendele i-au venit în 
ajutor, însoțite de comentarii critice ale poeziei lor. Astfel, 
Veronica Micle, ardeleancă de origine, este calificată drept 
”muza rezolută” a lui Eminescu, ”o femeie cu sex appeal pre-
coce”, asemănată printr-o comparație cam deplasată cu con-
temporana noastră Elena Udrea, pentru comportamentul ei 
public ”între muză și țață”, dar și cu Madame Bovary, persona-
jul central al romanului lui Flaubert, afirmînd că întregul ei 
cult ”se trage din bovarismul de admiratoare a lui Eminescu”, 
poeziile sale fiind ”doar jurnalul versificat al unei idile”. Ciste-
lecan o demitizează ironic la adresa spiritului românesc miti-
zant al biografiilor persoanelor celebre: ”Ca iubită a poetului 
național trebuia să fie frumoasă; nimeni nu poate admite con-
trariul, căci ar fi o descalificare națională”. 

Al. Cistelecan nu-și ascunde preferința pentru ”preotesele 
fatale” nici în celelalte două volume ale tripticului, care îi oferă 
posibilitatea de a-și exersa, pe lîngă spiritul critic, și talentul 
creator. În volumul Zece femei reține atenția capitolul acor-
dat Nataliei Negru, ”femeia-drog” pentru doi poeți prieteni, Șt. 
O.Iosif și Dimitrie Anghel, căsătoria lor cu ea fiind pentru 
fiecare dramatică și, în cele din urmă, fatală. Cistelecan recur-
ge la amănunte picante/ senzaționale din biografia poetelor, 
povestindu-le într-un limbaj uneori colorat, familiar cititorului 
de azi. Alice Călugăru este calificată ca ”aventuristă” și ”tupeis-
tă cu șarm”, pentru viața ei aventuroasă încheiată încă nu se 
știe cînd și unde în lume, ale cărei poezii Buruieni și Șerpii, 
proaspete și azi, conțin ”o îndrăzneală de care poezia feminină 
se va sfii încă multă vreme și nici măcar Maria Banuș în Țara 
fetelor nu va merge atît de departe”.  

Interesante în acest volum sunt și capitolele despre ”neves-
tele simboliste”, începînd cu Claudia Millian, căsătorită cu 
poetul Ion Minulescu, al cărei portret se deschide cu această 
memorabilă frază: ”Pe cele mai frumoase picioare din istoria 
literaturii noastre a umblat, cu grație, Claudia Millian”, căci nu 
putea umbla altfel, devreme ce soțul ei era – comentează mali-
țios Cistelecan – ”un fel de Che Guevara al revoluției simbolis-
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te române”. Dar din aceeași categorie de poete, ”cea mai fero-
ce devotată nevastă din literele române a fost, fără îndoială, 
Agatha Grigorescu-Bacovia”, pentru că a fost ”nu numai preo-
teasa”, ci și ”proprietara, infirmiera și agentul lui Bacovia” – aș 
zice că și norocul lui – ”a cărui umbră poetică se străduiește să 
fie în versurile sale”. 

În al treilea volum, Fete pierdute, mai masiv decît celelal-
te două laolaltă, a fost scris cu scopul – precizează autorul în 
subtitlu – de a alcătui niște ”notițe pentru o istorie a poeziei 
feminine românești”, sunt evocate o mulțime de poete obscu-
re, dintre care doar Matilda Cugler-Poni și Domnița Gherghi-
nescu-Vania mai sunt încă vii în memoria cititorilor, mai mult 
prin legenda decît prin opera lor. Matilda Cugler-Poni, consi-
derată cea mai importantă dintre poetele junimiste chiar de 
Titu Maiorescu, reprezintă pentru Cistelecan ”faza recitativu-
lui pudic și a declamației romanțioase de sentimente – și mai 
ales de frustrări erotice”. În schimb, Domnița Gherghinescu-
Vania este portretizată drept ”ultima muză calificată”, făcînd 
toată viața prin frumusețea ei victime printre scriitorii și artiș-
tii interbelici, între care se numără și marii poeți Tudor Ar-
ghezi și Lucian Blaga. 

Al. Cistelecan citește și comentează poezia lor cu exigența 
și stilul care l-au consacrat ca și critic, dar și cu meticulozitatea 
istoricului literar, încercînd să salveze ce se mai poate de la 
uitare, prin separarea grîului de neghină, fără a se alege însă 
cu recoltă prea bogată. Poezia majorității lor este azi lipsită de 
valoare încît, în finalul unuia dintre portrete, autorul afirmă în 
stilul său sobru, dar și ironic, chiar malițios: ”Toate poetele se 
vor un pic martire, chiar și cele cărora le-ar sta mai bine gher-
gheful delicat”. Rămîn totuși în istoria literaturii care, scrisă de 
Al. Cistelecan în stilul său fermecător, ne oferă o lectură savu-
roasă.  

 
P.S. La mulți ani!, dragă Cis. E timpul ca să-ți exerciți de-

acum spiritul critic și talentul literar asupra marilor noastre 
poete, de la Maria Banuș pînă azi, din convingerea că nimeni 
nu poate s-o facă mai bine decît tine. 
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Adrian ALUI GHEORGHE 
 
 

Facerea Poeziei 
  

Lui Al. Cistelecan, la 70 de poeme 
  

a început era Cuvântul 
şi Cuvântul era la Dumnezeu 

şi Dumnezeu era Cuvântul; 
  
Și Cuvântul s-a făcut trup 
și trupul s-a făcut glas 
și glasul s-a făcut chipul 
celui ce strigă în pustie; 
  
și chipul celui ce strigă în pustie 
s-a numit poet 
și poetul fu chemat 
să umple pământul netocmit și gol 
cu poezie; 
  
și poezia umplu golul dintre stele 
umplu golul dintre munți 
umplu golul dintre ape 
umplu golul dintre fiarele pământului; 
  
și poezia umplu golul dintre păsări 
cu zborul, 
umplu golul dintre firele de iarbă 
cu mireasmă, 
și umplu golul dintre oameni 
cu oameni; 
și umplu golul din oameni; 
  
dar întuneric mare era mai departe 
peste tot pământul 
pentru că poezia 
încă nu părăsea Cuvântul 

L 
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și toate ale lumii tocmite 
erau în devălmășie; 
  
și dacă chipul celui ce strigă în pustie 
s-a numit poet, 
chipul celui care prevesti facerea poeziei 
din Cuvânt 
se numi critic literar; 
  
și zise criticul literar: 
cel care vine după mine 
a fost înaintea mea, 
pentru că mai înainte de mine 
era; 
  
și prin această mijlocire 
se făcu lumină în calea poeziei 
și atunci iarba văzu muntele și urcă până sus, 
stelele văzură marea și se aruncară 
ca peștii să înoate 
  
păsările se înveliră în zbor 
și săgetară miresmele, 
oamenii se văzură goi 
și nu se rușinară unul de altul 
pentru că poezia îi îmbrăcă; 
  
și pășiră oamenii pe ape 
și apa în poezie era ca un drum, 
și zburară printre stelele cerului 
și cerul în poezie 
era ca o pajiște înflorită 
dar fără orizont ...! 
  
Ce ar mai fi de spus? 
Că oamenii au primit poezia 
cum au primit mai târziu focul lui Prometeu 
și apoi l-au izgonit pe poet 
ca pe un vagabond stelar 
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pentru că prea îi ispitea să vadă 
că sub lumea asta e altă lume 
altă lume 
și altă lume 
  
iar pe criticul literar l-au pus 
locuitorii pământului 
să păzească toate intrările 
prin care ar putea să pătrundă 
iluzia și deziluzia în lume 
ca nu cumva 
poezia să le copleșească 
simțul de orientare 
în mersul avântat 
spre nicăieri. 
  

Piatra Neamț, noiembrie 2021 
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Ioan MOLDOVAN 
 
 

,,Scurt, stimabile, scurt, dacă mă iubești” 
 
xistă o artă a laudei pe care o poți chema în ajutor 
atunci când o personalitate împlinește un număr ro-

tund și frumos de ani, situație în care coloratura encomi-
astică a celor spuse sau scrise e luată ca fiind firească. De-
parte de mine gândul de a încerca așa ceva, mai ales că e 
vorba acum de un omagiu dăruit unei persoane și unei 
personalități foarte dragi inimii mele: Alexandru Cistele-
can, Cis pentru prieteni. Îmi place să cred că mă prenumă-
ră printre prietenii săi. Am o admirație față de el încă de 
pe vremea studenției noastre echinoxiste. Ca neofit în 
redacție, îl vedeam – cum îi vedeam și pe colegii săi într-
ale uceniciei literare – ca pe un model imediat, aflat acolo, 
în junimea redacțională, nu în paginile unei cărți, puteai 
vorbi cu el, dacă te lăsa timiditatea și emoția, simțindu-te 
privilegiat dacă îți acorda atenție. Această emoție intimi-
dantă mi-a rămas până azi, deși de-atunci multe au fost 
ocaziile în care am avut întâlniri admirabile, deși Cis a 
scris despre poezia mea în multe rânduri, inclusiv o prefa-
ță generoasă și pătrunzătoare la așa-zisa mea ,,operă poe-
tică”, volumul care aduna acum câțiva ani toate cărțile 
mele de versuri. Brevilocvența replicilor sale, atunci când 
(nu foarte des, totuși) dialogăm la telefon sau pe email e, 
până la urmă, o formă de generozitate a sa de a-ți oferi ție 
un rol principal și pe care rol, eu cel puțin, nu-l joc grozav. 
Poți folosi fraze ori perioade (spuse sau scrise), poți încer-
ca să te dai deștept, ori sentimental, ori ingenios, ori con-
fesiv, bramburist etc. – el, tot scurt, foarte-scurt îți va răs-
punde, ca și cum ar apela la celebra replică a personajului 
caragialian – dar în acest caz fără finalitate comico-satirică 
– ,,Scurt stimabile, scurt dacă mă iubești!” 

Acum zece ani am scris ceva – desigur, scurt, foarte 
scurt – la sărbătorirea lui Cis. În virtutea aceleiași reguli a 
discursului ,,economic” și a faptului că nimic sufletește nu 

E 
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s-a schimbat în admirația mea pentru Cis, cred că pot re-
lua și aici cele scrise atunci: 

,,Mi-aduc aminte că pe vremea tinereţii noastre stu-
denţeşti omagierea personalităţilor scriitoriceşti începea 
cam de pe la împlinirea vârstei de 50 de ani a sărbătoritu-
lui. Atunci revistele literare, nu toate, fireşte, publicau 
câteva articole omagiale, unele strict formale, altele mai 
analitice şi, câteva, cele mai puţine, serioase, vizând opera 
celui omagiat. În zilele noastre, dată fiind, nu-i aşa, creşte-
rea speranţei de viaţă, împlinirea, să zicem, a 60 de ani, ai 
unui scriitor de seamă, abia de ne dă oarecari frisoane şi 
doar îndemnaţi de şefii de revistă ne punem pe gânduri să 
aşternem câteva rânduri de mărturisire a admiraţiei, res-
pectului, eventual prieteniei faţă de cel omagiat. E şi cazul 
meu faţă de Al. Cistelecan. Cis împlineşte 60 de ani! Da, e 
o chestie. Dar, n-o să ne apucăm acum să scriem despre el 
ca despre un bust de bronz. Cis e prietenul nostru, a scris 
o samă de cărţi minunate, scrie cronici despre cărţile de 
poezie cum puţini o fac, cu atâta inteligenţă, subtilitate, 
stil, speculaţie, cu farmec şi ironie (când simte că e cazul), 
mereu serios (e ardelean, din Aruncuta), scrie prefeţe la 
ediţii cvasi-definitive (dar ce e definitiv?), recomandări 
pentru începători şi începătoare, realizează numere tema-
tice de referinţă la „Vatra”, dialoghează cu noi prin e-mail-
uri, păi atunci? Doar nu e academician – sigur, e profesor 
universitar, doctor în filologie, doctor în misterul poeziei, 
iubit de studenţi, conduce doctorate, e în tot felul de co-
misii –, dar şi asta este minţii mele uimire , nu pentru că 
n-ar fi la locul său, ci pentru că eu îl văd pe Cis nu altcum 
decât ca pe un veşnic tânăr coleg mai mare pe care îl ad-
mir şi îl preţuiesc din toată inima. Şi ce dacă a împlinit 60 
de ani?! Pentru noi, „echinoxiştii”, abia dacă Zaciu şi Mari-
an au dreptul la solemnităţile definitivatului. Ceilalţi, 
chiar şi cei ieşiţi înainte de vreme în pauza dintre orele 
(de)cursului vieţii, rămân colegii, prietenii cărora, dacă tot 
împlinesc sau ar putea împlini o vârstă – fie ea şi 60 de 
ani, helas! – le urăm simplu, firesc, „La mulţi ani!” şi le 
spunem, cu tot dragul, hai, să ne întâlnim un pic mai înco-
lo şi să bem un pahar de ceva, mai vorbim, mai trăim, mai 
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scriem, mai vedem noi… La mulţi ani, Cis”, vino până la 
Oradea, ori vin eu pân’la Târgu-Mureş, să bem un pahar 
de ceva şi p’ormă vedem noi.”  

Aș mai adăuga doar că Al. Cistelecan a scris de atunci 
(și) două eseuri formidabile care pot fi citite ca tot atâtea 
confesiuni indirecte despre sine. Unul e despre Iona și 
răspunsul său la chemarea de Sus, celălalt despre cum 
trebuie citită poezia, acesta trebuind asociat cu o dorință a 
sa, abia de curând mărturisită, de fi urmat profesiunea de 
arheolog. Or, ce sunt comentariile sale, cronicile, eseurile, 
cărțile sale despre poeți și poezie dacă nu astfel de cerce-
tări ale straturilor tot mai adânci și adesea inaparente ale 
operei poetice, lucrări în care adecvarea și imaginația cri-
tică își dau mâna într-o fericită conlucrare? 

Și, da: 
Cis este și un gospodar (la casa natală din Aruncuta) 

care adaugă bunei orânduieli a faptelor practice o foarte 
delicată iubire pentru grădină în ipostaza sa sensibilă, de 
compoziție musical-cromatică cu pomi, flori, iarbă, vietăți 
și așa tot mai departe, până la copiii ce-i sunt – cum trece, 
totuși vremea! – nepoți.  

Îi doresc prietenului nostru – pe scurt, foarte pe scurt, 
pentru că îl iubesc – La mulți ani, cu sănătate și cu bine în 
toate!  
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Viorel MUREȘAN  
 
 
Fluturi și libelule 

 
ultă vreme am trăit cu convingerea că pagini mai 
frumoase despre fluturi, decât cele scrise de Vla-
dimir Nabokov, nu pot exista. Pe măsură însă ce 

mi-am lărgit aria lecturilor, m-am surprins tot mai des 
întorcându-mă la o povestire a lui Hermann Hesse, 
având ca titlu tocmai un nume de fluture: Ochi – de – 
păun – de – noapte.  

Protagonistul nuvelei este un puști cam de zece ani, 
căruia i se cultivă ca principală pasiune entomologia. 
Un alt copil cam de aceeași vârstă, însă mult mai ordo-
nat în tot ce făcea, ajunsese posesorul invidiat de toți 
colegii al unei rare și nobile insecte, al cărei nume e 
tocmai cel ce dă titlul povestirii. Stârnit de discuțiile 
celorlalți și mânat de o gelozie maladivă, când urcă 
treptele de lemn să-i vadă rivalului său prețioasa captu-
ră, puștiul descoperă că acesta tocmai lipsea de acasă.  

Odată ajuns în odaia cu insecte, într-o singurătate 
apăsătoare, smulge de pe planșeta de fixare fluturele 
Ochi – de – păun – de – noapte, îl strânge în căușul 
palmei și dă să coboare la repezeală. Auzind pe scări 
pașii servitoarei, îl îndeasă grăbit într-un buzunar al 
jachetei. Apoi, cuprins de frică și remușcare, se întoarce 
în odăița lui Emil, cu gând să pună prada la loc, când 
vede că a strivit ce avea celălalt mai scump pe lume. 
Pedeapsa vine și ea, implacabilă, în numai două propo-
ziții: „– Așa deci, dintr-ăștia-mi ești…S-a putut vedea și 
azi cum umbli tu cu fluturii.” 

Un colecționar de fluturi și libelule ca Emil mi se pa-
re Al. Cistelecan, în cărțile sale mai noi, despre poezia 
scrisă de femei. Acolo e o poezie care, adesea, nici nu 
există, dar cu câte mătăsoase reflexii se lasă ea admira-
tă, ori ironizată subtil, în vitrina câte unui medalion. 
Ceea ce pentru orice istoric literar ar putea părea o sim-

M 
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plă pierdere de vreme, aici, nu, aici este un spectaculos 
șantier de construcție critică. Sunt peticele microscopi-
ce de culoare, care pot fi adesea mai interesante decât 
opere monumentale. E multă pedagogie în aceste cărți 
și despre fețele poeziei, despre cum le putem atinge, 
fără a le schimonosi. Răsfoind acum Fete pierdute, o fac 
cu grijă căci la tot pasul mă aștept să aud - și nu-mi do-
resc asta – dintr-un colț de pagină: „S-a văzut și azi cum 
umbli tu cu fluturii! ” 

La mulți ani, Al. Cistelecan! 
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Nicolae OPREA 
 
 
Repere bio-bibliografice ale devenirii criticului 
literar 
 

rin curgerea ireversibilă a timpului, tot mai mulţi 
scriitori din generaţia optzecistă – unii dintre ei cu 

debut editorial întârziat - trec frontiera cronologică în 
familia septuagenarilor. A venit rândul lui Al. Cistelecan, 
critic literar din prim-planul literaturii contemporane, 
născut în 2 decembrie 1951, într-un sat din judeţul Cluj 
(Aruncuta). Apropierea de centrul cultural al Transilvaniei 
i-a înlesnit şi opţiunea pentru continuarea studiilor în 
Cluj-Napoca, unde a absolvit Liceul “Ady-Şincai” în 1970 şi 
Facultatea de Filologie (secţia Română-Italiană), în 1974. 
Momentul crucial din studenţie îl constituie cooptarea sa 
în redacţia revistei Echinox, din anii 1973-1974. Întrucât 
climatul din jurul revistei și al cenaclului – sub îndrumarea 
asistentului universitar de atunci Ion Pop, spiritul 
catalizator al grupării - era unul stimulativ pentru scriitorii 
în devenire, sub imperativul promovării valorilor autentice. 

După ce fondatorii revistei (Eugen Uricaru, Dinu 
Flămând, Ion Mircea, Adrian Popescu, Petru Poantă ș.a.) 
au devenit, rând pe rând, absolvenţi ai facultăţii, echipa 
redacţională este înnoită de redactorul șef, ajutat de 
adjunctul său Ion Vartic, începând cu numărul 10/1972. 
Majoritatea noii echipe redacţionale era formată din 
studenţi de la filologie din anul terminal: Constantin Hârlav, 
Mircea Constantin, Călin Manilici, Al. Th. Ionescu (trecuţi 
între timp în nefiinţă), Dan Damaschin, Valentin Lepădatu, 
Nicolae Oprea, Virgil Mihai și Marian Papahagi (încă 
student la Roma). Nu știu din ce pricini (poate pentru că Ion 
Pop era adeptul uceniciei dinaintea promovării), Al. 
Cistelecan apare în caseta redacţională abia din numărul 9 
pe 1973. Deși debutase în anul înnoirii la rubrica de 
comentarii critice asupra poeziei, cu o recenzie despre 
Adrian Popescu, sub titlul Provincia Umbria.(nr. 8-9/1972) 

P 
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Dar debutul mai important la vremea aceea a fost în 
ipostază poetică. În Echinox nr. 1-2 din 1973, poetul 
Cistelecan debutează cu un grupaj de scurte poeme 
denumite generic Texte. Recitite acum, versurile apar 
promiţătoare, în direcţia unui lirism încifrat, cu turnură 
fatalistă. Confesiunile lirice erau concepute la modul 
impersonal, focalizate în jurul unui tu cu raportare la o ea 
absentă, ocolind cu bună-știinţă numirea sentimentului. 
Pe fondul unui peisaj vag rural, se ciocnesc, în texte, 
predispoziţii contrarii: nostalgia purităţii, aspiraţia spre 
ideal și conștiinţa efemerului sau presentimentul morţii 
inevitabile. Coerenţa lor derivă din viziunea pesimist-
escatologică, iar imaginile poetice corespondente sunt 
astfel dispuse în alb și negru, ușor impregnate de ironie. De 
remarcat că Ion Pop îi selectează grupajul (plus Altă 
epistolă din 1975) în antologia din 2004, Poeţii revistei 
“Echinox”, menţionând în prefaţă: „Al. Cistelecan, pe 
atunci poet foarte promiţător, înainte de a se deda exclusiv 
criticii, scrie „texte” la frontiera dintre Bibliotecă și viaţă.”  

După absolvirea facultăţii, în condiţiile marginalizării 
intelectualului român printr-o politică de stat totalitarist, 
pentru Al Cistelecan – precum se întâmplă cu majoritatea 
congenerilor săi – începe calvarul existenţei periferice. 
Puţini dintre noi îşi mai amintesc că, în anul 1974, dictatu-
ra comunistă a emis o lege care interzicea absolvenţilor cu 
profil didactic repartizarea directă în domeniul cercetării 
ştiinţifice sau al presei culturale. Era un decret asemănător 
cu „legarea de glie” din evul întunecat, conform căruia, 
proaspeţii absolvenţi erau obligaţi să-şi efectueze stagiul 
de trei ani în şcolile unde erau trimişi prin repartiţie gu-
vernamentală. Fiind vorba de învăţământul preuniversitar, 
în genere, din mediul rural, întrucât locurile vacante din 
municipii rămâneau blocate. Aşa se face că echinoxistul cu 
vocaţie literară - devenind între timp şi familist -, după un 
an petrecut ca profesor la Cehu Silvaniei, renunţă la învă-
ţământ şi se angajează, de nevoie, în 1975, metodist la Ca-
sa de Cultură a Oraşului Dr. Petru Groza! (azi, Ştei), iar 
din 1980, la instituţia similară din Oradea. Recunoaşterea 
valorii sale vine doar dinspre revista Familia (condusă pe-
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atunci de Al. Andriţoiu şi Radu Enescu), unde i se oferă 
rubrica permanentă de cronicar al poeziei. În acele vre-
muri de restrişte, providenţial pentru menţinerea tonusu-
lui intelectual şi al pasiunii pro-literare a fost sprijinul 
acordat de profesorul Mircea Zaciu, care îi atrage pe cei 
mai buni dintre echinoxişti în proiectul grandios al Dicţi-
onarului scriitorilor români (unde sunt menţionaţi drept 
autori) şi îi pune la lucru pentru colecţia Restituiri a Edi-
turii Dacia. 

În 1987, Al. Cistelecan reușește să ajungă în redacţia 
revistei Vatra și se mută cu familia la Târgu Mureș (unde 
este promovat după revoluţie la conducerea revistei). În 
același an, debutează editorial la 36 de ani, cu Poezie şi 
livresc, carte ordonată tematic în jurul conceptului de 
livresc, distinsă semnificativ cu Premiul „G. Călinescu”. 
Caracterul ei sintetic derivă din opţiunile criticului 
prefigurate în Conspectul introductiv. Analist de fineţe și 
profunzime în domeniul cărţii de poezie, Al. Cistelecan își 
probează aici și valenţele teoretice. Ca orice ardelean care 
se respectă, el procedează sistematic, întocmind o 
tipologie bipolară a poeţilor livrești. De o parte, distinge 
poeţii gratuităţii, rentieri ai convenţiei, pentru care 
„universul livresc autarhic a devenit principiu de valorizare 
a realului”. La polul opus, situează prizonierii convenţiei, 
poeţi „deceptivi”, frustraţi de real, a căror sensibilitate 
livrescă devine un factor de agravare și de producere a 
alienării. Se propune și o teorie a ontologizării livrescului, 
observând că fenomenul „a produs un tip de sensibilitate 
ce trăiește din mediere și nu din frusteţe și inocenţă, dintr-
o cultură a senzaţiei și nu din senzaţia pură și diformă”. 
Generată sub auspiciile liricii „de tendinţă intelectuală”, 
poezia structural livrescă presupune un proces de 
destructurare pentru a-și afirma originalitatea: „Pe fondul 
saturaţiei culturale și al inflaţiei sensibilităţii, într-un 
proces de pierdere a ingenuităţii lirice, livrescul devine 
premisa majoră a unor eforturi de diferenţiere poetică și, în 
arcul uniformizator al sensibilităţii mediate, el determină 
un spectacol și o competiţie a originalităţii.” Deloc 
întâmplător, exegetul livrescului poetic va dezvolta 
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capitolul-nucleu din acest volum într-o micromonografie 
Mircea Ivănescu din 2003.  

După ’89, adeptul criticii de întâmpinare îşi lărgeşte 
sfera de interes, cultivând deopotrivă critica de factură 
academică. Din 1994 devine lector universitar la Faculta-
tea de Ştiinţe a Universităţii „Transilvania” din Braşov. Se 
încadrează aici într-o grupare sudată prin afinităţi (şi ele-
vată) de tineri scriitori-dascăli maturizaţi devreme (sub 
presiunea vitregei istorii ajunsă într-un moment de cotitu-
ră), împreună cu Alexandru Muşina, Andrei Bodiu, Caius 
Dobrescu, Romulus Bucur şi concitadinul său Virgil Po-
doabă. De aici se transferă în 2004 la Universitatea „Petru 
Maior” din oraşul de adopţie, Târgu Mureş, depăşind în 
ritm firesc toate etapele ierarhiei universitare, până la 
conducător de doctorate şi de şcoală doctorală. În anul 
trecerii dintr-un mileniu în altul, 2000, şi-a susţinut teza 
de doctorat Ion Pillat şi pillatismul la Universitatea din 
Cluj. Iar studiul apare în acelaşi an cu titlul uşor schimbat 
Celălalt Pillat şi constituie momentul de apogeu al evolu-
ţiei criticului, obţinând Premiul Uniunii Scriitorilor din 
România.  

Cu organică disponibilitate hermeneutică, universitarul 
reciteşte opera poetului interbelic prin grilă 
bachelardiană, reliefând „poetica apei” ca axă structura-
toare a universului specific pillatian. Uzând de metoda 
psihanalitică sau fenomenologică, dar şi a criticii arhetipa-
le, pe urmele lui Gilbert Durand, exegetul porneşte de la 
un paradox care devine axul ordonator al tezei: „Paradoxul 
acestui fervent şi fidel «poet al pământului» e că el vede 
pământul prin gramatica imaginativă a apei, că primul 
reflex imaginar în desemnarea terestrităţii e recursul la 
principiul transfigurator – ori doar omomorfic – al apei”. 
El corectează, în punctele nodale, sau prelungeşte analitic, 
tezele consacrate despre creaţia originală a lui Pillat, gă-
sind îndeobşte o cale de mijloc spre a concilia opiniile 
divergente. Opinia personală avansează, în fond, prin con-
cilierea dualităţii din structura operei pillatiene, trecând 
peste schema evolutivă a “trimorfismului”: „Poezia 
pillatiană e, pe de o parte, un memorial al imaginaţiei, dar 



Al. Cistelecan – 70 

Discobolul/ 2021 
 

72 

şi, pe de altă parte, o ficţiune a memoriei. Acurateţea 
anamnezei nu face decât să provoace fantasma imaginati-
vă şi să-i servească de suport şi cadru. Amintirea şi imagi-
naţia se contopesc în apele melancoliei, în cântecul celei 
mai melancolice materii imaginate - apa”. Celălalt Pillat 
reprezintă o abordare sobră a liricii pillatiene, după o grilă 
de lectură respectată consecvent, pătrunzând până în sub-
teranele textelor analizate. Subtilitatea analitică şi deprin-
derea analogică nu mai lasă loc pentru detaşarea ironică şi 
expresia plastică din registrul foiletonistic al autorului. 

Unul dintre cele mai importante proiecte cu funcţiona-
litate didactică este Critici literari şi eseişti români, volum 
publicat în 2016, realizat în colaborare cu Iulian Boldea şi 
Cornel Moraru. După un deceniu de la iniţierea proiectu-
lui, Al. Cistelecan editează partea sa din proiect sub mo-
destul titlu Fişe, schiţe şi portrete. Cu aceeaşi modestie, 
pigmentată ludic, autorul menţionează în „Simple preci-
zări” introductive că fişele sale de dicţionar au „potenţial 
didactic”: „Tipicul urmat fiind cel consacrat de cutumele 
dicţionarelor, primul lor merit (ca să mă încurajez) e cel 
descriptiv, într-o tentativă de a prinde cât mai concis idei-
le directive ale autorilor selectaţi, concepţia lor despre 
literatură (ori doar despre o ramură a ei), eventuala meto-
dă folosită şi, fireşte, spectrul de probleme care stau în 
centrul atenţiei lor…” În această sinteză parţială este ana-
lizată rezumativ şi apreciată valoric opera mai multor cri-
tici sau eseişti din mai toate generaţiile. De la interbelici 
(E. Lovinescu, Pompiliu Constantinescu, Paul Zarifopol), 
sau critici de tranziţie istorică (Şerban Cioculescu, Vladi-
mir Streinu), criticul ajunge la generaţiile/ promoţiile con-
temporaneităţii: Mircea Zaciu, Cornel Regman, Lucian 
Raicu, Radu Enescu, Ioana Em. Petrescu, Nicolae Mano-
lescu, Gheorghe Grigurcu, Mircea Martin, Ion Pop, Lau-
renţiu Ulici, Alexandru Muşina, Mircea Mihăieş, Dan C. 
Mihăilescu, Mircea A. Diaconu etc. Îşi găsesc locul în sin-
tezele de dicţionar şi câţiva critici sau eseişti echinoxişti: 
Dinu Flămând, Adrian Popescu, Petru Poantă, Radu G. 
Ţeposu, Mihai Dragolea, Sanda Cordoş, Ioan Buduca, Al. 
Th. Ionescu, Constantin Hârlav, Virgil Podoabă, Ion Pecie, 
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Gheorghe Perian şi subsemnatul. Dintre portretele schiţa-
te aş reţine caracterizarea lui Al. Dobrescu, similară, în 
parte, cu o auto-definire: „Dobrescu a profesat de la bun 
început o critică de nerv, iute şi tranşantă, cu vervă pole-
mică şi vocaţie disociativă. Foiletonist cu pasiune şi tem-
perament, net şi definitiv în judecăţi…” 

Rodul experienţei de cronicar al poeziei (şi nu numai), 
la Echinox, Familia şi Vatra, dar şi al colaborării intense la 
importante reviste din ţară, sunt volumele: Top-ten 
(2000), Al doilea top (2004), Diacritice (2007), Magna cum 
laude (Diacritice II) (2012) şi Aide-mémoire (Aspecte ale 
memorialisticii româneşti) (2007). Cartea din urmă este 
exemplară în ce priveşte ironia şi umorul care constituie 
fondul stilului plastic al criticului optzecist. Remarcând 
„efervescenţa memorialelor puterii”, criticul discerne în 
textul introductiv, Ministrul memorialist, cauzele ascunse 
care stimulează fenomenul. Pornind de la prezumţia, 
asumată de memorialişti („acela care face istoria, acela 
trebuie s-o şi scrie”), el distinge caricatural structura pse-
udo-tragică a memorialelor puterii: „O structură luată, 
adică, literalmente, din chiar tragediile antice: un Erou 
providenţial se prăbuşeşte pe nedrept (…) Numai că la 
eroul politic român e mai grav decât la eroul tragic grec: 
aici nici măcar nu e caz de hybris, ca să i se poată, totuşi, 
pune în cârcă oarece. E chiar momentul în care aceste 
memoriale o cotesc spre destinul cristic (dar acesta, din 
păcate, nu e tragic, oricâte suferinţe şi pătimiri ar implica; 
din cauza reînvierii). Demiterea (sau orice altfel de cădere 
din demnitate şi funcţie) devine astfel o răstignire.” În 
acelaşi registru maliţios, se ajunge la concluzia că „politi-
cianul tot ca scriitor va sfârşi”: „Memorialistica puterii a 
devenit demult o specie aparte, deşi teoreticienii literari 
n-au băgat de seamă. Prima grijă a cuiva care începe să 
urce treptele puterii este să-şi cumpere destule caiete pen-
tru a-i adăposti multele însemnări de jurnal, fie că acestea 
sunt făcute pe larg şi vor fi apoi date ca jurnale propriu-
zise, fie că sunt făcute pe scurt şi ţinute pentru a reîm-
prospăta memoria în cazul al doilea, al memoriilor…” Du-
pă un calup de analize pozitive ale unor jurnale, amintiri 
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sau memorii, criticul cu valenţe de pamfletar încheie si-
metric studiul cu Marea idilă. Cu Tropoţel şi Momoţel, 
vizând „eminescologia de ocazie” împinsă spre ridicol, 
generată de volumul epistolar Dulcea mea Doamnă/ 
Eminul meu iubit. 

Prin exerciţiul critic permanent – timp de vreo cinci 
decenii – şi lecturi intense care-i nutresc talentul, Al. Cis-
telecan s-a impus în critica literară actuală ca un veritabil 
lider de opinie în comentariul poeziei. Nu doar prin cărţile 
amintite, ci şi prin numeroasele prefeţe cu aspect sintetic 
la culegeri inedite sau antologii. Autorii acestora provin 
din generaţiile consacrate ale contemporaneităţii, de la 
Gheorghe Grigurcu şi Ion Pop până la Adrian Popescu şi 
Aurel Pantea. Puterea de convingere a discursului său  
este generată de fermitatea judecăţii de valoare – temeinic 
asigurată prin analiza aprofundată a textelor – şi de expre-
sivitatea particulară a limbajului critic. În ultima vreme, 
criticul de poezie şi-a redimensionat sfera comentariilor, 
avansând spre critica criticii, cum rezultă din volumele 
Aide-mémoire, Magna cum laude, Fişe, schiţe şi portrete şi 
altele colective. În mod remarcabil, în toate cărţile sale, 
Cistelecan evită culegerea aleatorie de comentarii, întru-
cât le proiectează cu simţul omogenităţii într-o direcţie 
tematică, alcătuite din capitole bine sudate, cu suport 
teoretic. Şi criticul pare să fie mereu în căutare de proiecte 
originale. Unul se conturează prin volumele Zece femei şi 
Ardelencele, care propun o istorie originală a poeziei femi-
nine din umbra literaturii consacrate. 
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Vasile DAN 
 
 

Cis – o instituție 
 

ă somează Aurel (Pantea): scrie-mi repede, pentru 
Discobolul, despre Cis (nume de răsfăț pentru Al. 

Cistelecan, cine nu știe!). Criticul face luna aceasta 70 de 
ani. Sînt șocat. Cis, septuagenar? Incredibil! Dimpotrivă, el 
stă înghețat în memoria mea afectivă: un copil complicat 
din clasa a X-a la ”Ady-Șincai” din Cluj, Liceul rival al lui 
”George Barițiu” unde și eu eram un alumn timid. Cis era 
un copil gata bătrîn, introvertit. Trăgea, încă de atunci, 
din pipă adînc. ”Carpați” fără filtru. Pe vremuri nici nu 
erau așa de proaste. Era întotdeauna însoțit la cafeneaua 
”Arizona” de Virgil Podoabă, coleg de liceu, de an, de ban-
că. Scria poezie Cis. Buună! Dar nu, nu îndeajuns de bună 
după gustul autorului însuși. S-a săturat să și-o tot disece 
singur, contestîndu-și-o, desigur. Așa că a trecut la poezia 
celorlalți. Avea încă de atunci criticul literar precoce o 
lupă în cap cu care citea. Vedea textul în adînc, în amă-
nunte, în detalii și nuanțe. Vedea idei. Vedea legăturile 
cele mai subtile dintre cuvinte, expresii, metafore. El e 
primul critic literar care m-a citit. Asta nu se uită. Și nu 
fiindcă m-ar fi lăudat. De fapt asta era, și de atunci tot e, 
cu el: Cistelecan nu laudă pe nimeni. Mai degrabă îi caută 
hiba convertind-o în pozitiv. Nodul în papură. Căci nu se 
poate să nu aibă orice text liric o hibă. Aventura critică a 
descoperirii ei, și devoalarea ei rituos scripturală, minuți-
os, agil, nu o dată sofisticat, e toată arta critică a lui Al. 
Cistelecan. O face cu un umor pervers. Adică ardelenesc: 
fără întoarcere. Eu eram pentru el fatalmente calofil. În-
chis, strangulat în ghearele subțiri și ascuțite ale calofiliei 
lirice. Oricît mă exersam eu să-l contrazic în scris prin 
spurcăciuni expresive, nu-mi ieșea: ilustram doar și mai 
convingător sentința criticului.  

Al. Cistelecan este un parcimonios în operă proprie. 
Putea scrie și el o Istorie Monumentală a Poeziei Române 
de la origini pînă astăzi. Ori măcar a poeziei române de 

M 
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nișă: cea de dinaintea generației optzeci. Cea livrescă, 
drogată de lecturi nocturne din cărți oculte, ermetice ob-
ținute prin cote ce circulau pe ascuns, de la student la 
student, de la Fondul Secret al Bibliotecii Centrale Univer-
sitare sau obținute, pe prietenie, de la colegi bursieri în 
universități străine, parcă de pe altă planetă, din Roma, 
Paris, Lisabona, Madrid, Londra, și niciodată returnate. 
Dar nu, Cis era doar la primire: nu există poet român de 
astăzi, cît de cît poet, vreau să spun, care să nu-i fi trimis 
criticului de la  ”Vatra” cartea proaspăt apărută. Unii pos-
tează fericiți, pe f. b., confirmarea de primire a cărții lor de 
către destinatarul însuși care, însă, niciodată nu va mai 
avea timp de ea.  

Azi Cis s-a săturat de masterandele și doctorandele lui 
și a trecut la poetele repauzate demult. În Interbelic. Aces-
tea n-au decît o carte (cele mai multe), de debut precoce 
și naiv. Ele nu o să-l deranjeze prea mult pe critic cu 
întrebari febrile: ”V-a plăcut, domnule Profesor, cartea 
mea”? 

Așa că Al. Cistelecan, jovial și bonom cum îl știm, oricît 
și-ar mai căuta el solitudinea unor lecturi tihnite și temei-
nice pe la țară, tot trezit va fi din ele, chiar strident, de 
poștașul care îi va bascula o nouă și nouă producție edito-
rială. Ale unor autoare sau autori de astăzi. Unii chiar scri-
itori. 

 
Septuaginta aurae, Cis! 
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Mircea STÂNCEL  
 
 

Al. Cistelecan, teoretician al poeziei 
 
acă Al. Cistelecan se ocupă de peste patruzeci și cinci 
de ani de poezie, de studierea resorturilor ei până în 

cele mai mici amănunte (fiind tot timpul alături, prin re-
cenziile sale, prin texte persuasive, de poeții inovatori din 
generația sa, dar nu numai), implicându-se afectiv sau nu, 
punând în joc tot felul de abordări esențiale, este semnul 
clar că are o relație specială cu aceasta. S-a orientat către o 
performanță de vârf, din vremea începuturilor literare de 
la revista „Echinox”, coborându-se sau urcându-se spre 
sunetul „total” al operei poetice. Știe bine cum „sună” po-
ezia (ca poet la începuturile sale), a căutat soluțiile multi-
stratificate și complexe ale textului ei, prin lecturi, după 
cum s-a văzut până acum, și ascultări atente la jocurile 
modelor poetice din ultima vreme. Foarte puțini critici 
literari de la noi au investit atâta energie pentru a lămuri 
ce e în capul poeților, ca el. Prezența lui nu este numai în 
revistele importante (din țară), care s-au afirmat deja și au 
o anumită cotă de autoritate, dar e și în cele ce-și încep 
cariera acum; sau au apărut recent în viața literară și își 
caută drumul. Îl întâlnim apoi în prefețe, postfețe, pe co-
perta a 4-a a diverselor cărți de poezie. E în jurul lui o at-
mosferă de mit, prin intervențiile sale tranșante. Dar Al. 
Cistelecan este, în același timp, și teoretician al poeziei, la 
fel de prezent în viața ultimelor generații de poeți, ca și 
printre optzeciști. Intervențiile lui în acest domeniu ridică 
întrebări fundamentale și pun în discuție sensurile textu-
lui poetic și, până la urmă, clarifică tranșant un orizont de 
înțelegere. Dar despre ce este vorba acum?  

În urma unor ciondăneli în presa literară, și nu numai, 
pe tema inutilității poeziei în zilele noastre democratice, 
de după revoluție, și în legătură cu așa-zisa dispariție a 
cititorilor de poezie și a imaginii legendare despre aceștia, 
Al. Cistelecan a publicat, în 2007, în „Vatra”, cred, un eseu 
(unul dintre textele sale teoretice) intitulat: „Despre ceea 

D 
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ce nu există; și nici n-a existat vreodată (cititorul de poe-
zie)”, pe care merită să-l reluăm acum, fie și în treacăt. 
Atunci când Al. Cistelecan intră într-o dispută față de un 
fenomen literar de la noi, în special în domeniul poeziei, 
pe care îl stăpânește până în cele mai mici detalii, printr-
un eseu, interviu sau printr-o prezentare publică de carte, 
intervenția lui, de cele mai multe ori, produce știri de pre-
să literară de ultimă oră. Care au un ecou à la longue. 
Atunci când face teoria dispariției cititorului de poezie 
(care s-ar fi stins peste noapte sau mai lent, după cum 
spuneau unii în presă), aduce toate argumentele logicii să 
ne „joace” dintr-o extremă în alta, dintr-o realitate în alta, 
desfășurându-și ironia în stilul său inconfundabil. Subiec-
te de felul acesta circulă, la el, între a nu fi și a fi.  

Al. Cistelecan pleacă, în cazul nostru, punctual, de la 
„voci ce pretind ca poezia să fie scoasă din literatură și să 
nu se mai editeze, că nu-i pentru cine; și nici să nu se mai 
acapareze prețioase pagini de reviste cu interpretarea ei, 
numai așa, pentru a speria bieții cititori de romane cu 
fantoma ei”1. Și ca să spulbere opinia superficială a acestor 
„voci”, care spuneau că poezia este inutilă azi și de aceea 
nu mai sunt nici lectori, încheagă, în stilul său inconfun-
dabil, o logică fără fisură, prin conservarea teoriei lui ne-
cruțătoare, până la capăt, trimițându-ne la semn și la sens, 
arătându-ne toate posibilitățile limbajului. Al. Cistelecan 
ne spune indirect în acest eseu, și noi tragem concluzia că 
așa cum matematica, fizica etc. au cititori, dar foarte pu-
țini (Biblia are ceva mai mulți), și nu doar experți în do-
meniu, și nu pentru că aceste materii sunt obiecte de stu-
diu, nici poezia nu face rabat de la acest principiu. Al. Cis-
telecan merge mai departe și spune că la poezie „nu există 
clase de abilitare, că poezia ne trimite pe toți în clasa I-a 
primară”2 Apoi, „povestea cu cititorii de poezie care ar fi 
existat vreodată, în timpurile bune, e o scorneală de lite-
                                                      
1
 Despre ceva ce nu există; şi nici n-a existat vreodată (cititorul de 
poezie), din volumul Al. Cistelecan sau bucuria exegezei, Edit. 
Limes, 2012, coordonatori Iulian Boldea și Aurel Pantea, pp. 15-
19. 
2
 Ibidem 
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rați; ba chiar o cruntă invențiune fictivă de poeți. Iar le-
genda „vârstei de aur” a cititorilor de poezie e un mit di-
rect; în sensul că e sfruntată excesiv. Specia asta, continuă 
criticul, n-a existat nici pe vremea „Cântării Eladei”, atunci 
când Ion din Chios lua toate cununile la festivaluri, nici pe 
vremea „Cântării României”, când (totuși) ceva poezie se 
recita pe stadioane și-n săli de sport arhipline. Ăsta e un 
semn că poezia poate face audiență, că ea poate face spec-
tacol, dar nu e deloc semn că poate fi și citită”3.  

Al. Cistelecan ne spune mai departe că „la poezie nu 
există experți”4, că, probabil, zicem noi, poezia necesită 
abilități pe care, de cele mai multe ori, nu le înveți de un-
deva, că poezia este un semn al conexiunilor noastre pe 
care le-am pierdut, că acum nu mai putem înțelege limba 
poeziei pentru că și ea produce cunoaștere, că folosește 
limbajul în scop imaginativ, că poetul lucrează în mod 
diferit de știință, că poezia captează doar impresii, că e 
legată de originea omului, că poetul este un magician și că 
numai el are cheia la rezervoarele cuvântului etc. „Poetul, 
spune Al. Cistelecan, are cel puțin două feluri de a nu scrie 
ceva: de a nu-l scrie și a nu-l spune și de a nu-l scrie, dar a-
l spune (…) Densitatea poeziei vine, de regulă, de aici, din 
surse nescrise; de fapt, arpegiul celor spuse, al celor ne-
scrise, dar spuse, al acelor refuzate și al tăcerilor dintre 
ele”5. Și acest demers spre înțelegerea poeziei la noi îl fac 
puțin cititori, totuși. În occident, în urma unor sondaje, se 
spune că sunt șapte la sută cititori de poezie. Există acolo, 
se pare, o corelație mai mare între poezie și posibilitățile 
umane. O apropiere sensibilă de viziunea poetului. Poetul, 
se pare, cultivă un fel de mesianism estetic, și teoreticia-
nul de azi conchide astfel despre poet: acesta „ne propune 
un sens ca valoare și o valoare ca sens”6. Apoi, Al. Cistele-
can trage o concluzie de-a dreptul paradoxală pentru unii: 
„cititorii de poezie n-au dispărut; din contră, încă nu au 
apărut”. 
                                                      
3
 Ibidem 

4
 Ibidem 

5
 Ibidem 

6
 Ibidem 
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 Pe de altă parte, diferența dintre un cititor de poezie și 
un ascultător de poezie este și ea mare. Primul este cel 
care cercetează rostul poeziei (așa cum face cititorul de 
matematică sau de fizică), sensurile, efectele, felul ei de 
participare la schimbarea gândurilor, a acțiunilor și chiar a 
vorbirii, la scoaterea acesteia din proaste tradiții, iar celă-
lalt se mulțumește să audă sunetele poeziei, să audă poe-
zia recitată direct, în scopuri erotice, civice, religioase sau 
patriotice, prin intermediul mijloacelor actuale sau în 
spectacole.  

Eseul lui Al. Cistelecan pune mai multe semne de în-
trebare și ele se diversifică în alte pagini teoretice, pe care 
le-a scris pe tema „dificultății” de a înțelege poezia. Noi nu 
ne-am propus acum acest demers până la capăt. E greu să 
intri în contact cu toate aluziile pe care sărbătoritul nostru 
de azi le face atunci când scrie. Îi urăm, acum, „La mulți 
ani!” 



Jurnal 

 

Gheorghe GRIGURCU 
 
 

„Conserva unei clipe” 
 
erul de actualitate perpetuă al unui text în care te-ai 
recunoscut.  

       
*** 

Cu cît e mai mare gradul de idealism al unei concepții despre 
lume, cu atît ea e mai în măsură a avea un impact mai mare 
asupra realului. Vezi religiile și utopiile politice. 

 
    ***  

„Privilegiul scriitorului este  de a-și crea o lume a sa, care să-i 
permită s-o înțeleagă pe a celorlalți și în același timp de a scăpa 
din ea” (Marcel Jouhandeau).  

    *** 
Truda inefabilului nu e totuși de neglijat. O putem aproxima 
prin efortul sunetului, culorii, parfumului de-a rămîne ele 
însele. Și ce să mai zicem despre ființă! 

***  
„Pentru a fi un artist al cuvîntului trebuie ca sufletul să ți se 
înalțe foarte sus și să cadă foarte jos. Atunci toate treptele 
intermediare îți sunt cunoscute și poți trăi în imaginație, poți 
trăi viața oamenilor aflați pe diferite trepte” (Tolstoi). 

    ***  
Naivitatea: o spontaneitate edenică. Prostia: căderea în păcat a 
naivității.  

    ***  
Subtilitate teologică. Avem nevoie inclusiv de un post al privirii, 
afirmă Dumitru Stăniloaie. 

    ***  
„Suferința și desfătarea ca surse de cunoaștere. Șarpele a oferit 
cunoștința lui Adam și Evei. Sirenele au oferit cunoștința lui 
Ulise. Poveștile acestea ne învață că sufletul se pierde căutînd 
cunoașterea în plăcere. De ce? Plăcerea e poate inocentă, cu 
condiția să nu cauți în ea cunoaștere. Nu e îngăduit să o cauți 
decît în suferință” (Simone Weil).  

A 
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    *** 
O formă de revanșă: să proiectezi asupra adversarului nu o sumă 
de defecte, ci o sumă de calități care să-l strivească prin ironia 
contrastului.  

    ***  
„Sentimentalul (= deformator de valori), supranumit de 
asemenea și visător, începe prin a crede că neîndemînarea sa în 
lucrurile practice este o poliță demnă de dispreț pe care o are de 
plătit Armoniei prestabilite în schimbul inefabilelor consolări și 
satisfacții pe care le va afla în visele sale. Apoi descoperă că 
lumea viselor are și ea nevoie de practică, de abilitate ca și 
cealaltă. Dar se întîmplă întotdeauna că-și dă seama de asta cînd 
nu mai are timp să-și învingă naivitatea sa înrădăcinată. Și 
aceasta e adevărata poliță pe care e dator s-o plătească” (Cesare 
Pavese).  

    ***  
Melancolia: o stare a gratuității morale care nu caută nimic, nu 
încearcă să schimbe nimic, acceptînd ceea ce e dat, răsfrîngînd 
acest dat în neîmplinirea proprie. Melancolia: un scepticism 
emoțional aidoma unei melodii.  

    ***  
Regretul: o nișă posibilă în zidul oricărei împliniri.  

    ***  
Nuanța de vulgaritate pe care o presupune sintagma „goana 
după fericire”. Care va să zică o „fericire” fugărită, vînată… 

    ***  
„Rafaello Sanzio da Urbino a murit la 6 aprilie 1520, la 37 de ani, 
la Roma, la opt zile după ce contractase o febră. (...) Studiul, 
realizat de istorici de la Universitatea Milan-Bicocca, a exclus 
teoriile conform cărora Rafael ar fi fost bolnav de malarie, febră 
tifoidă sau sifilis și a ajuns la concluzia că practica luării de sînge 
(lăsarea pacientului să sîngereze ca tratament pentru diferite 
boli) l-ar fi slăbit pe Rafael, care probabil suferea de o 
pneumonie” (Historia, 2020).  

    ***  
 Senectute. Plătești un impozit existențial care, în timp, s-a 
acumulat enorm. 

    ***  
Flama erosului cuprinzînd deopotrivă cele trăite și cele 

netrăite, cele cu putință și cele cu neputință, în patetica sa 



Jurnal 

Discobolul/ 2021 
 

83 
 

încercare de a atinge o stare supremă, o imitație „păgînă”, cum 
ar fi spus Blaga, a stării de agape.  

 
    ***  

Tristețe care nu posedă un motiv aparent, care-și poate căuta 
motivația, căutare ce-o face mai clementă. 
 

    ***  
Scriptor. Dispoziția prielnică scrisului, o congruență a stării de 
efort cu cea de odihnă.  

    ***  
«Ceața și zilele mele însorite le port în mine», remarcă Pascal, 
aservit doar climatului sufletesc. În ce mă privește, port în mine 
tinerețea și bătrînețea mea, pe rînd. Între vîrsta umorilor mele și 
numărul anilor, «puține legături». Tinerețea mi-o măsor după 
încrederea cu care privesc lucrurile; pe aceste cîmpuri solitare, 
scot la plimbare un adolescent” (Denis de Rougemont).   

       
***  

 Hemingway avea 23 de pisici în același timp.  
    ***  

Orientarea antinarcisiacă a mitologiei grecești. Tiresias îi 
condiționează lui Narcis o viață îndelungată, prin evitarea 
confruntării cu chipul propriu. Dedublarea speculară a acestuia 
îi aduce moartea. Intervine astfel o cenzură a eposului mitologic 
axat eugenic pe socializare. 

    ***  
 „Fotografia unui anunț imobiliar, în care cineva închiria un 
apartament cu mențiunea «exclus poeți», a circulat pe rețelele 
de socializare strîngînd tot felul de comentarii: «Ca să fim 
corecți, cine-și dorește niște poeți fumători, mai ales francezi de 
secol XIX!?», «Poeții sunt cei mai răi. Sonete pe podea și haiku-
uri proaste ca ăsta», «Se schimbă vremurile.  Odinioară erau 
e***cluși negrii, irlandezii și cîinii»” (Dilema veche, 2020).  

     
***  

Strania relaxare morală cu care uneori ajungi să recunoști că o 
problemă e irezolvabilă.  
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***  
A.E.: „Poartă-l în continuare pe acest autor pe care ai început, 
din generozitate, a-l duce în cîrcă. Dacă vrei să renunți, nu te 
lasă el din această poziție”. 

    ***  
„Claritatea este politețea omului de litere” (Jules Renard).  

    ***  
Senectute. Logica memoriei bate în retragere. Începi ceea ce ai 
terminat, termini ceea ce n-ai început…  

    ***  
„În cazul oricărui lucru desăvîrșit, noi suntem obișnuiți nu să ne 
întrebăm cu privire la devenirea lui, ci să ne bucurăm de stadiul 
lui prezent, ca și cînd acesta ar fi răsărit din pămînt printr-o 
lovitură magică de baghetă. (...) Artistul știe că opera sa 
acționează din plin numai dacă trezește credința într-o 
improvizație, într-o spontaneitate miraculoasă a genezei sale; și 
astfel el vine în sprijinul acestei iluzii și introduce în artă, la 
începutul creației, acele elemente de neliniște entuziastă, de 
dezordine care se extinde orbește, de visare cu urechile ciulite, 
ca mijloace de amăgire, pentru a aduce sufletul privitorului sau 
al ascultătorului în așa stare, încît să creadă în izvorîrea bruscă a 
lucrului perfect” (Nietzsche). 

    ***  
Scriptor. Simțim cu toții oarecum la fel, printr-un soi de 
fatalitate a existenței, fiecare din noi se cuvine a se rosti 
oarecum altfel, printr-un soi de fatalitate estetică. 

    ***  
A.E.: „Preconcepția vede în «înțelept» un tip stabilit în idei fixe, 
în limite, în rigidități. Eu unul l-aș socoti mai curînd ca un 
diletant de bună credință, fascinat de ilimitarea vieții”. 

    ***  
„A început nebunia cumpărăturilor pentru Halloween! Și pentru 
că în California are loc în fiecare an un concurs de frumusețe 
destinat dovlecilor uriași, zeci de fermieri au luat cu asalt 
orășelul Half Moon Bay. Primul loc a fost adjudecat de «Regele 
Tigru», un dovleac de 1066 de kilograme. Fermierul Travis 
Geinger, din orașul Anoka, din Minnesota, a plecat acasă cu 
premiul de 16.450 de dolari după ce «monstrul»  a blocat 
cîntarul la greutatea menționată” (Click, 2020).  
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*** 
Conserva unei clipe care se poate altera.  

    ***  
A.E.: „S-a așezat în fine de «partea bună» în conflictul dintre 
tabere, dar tot un trădător se cheamă că este”. 

    ***  
„Inima are și vară și iarnă” (proverb oriental).  

    ***  
O stradă cu care te-ai familiarizat în decurs de ani, dar pe care 
n-ai mai călcat o vreme. Cînd o revezi, ți se pare străină. A 
căpătat un aer rece, deranjant. Să te fi înstrăinat tu de tine 
însuți, să fi devenit un Celălalt care ezită a se recunoaște în 
varianta ta anterioară? Un moment de derută a ființei care nu se 
mai înțelege cu sine.  

    ***  
Visul diurn: o maximă libertate a conștiinței, spre deosebire de 
cel nocturn, subordonat doar sieși.  

    ***  
„Funcția artei nu este niciodată aceea de a ilustra un adevăr sau 
chiar o întrebare. Ea este aceea de a da naștere unor întrebări 
care își sunt necunoscute pînă și lor însele” (Alain Robbe-
Grillet). 

    ***  
A.E.: „Posteritatea? Privești un autor al altei epoci ca și cum ar fi 
un manechin pe care îți încerci propriile-ți stări de spirit, 
e***periențe, intenții. Fără a fi nevoit a-i cere voie sau a-i 
prezenta scuze”.  

    ***  
O melodie înghețată, aidoma apei cînd vine gerul.  

     
***  

„Spune Martin Amis într-o conversație recentă din Interview 
Magazine: «Fac parte dintr-o generație care a văzut o schimbare 
radicală în felul în care se scriu romanele și în felul în care sunt 
citite. Nu te mai poți aștepta ca cititorul să presupună, să 
deducă, să citească printre rînduri. Ca o formă de adaptare, 
scriitorii au început să insinueze, să facă aluzii, să șicaneze. 
Acum ei trebuie să declare. Iar romanele trebuie să fie mai 
dinamice, ca răspuns la o accelerare a realității. Darul lui 
Humboldt de Saul Bellow – roman lung, static și digresiv – a 
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petrecut cîteva luni ca bestseller în anii ‘70. Acel public cititor a 
cam dispărut». Iar Salman Rushdie îl completează: «Același 
lucru s-a întîmplat și cu Complexul lui Portnoy sau cu Abatorul 
Cinci și cu o bună parte dintre cărțile acelei generații. Ficțiunea 
literară avea atunci o audiență mult mai mare»” (Dilema veche, 
2020).  

    ***  
Jurnal. Însemnări disparate care, în pofida captivității fiecăreia 
în propria sa bulă expresivă, încep a comunica discret între ele, 
aidoma limbajului morse de care se slujesc deținuții aflați în 
celule despărțite de un perete.  

    ***  
„Frunzele veștede nu urîțesc arborii frumoși” (proverb arab).  

     
***  

A.E.: „Îți recomand multă prudență cînd scrii despre un autor de 
clasă modestă. În cazul în care îți scapă o propoziție excesiv de 
amabilă, acesta poate s-o folosească, izolînd-o de conte***t, 
precum un ecuson pe pieptu-i bombat cînd iese în public. Am 
mai pățit-o”. 

    ***  
Laptele de capră, utilizat în Antichitate pentru tratarea 
tuberculozei și anemiei.  

    ***    
„Borges! Scrie o literatură pentru literați, parcă anume scrisă 
pentru membrii juriului, e un candidat numai bun, așa cum 
trebuie, abstract, scolastic, metafizic, de ajuns de neoriginal 
pentru a găsi o cale gata bătătorită, de ajuns de original, în lipsa 
lui de originalitate, pentru a deveni o nouă și chiar creatoare 
variantă a ceva cunoscut și necunoscut. Un maestru bucătar a-
ntîia! Bucătărie pentru cunoscători într-ale mîncării. (...) Dar nu 
Borges mă irită. Cu el și cu opera lui m-aș putea înțelege, într-un 
fel, între patru ochi... mă scot din sărite borgiștii, armata de 
esteți, cizelatori, experți, inițiați, ceasornicari, metafizicieni, 
firoscoși... Acest artist pur are neplăcuta capacitate de a 
mobiliza în jurul său tot ce e mai dubios și mai emasculat!” 
(Witold Gombrovicz).  

    ***  
Fiind legată la ochi, justiției i s-au dezvoltat compensator alte 
simțuri, pînă la proporții primejdioase.  
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    ***  
Tăcerea: subretă a liniștii. 

    ***  
Reîncepi a trăi realmente atunci cînd fie amintirea, fie speranța 
e dominantă. În rest, clipe fără cap și coadă, în amorfă înșiruire.  

    ***  
Dacă prezentul se reprezintă pe sine, trecutul e produsul 
memoriei, care ar putea fi socotită o funcție a unui prezent 
prelungit din oficiu (lipsit de scrupule întrucît te poate trăda cu 
ușurință), și al amintirii, care, luînd naștere cu ajutorul ficțiunii, 
are noblețea intemporalului.  

    ***  
„Tărîmul indeterminării, mai vast decît întreg Universul, cu 
frontiere difuze care ating Infernul și Cerul. E centrul de atracție 
și de activitate al tuturor demonilor; cu încercări de formare, de 
deformare, de uzurpare în această plasticitate atît de misterios 
disponibilă” (Monseniorul Ghika).  

    ***  
E relativ ușor să simplifici viața conform unor scheme 
conceptuale. Greu e s-o integrezi, cu innumerabilele-i 
complexități, în ea însăși.  

    ***  
„Averea miliardarilor a atins un nou ma***im în perioada 
pandemiei de Covid-19, depășind 10.000 de miliarde de dolari 
grație evoluției foarte bune a burselor și în ciuda unei economii 
mondiale în plin marasm. Potrivit unui studiu realizat de banca 
elvețiană UBS și de firma de audit PWC, averea cumulată a 
miliardarilor se ridică la nu mai puțin de 10. 200 de miliarde de 
dolari, respectiv un nou record, peste vîrful din 2017. La acel 
moment, averea lor cumulată era de 8.900 de miliarde de dolari. 
Ne-am liniștit” („Dilema veche”, 2020). 

    *** 
„Dragostea îi face pe oameni să se simtă egali” (Dostoievski).  

    ***  
Deseori pornești de la o nimica toată, de la o frîntură minusculă 
de existență pentru a cuteza să arunci o privire furtivă asupra 
întregului său siderant. Altminteri nu l-ai putea percepe.  

    ***  
O așteptare care te poate fascina precum un surogat de 
eternitate.  



 
 

Ion POP 
 
 
In honorem Sanda Golopenţia 

 
şa se intitulează, respectând o formulă tradiţională de 
omagiu academic, volumul de studii dedicat eminentei 

cercetătoare Sanda Golopenţia-Eretescu, sub coordonarea 
a doi sociologi de prestigiu, Zoltán Rostás şi Theodora 
Eliza Văcărescu, tipărit într-o ţinută grafică elegantă la 
Editura Spandugino din Bucureşti. Personalitatea omagia-
tă, merita din plin această dovadă de preţuire. S-a ilustrat 
major în mai multe domenii ale culturii noastre vechi şi 
noi. A început cu studii lingvistice de pionierat în Româ-
nia, a făcut importante cercetări de teren căutând, pe ur-
mele sociologului Dimitrie Gusti şi ale părinţilor săi, An-
ton Golopenţia şi Ştefania Cristescu, să scoată la lumină 
tradiţiile vechi româneşti în materie de viaţă rurală, fol-
clor, etnografie, din mai multe zone ale ţării, cu reveniri în 
emblematicul sat Breb din Maramureş; a abordat, tot de 
pe poziţii teoretice avansate, sincronizate cu cercetările 
mondiale în domeniu, perspectivele noi în cercetarea tea-
trului (un masiv volum, publicat mai întîi în franceză, tra-
dus şi în română în 2019); este autoarea unor cărţi de me-
morii, precum Fluviul Alpheu (2017) şi Bulevardele vieţii 
(2018), ample cuprinderi ale unei biografii bogate în tot 
felul de experienţe dramatice dar şi în recuperarea unor 
momente de pasionată angajare culturală, în calitatea sa 
de cercetător, profesor universitar (stabilit din anul 1980 la 
o universitate americană), pagini ale unui scriitor de alea-
să înzestrare... Este evocată elogios şi acţiunea spectacu-
loasă de recuperare (salvare) a imensei arhive a familiei. 

Cartea reuneşte peste cincizeci de studii dedicate ope-
rei celei omagiate - în trei secţiuni, Despre operă, Dincolo 
de operă, În jurul operei -, care analizează atent ampla ac-
tivitate de cercetătoare în domeniile deja menţionate sau 
propun studii fără legătură directă cu autoarea, oferite cu 
titlu omagial. Aproximativ jumătate din cele 650 de pagini 
sunt dedicate lingvistei Sanda Golopenţia (Liliana Iones-
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cu-Ruxăndoiu), novatoarelor sale cercetări ale textului 
teatral (Monique Martinez Thomas, Miruna Runcanu, 
Mihai Zamfir), contribuţiilor la valorificarea patrimoniului 
folcloric românesc (Otilia Hedeşan, Nicolae Constantines-
cu) şi, pe o arie mai extinsă, sociologului-autor al primei 
monografii D. Gusti, propriilor descinderi pe teren urmă-
rind tradiţiile unor zone relativ conservatoare, practicile 
magice (v. studiul lui Vilmos Voigt) etc.  

Impresionantă este dăruirea cu care Sanda Golopenţia 
a pus în valoare opera tatălui său, adevărată mină de aur, 
multiplu revelatoare pentru viaţa materială şi spirituală a 
satului românesc, cu prelungiri până în spaţiile dintre 
Nistru şi Bug (comuna Cornova). „Ego-documentele” moş-
tenite de la părinţi, ”pachetele de documente epistolare 
(ce) trezesc la viaţă documentele relațiilor sociale concre-
te”, incitând la studierea unor ample „reţele sociale” - de-
spre care scrie Zoltán Rostás, - o „rapsodie epistolară” care 
apropie corespondenţa de statutul jurnalului intim, co-
mentată în detaliu de fiică, în note care aduc în actualitate 
două figuri eminente ale sociologiei româneşti. În apropi-
ere, Rodica Zane comentează Rapsodia epistolară ca „fapt 
editorial total”: „Ca memorie expertă, ca articulare a inti-
mului cu socialul, ca polifonie între obiectiv şi subiectiv, 
ca loc al memoriei şi al trecerii, editarea moştenirii scrise 
pe care a întreprins-o Sanda Golopenţia are atributele 
unui fapt social total, corespunzând modului de abordare 
inaugurat de Mauss.” 

Pentru complexitatea studierii fenomenului magiei în 
lumea rurală românească, ar fi de notat şi concluzia stu-
diului semnat de Ioan Repciuc, Cercetarea magicului po-
pular: „Concepţia teoretico-metodologică a cercetătoarei 
s-a dezvoltat pe baza unei reflecţii sistematice şi obiective 
asupra magiei, sprijinite de viziunea lingvistului pasionat 
de limba în acţiune, de consideraţiile teatrologului în do-
meniul francofon, de propriile întâlniri cu terenul, dar şi 
de un crez, exprimat indirect, prin faptă, al necesităţii de a 
contribui la edificiul cercetării româneşti”. Evocată admi-
rativ este şi opera scriitoarei Sanda Golopenţia, în articolul 
lui Iordan Datcu, ce trece în revistă un număr semnificativ 
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de aprecieri semnate de nume ca Monica Lovinescu, Dan 
C. Mihăilescu, Grete Tartler, Sanda Cordoş şi altele, care 
se acordă în a evidenţia înzestrările memorialistei din, de 
exemplu, Cartea plecării, Mitul pagubei (1986), America, 
America (1996), Vămile grave (1999), care se adaugă pă-
trunzătoarele analize de ordin social, politic, psihologic, 
solid întemeiate etic şi căpătând adesea o coloratură lirică. 
Mărturii de înaltă preţuire pentru colega congeneră oferă 
frumoasele pagini ale lui Mircea Martin despre Emigrarea 
ca descoperire de sine, cu referire specială la Mitul pagubei. 
„În ce are mai puternic şi mai preţios - scrie Mirea Martin 
- acest volum ne arată un intelectual român care, ‚alegând 
libertatea’, şi încercând să se afirme în altă cultură, nu se 
rupe de origini, îşi reasumă românitatea şi îşi câştigă astfel 
îndreptăţirea de a vorbi despre ea şi în numele ei”. Profilul 
moral al celei omagiate se proiectează expresiv, printr-un 
exemplar contrast, deşi nu este numită direct, şi în eseul 
Anei Blandiana, care încearcă să răspundă la întrebarea: 
Cât va mai dura postcomunismul românesc?: „Într-o ţară 
în care scara de valori este răsturnată şi totul este contra-
făcut - de la diploma universitară până la discursul public, 
de la apa de băut la caracterul oamenilor - recursul la mo-
rală, văzut nu ca o utopie, ci ca un proiect pragmatic, este 
singura soluţie şi fără el nu se poate face nici reforma eco-
nomică, nici dreptatea socială”. Ar mai fi de citat multe 
dintre contribuţiile omagiale din acest volum bogat în 
elogii meritate şi în reflecţii stârnite de o operă de vastă 
deschidere şi profunzime intelectuală cum este cea a San-
dei Golopenţia. 

Cu un an în urmă, tot la Editura Spandugino, a fost pu-
blicat impunătorul volum de peste opt sute de pagini, 
semnat de Sanda Golopenţia, cu titlul Marele proiect. Este 
foarte largul şantier deschis, din 1990 încoace, cercetării 
operei lui Anton Golopenţia prin studii introductive, pre-
feţe, note editoriale publicate în aceşti ani în fruntea sau 
la încheierea cărţilor care au reunit scrierile şi momentele 
cele mai semnificative din biografie, readuse la lumină, ale 
marelui sociolog. Este întra-adevăr un impresionant „pro-
iect polifonic” - cum sună un titlu din paginile inaugurale 



Cărți, cronici, autori 

Discobolul/ 2021 
 

91 
 

- prin care sunt dezgropate date extrem de preţioase nu 
doar pentru cunoaşterea „istoriei trăite” personal de auto-
are, ci, prin documentele selectate privind succesiv Ares-
tarea şi moartea lui Anton Golopenţia, Opera lui Anton 
Golopenţia, Anton Golopenţia şi epoca lui, una dintre sec-
venţele cele mai dramatice ale istoriei României din anii 
stalinismului impus la noi de ocupantul sovietic. Fiica 
marelui învăţat reconstituie pas cu pas drumul extrem de 
dificil al regăsirii unor documente rămase vreme de dece-
nii în rafturi prăfuite, ascunse în umbră, ale arhivelor In-
stitutului de Statistică unde a lucrat şi pe care l-a condus 
un timp Anton Golopenţia, apoi în arhivele S.R.I., depar-
tamentul „Crime de război”, unde a dat peste alte docu-
mente din dosarele teribilelor interogatorii la care au fost 
supuşi membrii aşa-numitului „grup Pătrăşcanu”, din pro-
cesul prin care s-a urmărit şi realizat asasinarea cunoscu-
tului om politic. A fost reconstituită astfel o mare parte 
dintre cercetările sociologice privind situaţia românilor de 
dincolo de Bug, revelatoare pentru un segment semnifica-
tiv de istorie naţională. Dar cercetarea vieţii şi operei lui 
sociologului îşi dezvăluie şi mai acut dramatismul în capi-
tolul I al volumului, Arestarea şi moartea lui Anton Golo-
penţia, unde e prezentată Ultima carte, ce reuneşte docu-
mentele cutremurătoare ale perioadei de detenţie a aces-
tuia. În introducerea la carte, sunt asociate priceperea şi 
acribia cercetătoarei care înţelege să se documenteze până 
la ultimul detaliu pentru a putea da imaginea adevărului 
faptic al acelor ani, cu o voinţă şi perseverenţă cu totul 
ieşită din comun, care vorbesc aproape patetic despre an-
gajamentul existenţial al autoarei în această anevoioasă şi 
dureroasă întreprindere. Mii de pagini ale dosarului sunt 
descrise aici concentrat şi sistematic - de la declaraţiile 
scrise din proprie iniţiativă de acuzat, la cele constrânse 
de interogatoriile repetate şi brutale, coroborate cu ale 
altor deţinuţi, înregistrarea zilelor şi mersului anchetelor, 
a temelor acestora. Date importante din „Procesul Pătrăş-
canu şi revizuirea lui”, sunt repuse în discuţie şi actualiza-
te documentar, în pagini din care reiese pregnant atmo-
sfera de detenţie a acelui moment, cu portretele torţiona-
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rilor şi depoziţiile lor, care conduc în cele din urmă la re-
cunoașterea îngrozitoarei înscenări care i-a provocat sfâr-
şitul celui acuzat pe nedrept de tot felul de uneltiri inven-
tate sub presiunea consilierilor sovietici, a conducătorilor 
de penitenciar numiţi de partidul comunist controlat 
drastic de aceiaşi sfetnici străini. Tulburătoare sunt şi pa-
ginile, nu foarte numeroase incluse în acest ansamblu, ale 
Prologului şi Epilogului la volumul Viaţa noastră cea de 
toate zilele, publicat în anul 2009; câteva amintiri din co-
pilăria trăită în tensiune şi nelinişte, apoi rememorarea 
succintă a anilor mai târzii, când autoarea ajunsese, cum 
spune foarte expresiv, „doctor în tăcut”, în-o vreme când 
„tăcerea devenise un mod de a fi” pentru o întreagă gene-
raţie, - o tăcere păstrată „pentru a ne menţine normali”. 

A doua secţiune a volumului, care are în centru Opera 
lui Anton Golopenţia, reuneşte introducerile şi notele asu-
pra ediţiilor cuprinzând cercetările de sociologie, statisti-
că, demografie şi geopolitică, literatură, estetică şi filoso-
fie, scrise cu o mare rigoare ştiinţifică. Aceleaşi calităţi le 
au şi notele la ediţiile din ciclul în patru episoade al Rap-
sodiei epistolare ce reuneşte imensa corespondenţă a lui 
Anton Golopenţia cu numeroşii săi prieteni, cercetători 
din grupul sociologic al lui D. Gusti ori din afara lui. Îm-
preună, alcătuiesc, cum sună titlul Introducerii la al patru-
lea volum, „o rapsodie epistolară a interbelicului româ-
nesc”. Toate aceste ghiduri de lectură, cuprinzând nume-
roase excursuri în problematica pe care o ilustrează fieca-
re, sunt proba unui angajament care nu ţine doar de fires-
cul ataşament familial al autoarei, ci invită la cunoaşterea 
şi conştientizarea imensei drame trăite de generaţia încă 
tânără a anilor ’40-’50 ai secolului trecut, epocă de teroare 
a regimului comunist. Ansamblul acestor documente în-
semnate deopotrivă pentru scoaterea la lumină a unei 
opere fundamentale, chiar dacă neîncheiată, cu ambiţii de 
construcţie culturală majoră şi înalt etică şi patriotică, este 
elocvent pentru tragedia la care a fost supusă intelectuali-
tatea românească, cu atâtea destine creatoare retezate, 
deformate, mutilate de o ideologia şi practicile unui regim 
ucigaş de oameni şi de idei. Nu se va repeta îndeajuns că 
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demersul Sandei Golopenţia, absolut impresionant prin 
fervoarea angajamentului științific şi existenţial, este o 
contribuţie dintre cele mai preţioase la recuperarea unor 
valori ameninţate de împrejurările istorice potrivnice să 
rămână necunoscute ori să se piardă pentru totdeauna. 
Exemplara angajare intelectuală şi morală a acestei mari 
Doamne a culturii româneşti în reconstituirea operei pă-
rinţilor săi se adaugă astfel organic unei opere personale 
de mare valoare ea însăşi, îndreptățind cele mai vibrante 
elogii. 
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Al. CISTELECAN 
 
 
Galanteria de galantar 

 
acă printre optzeciști se află vreunul oricînd dispus la 
joacă, atunci acela e, cu siguranță, Daniel Pișcu. În loc 

să se mai astîmpere cu timpul și să-i mai treacă pofta de 
tumbe și zbenguieli lirice, Daniel pare, dimpotrivă, tot 
mai predispus și tot mai gata de cîte-o bravură sau brava-
dă ludică. Ultima lui ispravă de vervă ludică e, pînă acum, 
cea din Efecte. Femeia femeie (Casa de pariuri literare, 
București, 2021), o cărticică de madrigaluri cît autentice, 
cît parodice, pe cît de autentice, pe atît de parodice (și 
vițăvercea). Această soluție, în care nu se poate discerne 
care anume din cele două s-a topit în cealaltă, e, de fapt, 
secretul specific tuturor cărților lui Daniel, fie că-s de po-
eme, fie că-s de proză. Daniel pare a avea un caiet de ”te-
me” pe care urmează să le execute, pe rînd, în registre de 
vervă ludică și-n compoziții de subtilitate speculativă. 
Fiecare carte are dominanta ei tematică, de care Daniel 
are grijă să asigure unitatea cuvenită fiecăreia și pe care o 
apropie clandestin de registrul grav, ”serios”, dar tocmai 
coborînd-o în registrul frivol și-n gratuitate. Prin toate 
circulă însă ceea ce Romulus Bucur văzuse (în Poeți optze-
ciști (și nu numai) în anii '90, Editura Paralela 45, 2000) 
chiar în cartea lui de debut (Aide memoire, 1989) - și anu-
me o evidentă ”naivitate” și ”inocență” a viziunii. Ele sînt 
și acum baza spiritului de joacă și garanția vervei: temele 
au mai ”îmbătrînit”, dar tratamentul lor a rămas la fel de 
”infantil”. Firește, e un infantilism deopotrivă congenital și 
de rafinament cultivat cu premeditare, dar dacă poate 
traversa atîtea probe înseamnă că nu poate fi decît unul 
structural. O scriitură ostentiv simplă, ”copilăroasă”, de 
notații ca și neprelucrate, trădează un fond de candoare 
inepuizabil.  

În spirit candid-pervers sînt scrise și madrigalurile de 
aici, multe din ele pure recitative de inventare, fie de ges-
turi, fie de zarzavaturi, fie de ”calități” feminine. Sînt, de 
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fapt, cataloage incantatorii, imne nominale și beții de re-
cenzor: ”Scriu/ Și despre/ Femeia moșier/ Femeia sex-
simbol/ Femeia profesor/ Femeia cerșetoare/ Femeia peș-
te/ Femeia șofer/ Femeia manager/ Femeia turist” etc. - și 
tot așa pînă epuizează toate categoriile profesionale, sen-
zuale și ”ideale” (căci nu lipseșc ”Femeia floare de caisă/ 
Femeia cer/ Femeia stea/ Femeia lună”); în fine, e un po-
melnic general și o invocație absolută, dedicată deopotrivă 
celor ”Cunoscute/ Sau necunoscute”. Nici catalogul calită-
ților nu e mai puțin complet, căci Daniel le omagiază deo-
potrivă pe cele ”Sălbatice, civilizate ori ne..., cochete, inte-
resate sau idealiste, romantice, bărbate” etc. și pe cele 
”normale sau nimfomane, oneste sau mincinoase, leneșe 
sau vorbărețe, bîrfitoare, tăcute” etc., toate, în fond, ”pa-
radisuri”. E un recensămînt entuziasmat care devine de la 
sine o incantație. Daniel contemplă un galantar debordant 
al feminității, aparent detașat, dar se vede din euforia ca-
talogului că e destul de sensibil și că în contemplație exis-
tă un coeficient de participare. Cîteva tipologii beneficiază 
de atenție aparte – ”femeia iubită”, ”femeia meșter”, ”fe-
meia casnică”, ”femeia gospodină” ș.a. -, definite, toate, 
prin acțiunile desfășurate și prin contemplarea acestora. E 
o imnificare prin umile, dar consecventă și generoasă. Nu 
e uitată nici ”femeia prostituată”, realist creionată (ca și 
toate celelalte, prin simpla transcriere a gesturilor făcute), 
dar cu deplină empatie: ”Infidelă/ Stă la colțul străzii/ Pe 
centură/ Lîngă benzinării sau malluri/ Te abordează de-
aici/ Negociind pentru o oră/ Pentru o noapte/ Îți face 
masaj erotic” etc., dar pînă la urmă absolvită și ea, căci, 
”dincolo de/ Toată promiscuitatea/ IUBIREA” (s.aut.). 
Oricît de realiste ar fi portretele, Daniel are grijă ca finalu-
rile să se închege din tandrețe. 

Imnica lui parodică se răsfață pe portative de șăgălni-
cie, cum se întîmplă în madrigalul închinat ”Eugeniei”: ”Ea 
clipea frumos din pleoapele ei./ Ea era în apele ei./ Ea cli-
pea deseori din genele ei./ Eugenia mă făcea bucuros.../.../ 
În felul meu, încă de cînd te-am sărutat/ Prima oară, cînd 
eram copil, la bolda din sat,/ Eugenia, tu fată frumoasă și 
dulce,/ Ca două bucăți de biscuiți umplute/ Cu ciocolată” 
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etc. Pe verva aceasta imnic-parodică, susținută de candoa-
rea (jucată a) scrisului și de tandrețea insinuată în șirul de 
notații, se desfășoară toată suita ”feminină” a cărții.  

Jocuri ale inteligenței ludice sînt ”efectele” din secțiu-
nea a doua, pure compoziții de vervă a gratuității: ”Nu e 
nici adevăr/ (Adevărul nu e nici noapte/ nici zi/ nu e nici 
zori/ nici apus/ adevărul e undeva la mijloc/ cineva a 
spus-o înainte/ numai că eu o spun acum/ cu alte cuvin-
te)/ nu e nici minciună/ nu e neapărat ceea/ ce ne-ar plă-
cea să auzim/ să vedem/ să simțim/ și, desigur, nu e o 
boală plăcută/ e o boală surdă și mută” etc., (Efectul Pla-
cebo). O inteligență pusă pe șotii de toate felurile – lexica-
le, paradoxale, referențiale. Dacă Daniel nu-i pune piedică, 
nici nu se oprește. Verva ludică o mînă tot înainte, din 
pretext în pretext.  

Galanteria lui Daniel nu e însă pură bravură a gratuită-
ții. Oricît de ironică ar fi punerea ei în ecuație, oricît ar 
face haz de ea însăși, candoarea jocului produce efecte de 
nostalgie și de juisanță.  
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Mircea POPA  
 

 
Poezia lui Mircea Stâncel 

 
ircea Stâncel e un nume cunoscut în poezia româ-
nească, făcând bună impresie prin volumele Cămașa 

de sare, Neliniștea ordonată, În căutarea timpului trăit, 
Lucruri și limbaje, Dincolo de melancolie ultimul din serie 
a apărut în 2019. E un autor care ar merita să intre în aten-
ția unui public mai numeros și nu doar la cel restrâns la 
zona Albei Iulii și la cititorii revistei „Discobolul”, unde 
publică cu precădere. Recentul său volum de poezii, Sunt 
imperfect, draga mea (Alba Iulia, Colecția revistei „Disco-
bolul”, 2921) mi-a confirmat această impresie, de autor 
capabil de o mare de energie risipită pentru a face „istoria 
emoțiilor pierdute”, cum se exprimă la un moment dat, 
prefăcând totul într-un imens dialog cu iubita de odinioa-
ră, dispută lirică însoțită de mari mobilizări de metafore. 
Poezia lui Mircea Stâncel poate fi încadrată curentului 
simțualist, fiind vorba de o suită de trăiri senzoriale care 
se amplifică până la paroxism în dorința de a epuiza în-
treaga gamă de trăiri erotice, produse de o iubire care con-
tinuă să răvășească sufletul poetului. Desigur, nu mai e 
vorba de poezia lui „of” și „ah”, așa cum au conceput-o la 
începuturile poeziei noastre celebra familie a Văcăreștior, 
ci o stare primordial angoasantă, de tip modern, alternând 
între reproș și autodisculpare. Concepută ca o colecție de 
amintiri disparate, care te înlănțuie cu izul lor de baladesc 
de cavaler al iubirii, gata să jure pe orice că o asemenea 
iubire nu mai există poezia sa devine un fluid persistent 
de trăiri și ipostaze caracteristice, răscolite mereu de ver-
bul, atingerea, căldura emanată de trupul fetei care-ți răs-
colește simțurile. O senzualitate a clipei, a trăirii, a corpu-
lui tânăr plutește peste aceste versuri, care se rostogolesc 
într-un ritm de discurs persuasiv, de o intensă participare 
la „dansul” armonic sau dizarmonic care apropie trupurile 
și le dogorește intensitatea simțirii. Poetul are o privire 
vie, simte mișcarea, deplasarea în spațiu, aude vocile unei 
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interiorități mereu disponibile, cu care dialoghează armo-
nios, trezind un fel de beatitudine simțualistă care trăiește 
prin toți porii. Stâncel scrie cu adevărat o poezie tactilistă, 
simțualistă, în care sunt contopite toate senzațiile pe care 
cineva le-a încercat în starea apoteotică a clipei de apropi-
ere față de focul incandescent al partenerului, transfor-
mând totul într-o sarabandă de noi și noi trăiri viscerale, în 
care se rotesc și se amestecă toate mirosurile trupului, cap-
tivate într-un creuzet al unei alchimii fantastice. Universul 
rezultat e unul al trăirilor ascuțite, care te urmăresc și se „ 
lipesc” de tine, de mâna care se apropie, de gâtul întins, de 
carnea dulce a șoldului, într-un vertij halucinant, mărturi-
sind o subtilă apercepție a trupului dominant, marcat de 
transformările climatice ale erosului fizic, trecut prin fieca-
re fibră a trupului. E vorba de amorul omului trecut de 
prima vârstă a tinereții, când simte amenințarea apusului e 
tot mai insistentă, și când reîntoarcerea în arenă propune 
noi experiențe ale amintirii și aducerii aminte, mult mai 
implicat decât odinioară, retortele amintirii angrenând 
întreaga gamă a regretului profund, transpus în versuri de o 
copleșitoare emoție: „te aștept să vii din nou ca pe o ceață 
cu roțile ei moi”. Uneori poetul adaugă trăirilor risipite o 
vagă undă de feminism, pledând pentru emanciparea feme-
ii, acordarea de libertății și de egalizare a sexelor: „Nu mă 
simt bine să citesc mereu cărți cu fete abandonate”, „cineva 
îmi spune că ești o pruncă lăsată pe drumuri/și ai rochiile 
murdare”. Fetișul „amorizării” devine molipsitor și dulce, 
încât „dragostea noastră la prima vedere/ ne face mai fru-
moși ca niciodată/ de trupul tău din miere de albine se li-
pesc toate eratele/ acestui secol ce ne-a dărâmat”. Iubirea 
descrisă de Stâncel nu e un personaj bine definit, ci mai 
degrabă e vorba de o stare, de o senzație predominantă , 
întrucât „toate gesturile tale miros a dragoste.”. Întâlnirea 
cu iubita naște aprinderi, intensități de focuri puternice, 
„căldura” („locomotiva cu aburi”), fiind elementul care pro-
duce întreaga alchimie a procesului aperceptiv: „N-aș vrea 
să mă mai aprind niciodată în brațele tale”. Invadat de sen-
zorialități, când diafane și galeșe, când robuste și incandes-
cente, neantizând totul în jur, ca o furtună pasională care 
cu greu poate fi stăvilită, tradusă prin metafore foarte varia-
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te, cu termeni aleși înadins din domenii lexicologice foarte 
îndepărtate, atestând prin urmare un semantism personali-
zat. Câmpul semantic e invadat de o concretețe surprinză-
toare a impulsurilor primare, aflate într-o relație de depen-
dență de un vizibil proces de intelectualizare a emoțiilor, 
care conferă un statut parte acestor spovedanii dureroase, 
fără cenzură și fără posibilitate de control. „nu mai ai limi-
te. Îți retrăiești violul din care nu ai înțeles decât aventură/ 
dureroasă și dulce.” Acest patos fierbinte al iubirii adoles-
centine, izbucnind visceral prin toți porii, reface bucuria 
virginală a contactului epidermic: „intră adânc în mine/ ești 
o pată de căldură un contur cald care vorbește”, „încă ochii 
tăi calzi trăiesc până și morții/ și dau un contur plăcut răni-
lor mele de pe piept.” Jocul dragostei și al iubirii, devine un 
subtil refugiu în zonele imaginare ale retrăirilor, amestec 
discret de tăceri și penumbre, de zădărnicii și ghidușii ne-
sfârșite. Versurile poeziei sale ai impresia că trec rapid de la 
umbră la soare și de la încăperea umbroasă la torida clipă a 
unei înlănțuiri sălbatece („aceste vibrații ale tale înroșesc 
lumea”). El pulverizează spre noi miriade de metafore colo-
rate, născute ad-hoc dintr-o trăire incandescentă, dar care 
ne îmbată cu mirosul ei pur și virginal de multiple semnifi-
cații. Această alternanță studiată dintre ce a fost și ce este, 
produce acea derută pe care orice ochi imaginativ caută s-o 
retrăiască mereu în alte stări și ipostaze, multiplicată la 
nesfârșit. Poezia sa nu trebuie citită, ci șoptită încet, persu-
asiv, la ureche, ca un val de mare încăpățânat care te urmă-
rește insistent cu atingerea lui învăluitoare, dincolo de care 
țărmul și peisajul fumegă alene într-o stampă estompată și 
evanescentă. Te cufunzi în aceste pufoase și atrăgătoare 
mătăsuri, ca într-o scenă de familie din care nu lipsește 
nimic, doar susurul vinovat al samovarului care aruncă din 
când în când surplusul de aburi într-un văzduh incandes-
cent : „nu te poți juca cu atâta căldură în jur/ și mâinile ei 
ardeau pe umărul meu topit. Ce ton frumos și trupul tău 
vibra în palmele mele/ dar noi ne scufundam mereu în toa-
te imperfecțiunile zilei”(Cum te-am cunoscut). Poezia lui 
M. Stâncel te urmărește mereu peste timp ca o sărut furat 
unei fete la care jinduiai demult.  



Cărți, cronici, autori 

Discobolul/ 2021 
 

100 

Iulian BOLDEA 
 
 
Solitudinea ca exerciţiu etic  
 

-au împlinit în luna septembrie o sută de ani de la naș-
terea lui Adrian Marino, autor al unor cărţi importante, 

teoretician cu vocaţia amplitudinii şi hermeneut minuţios. 
Volumul de memorialistică Viaţa unui om singur (2010) 
este o carte exemplară, în care transpar însuşirile, neliniş-
tile şi umorile criticului literar, teoreticianului şi omului 
Adrian Marino. Regăsim în paginile acestei cărţi autobio-
grafice profilul auster, riguros al omului de idei, regăsim 
intransigenţa sa nelipsită de un anumit idealism donquijo-
tesc, acurateţea percepţiei lumii şi a literaturii, regăsim 
instinctul polemic, dar şi detaşarea de animozităţile vieţii 
literare. O dimensiune subtextuală sau chiar explicită ma-
nifestată în acest text autobiografic este ideea demnităţii 
şi responsabilităţii actului de a scrie, deoarece excursul 
confesiv, meditaţia despre literatură, portretele unor con-
temporani, dar şi transcrierea avatarurilor propriei vieţi 
concentrate în scriitura confesivă conturează, aşa cum s-a 
spus deja, o hermeneutică a ideii de biografie. Autorul nu 
este adeptul pitorescului sau al detaliului anecdotic, Adri-
an Marino ilustrând, mai degrabă, specia autobiografiei 
„culturale şi ideologice”, cea care defineşte şi ilustrează 
treptele evoluţiei spirituale, conturul ideologic al unui 
destinului cultural supus unor probe adesea dramatice: 
„Cam câte autobiografii culturale şi ideologice de acest tip 
există în literatura română? Un gen care, de fapt, nici nu 
există. Dacă am renunţat la prima versiune a acestei 
Vieţi... este şi pentru motivul că vreau s-o rescriu cât mai 
calm, neutru, obiectiv şi, mai ales, ideologic posibil. Un 
examen riguros de conştiinţă al unui intelectual român, cu 
toate ideile, reveriile, iluziile, revoltele, decepţiile şi... 
prostiile sale. Mă interesează doar o evoluţie intelectuală 
şi ideologică, formaţia sa progresivă, adesea dificilă. Evo-
cată cât mai autentic, introspectiv, esenţial şi semnificativ 
posibil“. Memoriile lui Adrian Marino se impun prin va-
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loarea lor depoziţională, umană şi morală, ele reprezintă 
un document autobiografic al unui destin intelectual de 
excepţie, care îşi resimte propria condiţie sub spectrul 
marginalităţii, din perspectiva condiţiilor ingrate ale soci-
etăţii şi ale culturii româneşti din perioada comunistă, cu 
restricţiile sale alienante. În Preambul, Adrian Marino 
sintetizează intenţiile şi premisele demersului autobiogra-
fic, demers ce se constituie ca un „examen riguros de con-
ştiinţă al unui intelectual român, cu toate ideile, reveriile, 
iluziile, revoltele, decepţiile şi... prostiile sale. Mă intere-
sează doar o evoluţie intelectuală şi ideologică, formaţia sa 
progresivă, adesea dificilă. Evocată cât mai autentic, intro-
spectiv, esenţial şi semnificativ posibil“. De aceea, mai 
scrie autorul, „«procesul» vieţii mele este [...] şi procesul 
culturii şi civilizaţiei române, între anii 1920 şi 2000, repe-
re nu chiar convenţionale”.  

Transcriind în stil evocator episoade, scene şi profiluri 
umane, memorialistul realizează o selecţie şi o ierarhizare 
a faptelor, evenimentelor au cărţilor care i-au definit evo-
luţia spirituală, interpretându-le, analizându-le mecanis-
mele psihologice, explicând cauze şi efecte, într-o scriitură 
lucidă, raționalizantă, nelipsită de nerv polemic. Capitole 
dense sub raportul informaţiei culturale sunt Descoperirea 
cărţilor, Cărţile româneşti, Relaţiile externe, Adio „literatu-
rii” sau Singurătatea culturală, în care sunt configurate 
ideile, conceptele şi interpretările din cărţile de herme-
neutică şi comparatistică, contextualizate prin inserarea 
lor într-o tradiţie românească şi europeană. Există aici şi 
unele accente polemice, la adresa lui Roland Barthes („Ro-
land Barthes rămâne pentru mine emblema modei, sno-
bismului şi, mai ales, a frivolităţii critice, specifice perioa-
dei «structuraliste»“) sau la adresa „noii critici”, cu limba-
jul său rigid, standardizat, fetişizat („atunci mi-am dat 
seama, prin experienţa cea mai directă, cum se stabilesc, 
de fapt, reputaţiile, canoanele şi modelele critico-literare 
occidentale. Cum se instituie şi funcţionează dictatura 
unei orientări şi metode critice unice. Eliminarea totală a 
predecesorilor. Ignorarea sau expulzarea radicală a poziţii-
lor teoretice şi metodologice adverse. Repetarea obsesivă, 
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rituală, litanică, numai a unor termeni fetiş-simbol: 
«text», «lexem», «structură», «cod» şi alte asemenea”).  

Observaţii lucide, unele chiar acide sunt dedicate, în 
capitolul Altă Românie, mentalităţii româneşti, cu caren-
ţele sale structurale, cu predispoziția spre anomie şi spre 
„aranjamente individuale”, cu oroarea structurală de orice 
legiferare sau sistematizare: „Mentalitatea românească nu 
asimilează ideea de normă abstractă, generală, impersona-
lă. Regulile şi principiile legaliste nu sunt luate în serios. 
Fiindcă, în primul rând, ele nu sunt înţelese, nu sunt asi-
milate de un sistem mental şi social unde totul este şi ră-
mâne personalizat şi rezolvat de la un capăt la altul prin 
aranjamente strict individuale“. Turnura morală a unor 
pagini confesive este indiscutabilă, căci discursul autobio-
grafic devine tensionat, în momentele rememorării epocii 
detenţiei, vocea naratorului fiind, parcă, crispată, nesigură 
pe sine, cu un tremur emoţional provocat de amintirea 
acestor situaţii-limită: „Că am suferit umilinţe şi cedări nu 
contest. Cine poate fi «erou» zi de zi, ani şi chiar decenii 
întregi, mai ales sub un regim dictatorial, represiv, tero-
rist? Dar punând cap la cap toate episoadele prin care am 
trecut, îndrăznesc să afirm că nu mi-a fost şi nu-mi este 
ruşine, în esenţă, de viaţa mea. Trăită adesea în condiţii-
limită, chiar disperate. «Preţ» prea mare? Inevitabil? N-am 
nici până azi un răspuns definitiv, riguros, inatacabil, la 
această întrebare“. Surprinzătoare, greu de explicat este 
refuzul „cărţii de închisoare”, în care memorialistul găseş-
te o doză de impostură, de mistificări şi indecenţă: „Se 
observă, cred, cu destulă uşurinţă, că astfel de amintiri 
(dacă le pot numi astfel) n-au nimic comun – dar absolut 
nimic comun – cu aşa-zisa literatură de închisoare. Este 
un gen pe care-l detest profund. Fals, afectat, artificial şi, 
mai ales, total indecent. Mistica închisorii n-am avut-o 
niciodată. Iar a face literatură, beletristică, fraze frumoase, 
imagini şi formule fericite, a urmări efecte pur estetice pe 
seama unei imense suferinţe, a unor situaţii profund atro-
ce, inumane, mi se pare, mai ales acum, culmea imposturii 
literare, a mistificării amorale“.  
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Viaţa unui om singur e o carte ce derivă dintr-o dualita-
te fundamentală a autorului ei; lucidităţii teoreticianului 
şi hermeneutului literaturii i se asociază, cum s-a mai 
spus, o sensibilitate adesea ulcerată, intransigentă, în rela-
ţiile cu ceilalţi. De aici şi reacţiile recente ale celor vizaţi în 
carte, unele cu totul deplasate (cea a lui Mircea Dinescu, 
de pildă). Reticenţele faţă de construcţiile teoretice ample 
sunt aspru sancţionate, fiind considerate „un indiciu evi-
dent de cultură minoră, fragmentară, publicistică, actua-
listă şi mecanic-sincronică“. De altfel, constată cu amără-
ciune memorialistul, poporul român nu posedă gestul 
„reflex” de „supravieţuire istorico-memorialistică”. Comu-
nismul a însemnat, pentru Marino, „corupţie generaliza-
tă”, în timp ce „rezistenţa prin cultură” nu a fost decât o 
formă de alibi „al pasivităţii ideologice”. Memorialistul 
repudiază, de asemenea „eroizarea, exhibiţionismul rezis-
tenţei”, considerând că existenţa unui spirit liber într-un 
regim totalitar stă sub semnul ambiguităţii. Autobiografie 
de tip ideologic, Viaţa unui om singur reprezintă şi un 
document moral, cu valoare testamentară, redat sub egida 
autenticităţii şi a lucidităţii, în care avatarurile edificării 
de sine se regăsesc în oglinda terifiantă a unui timp con-
vulsiv.  
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Ovidiu PECICAN 
 
 

Țară și suflet  
 

n 1936, într-un „sfat pe întuneric”, adică într-una dintre 
conferințele lui radiofonice, Nicolae Iorga exclama, 

punctând semnificația unirilor din 1918 pentru români: 
„Țară mai mare, suflet mai mare! Mai mare suflet nu 
pentru câțiva gânditori, cârmuitori și oameni de 
răspundere, ci pentru toți. Omul vechi de România Mică, 
de supunere la străini, trebuie înlocuit cu omul nou de 
Românie Mare și de libertate națională”1. Nu la „omul 
nou” al fascismului sau la cel al socilismului se gândea 
savantul, ci mai degrabă la un om înnoit interior, 
redimensionat, mai bine modelat în raport cu datele lui 
constitutive.  

Aparent, socoteala avută în vedere era simplă: mai mult 
spațiu înseamnă, într-o ordine demografică, așadar 
cantitativă, mai mulți cetățeni; mai mulți cetățeni, adică 
un ansamblu mai mare de suflete (Gogol vorbea de 
„suflete moarte” înțelegând prin ele inși trecuți pe lumea 
cealaltă). De aici, printr-o translație iscusită, alchimică – 
sau sofistă – Iorga obținea mai mult suflet pentru fiecare 
dintre ei.  

El plănuia o redimensionare a statutului românului 
simplu, o ridicare a lui la demnitatea de om liber, încărcat 
cu toate răspunderile, dar și beneficiar al tuturor 
drepturilor pe care libertatea le aduce, în principiu, și 
chiar le garantează, uneori. Nu este de crezut că Iorga 
avea pe atunci în vedere o înnoire de felul celei propuse de 
fascism, preconizate de generația mai tânără a lui 
Codreanu, după cum nu visa nici la omul nou al 
comunismului ceaușist, improbabil la acea dată, deși 
experimentat deja în U.R.S.S. Și asta în pofida faptului că, 

                                                           
1 Nicolae Iorga, „Solidaritatea națională”, în Sfaturi pe întuneric, 

II, București, Ed. Minerva, 1996, ed. de Valeriu și Sanda Rîpeanu, p. 
9. Text apărut inițial în Neamul românesc, 24 noiembrie 1936.  

Î 
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romantic și dezlănțuit, patriot și chiar naționalist, Iorga a 
putut fi revendicat, în parte, și de către Zelia Codreanu, și 
de către unii dintre ideologii mai târzii ai ceaușismului, 
alianță contra naturii între materialismul ateu de factură 
leninist-stalinistă și ultraetnicismul autohtonist autarhic.  

Nicolae Iorga preconiza, cred, o împrospătare a 
ethosului românesc, o adâncire și o înălțare – ambele 
fiind, cum lesne se poate pricepe, înnoiri pe verticala 
ființei – a românului la un alt tip de cetățenie. Românul 
era chemat acum să se dezvolte în deplină libertate în 
interiorul unei țări proprii aduse la marginile ei firești și 
rezonabile, fără a fi înstrăinat și diminuat la sine acasă, 
datorită vreunei dominații străine. Istoricul nu se gândea 
ori nu socotea potrivit să se gândească la latura socială a 
chestiunii, la presiunile politice exercitabile de 
dominatorii interni, o clasă politică prea puțin dispusă să 
îmbunătățească fundamental cadrele de viață ale celor 
mulți. Și, cu toate acestea, din momentul în care scria 
aceste rânduri, vreme de mai bine de jumătate de secol, 
dictaturile brune și roșii românești, de la legionarism la 
stalinism și neostalinismul naționalist al lui Ceaușescu, nu 
au făcut decât să apese românii, stingherindu-le în chip 
major dezvoltarea, anulând evoluții, stopând procese 
istorice, generând altele, artificiale sau, uneori, și situate 
pe direcția înaintării sociale.  

Dar nu la asemenea dificultăți reflectase omul de la 
Vălenii de Munte. El își dorea un suflet colectiv românesc 
mare cât țara dublată în anul 1918. Și își reprezenta acest 
suflet ca pe o alcătuire în rețea, osmotică, în care sufletul 
fiecărui individ să se exprime în contextul celorlalte 
suflete individuale românești, cu care să se armonizeze și 
împreună cu care să reprezinte o forță spirituală în curs de 
creștere și de aprofundare continuă. Chiar dacă în linia 
herderianismului încrezător în „sufletul națiunilor” și a 
romanticului mesianism al națiunii (conform căruia 
fiecare națiune are o misiune pe pământ), reprezentarea 
iorghistă are vigoarea pe care i-o insuflă un crez sincer și o 
proiecție optimistă, constructivistă, îndreptată spre viitor. 
Nu însă și una realistă, din nefericire. „Mai mare suflet ... 
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pentru toți” înseamnă o lărgire și o adâncire a 
dimensiunilor sufletești, o capacitate de cunoaștere, de 
experiență, dar mai ales de empatie superioară cu mult 
celei dinainte. Cum dimensiunea pneumatică – deși 
atestabilă aproape în fiecare manifestare umană – rămâne 
una virtuală, necognoscibilă în direct, ci doar prin 
amprenta pe care și-o pune pe gânduri și comportamente, 
revoluția la care visează Iorga, crezând-o posibilă în 
universul românesc, este, și ea, una virtuală. Ea poate fi 
însă atestată, dacă se petrece, prin cantitatea, calitatea și 
diversitatea experiențelor și ideilor românești. Ca urmare, 
este de căutat, de măsurat și de constatat întâi în planul 
performanței individuale, iar apoi în planul aceleia 
colective, în materie de acte și fapte de civilizație ori 
dintre cele relevante cultural și spiritual. Un suflet 
românesc „mai mare” poate însemna deci mai multă 
flexibilitate în raport cu alteritatea, mai multă iubire de 
oameni, mai multe posibilități de a exprima toate acestea, 
mai multă performanță artistică și științifică, filosofică, un 
mai înalt nivel autentic al educației, o calitate ridicată a 
raportării la lume, la lucruri, la animale, la ființe, mai 
multă putere de înțelegere și răbdare în deslușirea ideilor, 
proiectelor străine sau proprii, mai multă tenacitate în 
ducerea lor la bun sfârșit, orientarea lor într-un sens cât 
mai constructiv, un mai consolidat simț al ierarhiei 
valorilor, o mai fină disociere între snobism și cultură, 
între legitimitate și impostură, o mai perseverentă și mai 
apăsată respingere a falselor valori, o mai atentă rigoare 
etică, mai multă fidelitate față de justiție și o respingere 
mai clară a hoției, ticăloșiei, a crimei...  

Ar fi vorba însă și de o anvergură mai mare a 
proiectelor pe care fiecare ins din România, micro- și 
macrocomunitatea de care el aparține le urmărește și le 
poate atinge. Are dreptate savantul să adauge că „Orice se 
întâmplă într-o societate omenească vine din starea ei de 
spirit, din felul cum este alcătuirea ei sufletească în acel 
moment”1. Așa este, nimic nu se poate face fără ca 

                                                           
1 Ibidem, p. 43. 7 martie 1937.  
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amprenta stării de spirit a omului să se configureze, 
întipărindu-se în actele sale.  

De la Iorga, decanul de vârstă al savanteriei și erudiției 
românești, omul total al timpului său și personalitatea 
deplin afirmată, la Cioran, monocordul filosofard al 
mesianismului românesc extremist, s-ar fi zis că toată 
lumea era preocupată de redimensionarea României și a 
românilor. Anii 1935 – 1940 păreau să fie pregătiți pentru a 
înfăptui o înălțare a cugetelor către sfere sufletești 
superioare. Întreaga retorică publică și intelectuală părea 
să susțină așa ceva. Și totuși, lucrurile au luat-o exact în 
sensul opus. Toate acestea s-au dovedit numai preludiul la 
crima politică legitimată de ideologiile și de activiștii 
extremismului, ca și de conjunctura dominantă a 
momentului. Iar aceasta a premers crimei absolute, în care 
victimele trebuiau să moară doar pentru că se născuseră 
ceva anume, socotit indezirabil (evrei sau țigani) – ba 
chiar și... slavi – in corpore, cât mai repede și definitiv, cu 
totul, stingându-și rasa.  

O asemenea aberație, neinventată de români, dar la 
care statul român și destui dintre cetățenii lui, obsedați de 
nevoia de a se feri de presiunea revanșardă străină și de 
amenințări fantasmatice interne, au alergat și au 
îmbrățișat-o, a ajuns să facă legea și să creeze unul dintre 
contextele cele mai nefaste ale istoriei noastre. Victimă 
colaterală a propriei ambiguități, a căzut acestui val de 
intoleranță și de răfuială prin crimă însuși Nicolae Iorga.  
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Cornel NISTEA  
 

 
Nicolae Oprea – Dialoguri convergente *) 

 
nspirată și de un real folos inițiativa lui Nicolae Oprea 
de a aduna într-un volum dialogurile sale cu scriitori, 

critici și istorici literari, „uneori cu întrebări sâcâietoare”, 
afirmă el în „câteva precizări” în loc de prefață, pentru a 
afla „traiectoria bio-bibliografică a interlocutorilor, cu 
umbrele și luminile devenirii proiectate pe fundalul cultu-
ral și social-politic al timpului”, prin care se reconstituie 
„expresiv climatul literar al epocii și creionează plastic 
personajele care îl populează” cu atât mai eficiente acestea 
cu cât autorul interviurilor i-a cunoscut și a putut provoca 
destăinuiri adeseori ce țin de intimitatea respondentului. 
Și deloc întâmplător mi se pare ca „dialogurile” să debute-
ze cu un interviu luat lui Cornel Regman în anul 1999, 
prin vocea căruia se reconstituie o întreagă epocă, textele 
rezultate având și un profund caracter istoric. Din răspun-
surile acestuia Nicolae Oprea postează pe coperta a patra 
a cărții: „Normal n-a fost nimic în România anilor 1945-
1989. Ceea ce ne deosebește e că noi am cunoscut norma-
lul, am respirat aerul lui, ba chiar știind cum arată, am 
încercat ori de câte ori s-a putut să beneficiem de orice 
simili-normalitate, să facem ca și cum ne-am găsi în pre-
zența adevărului normal”. Iar „acum, va preciza Cornel 
Regman, n-aș vrea să se uite că începem acest dialog sub 
auspicii net favorabile și mai ales fără acel gen de pășire în 
vârful picioarelor”. Sinceritatea și-un impuls de voință face 
ca autorul mărturisirilor să creioneze o radiografie adese-
ori detaliată a vremurilor trăite de literatura română cu 
bunele și relele cărora a trebuit să le facă față, zăbovindu-
se asupra stării „Cercului literar” de la Sibiu, cu dramele 
trăite de scriitori precum I.D. Sârbu, Nicolae Balotă, Ovi-
diu Cotruș, I. Negoițescu sau Ștefan Aug. Doinaș. Și un 
răspuns la întrebarea: „Domnule Regman, credeți că per-
spectiva post-revoluționară influențează scara de valori a 
criticului?”, la care Cornel Regman răspunde: „Enorm. În 

I 
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primul rând ea va facilita descotorosirea de toate acele 
angarale care sub numele scriitori cu volume ascundeau 
nu o dată realitatea unei personalități inepte”.  

Interviul următor luat lui Florin Mugur debutează inte-
resant cu dorința poetului de-a nu-și mai aduce aminte de 
epoca proletcultistă a anilor ‘50 în care a debutat, cu scuza 
că pe când publica prima lui carte, Cântecul lui Philippe 
Műller, avea doar 19 ani, numai că bravul poet nu sesizea-
ză că pe fundațiile marilor isprăvi din tinerețe se clădește 
viitorul. Ni se pare absolut paradoxal ca Florin Mugur să 
facă o împerechere de nume de anticeaușiști cu mirarea 
cum să pui pe aceeași poziție pe un Alexandru Bârlădeanu 
alături de Ana Blandiana, pe un Silviu Brucan alături de 
Mircea Dinescu, Andrei Pleșu și Octavian Paler, ba chiar 
cum să-l alături pe Gabriel Liiceanu Doinei Cornea. Așa-
dar, Florin Mugur ne îndeamnă să vedem ce vrednici ro-
mâni anticomuniști  erau un Alexandru Bârlădeanu și un 
Silviu Brucan, iar meritul acestei destăinuiri îl are Nicolae 
Oprea care îl provoacă pe Florin Mugur să se confeseze, 
care va exprima acele idei bizare care au ținut România 
într-o minciună nemeritată, nedivulgată din lipsă de curaj, 
adică dintr-un soi straniu de lașitate, stări active și azi. Păi 
să nu-l credem pe Florin Mugur cât de mult se temea el de 
microfoanele de ascultare ale securității pe care le bănuia 
peste tot?  

În următorul interviu aflăm dintr-un moto ce înseamnă 
„A supraviețui prin spirit”, spune poetul Cezar Baltag în 
anul 1997, care evocă nume relevante din literatura anilor 
‘60 precum Nichita Stănescu, Alexandru, Blandiana și So-
rescu. Sunt derulate interesante amintiri ale fiului unui 
preot refugiat din Basarabia încă din copilărie și adoles-
cență din frumoasele ținuturi argeșene, dar și din perioada 
universitară în care l-a cunoscut pe Nichita și felul în care 
a receptat marea poezie cu miracolul de a-l fi cunoscut pe 
marele Mircea Eliade în Statele Unite. Apoi aventura scri-
sului și a cărților câte au fost. Și iar demn de reținut ceea 
ce Nicolae Oprea selectează, semnificativ pe ultima coper-
tă pentru o istorie literară: „Maieștrii noștri nu-i cunoș-
team, frecventarea lor era imposibilă atunci, din cauza 
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multor piedici sociale și politice. Într-un fel noi înșine ne-
am format pe noi în absența unor maeștri imediați”.  

Și, ca un făcut, vorbind de drama creatorului, îi va răs-
punde lui Nicolae Oprea la această teribilă dilemă Mircea 
Horia Simionescu: „De douăzeci de ani trăiesc într-o sin-
gurătate de ascet, caut să găsesc ceea ce din pricina mul-
tor ocolișuri n-am descoperit încă, fac consecvent politica 
scrierilor mele egoiste și inactuale”.  

Extrem de interesant este interviul luat lui Dumitru 
Țepeneag, care luminează momente ale creației literare 
din România din anii ’60-’70, în principal ale „grupului 
oniric” în care Țepeneag pare să fi fost elementul cel mai 
dinamic, mai critic, ceea ce a dus la excluderea sa în anul 
1975 din Uniunea Scriitorilor și pierderea cetățeniei româ-
ne, ca mai apoi să exprime dezamăgirile ce le-a trăit pro-
vocate de neînțelegerile cu scriitorii din diaspora de la 
Paris la începutul anilor ‘80, în principal disensiunile cu 
Virgil Tănase și Paul Goma. Stranie mi se pare acum, ci-
tind acest interviu, o realitate dramatică. În urmă cu câți-
va ani, avându-l pe Dumitru Țepeneag musafir la Alba 
Iulia și Sebeș, l-am întrebat ce prieteni români are la Paris, 
cu care dintre scriitorii români din diaspora se întâlnește 
și discută. Și spre surprinderea mea a spus: „Nu mă întâl-
nesc, nu discut cu nimeni. N-am prieteni români la Paris”.  

Nu mai puțin incitant este interviul luat de Nicolae 
Oprea lui Mircea Zaciu în anul 2000, profesorul universi-
tar clujean în tinerețe cu mai multe încercări literare, în 
esență mai degrabă un analist și un istoric literar de pres-
tigiu, cu o soartă, spre senectute, nu chiar fericită mai ales 
în ceea ce numește el „deceniu satanic”. Între succesele 
timpului se numesc volume critice valoroase dar și admi-
rația și încurajarea Echinoxului care „a făcut epocă în lite-
ratura contemporană”. Și pe când cel care citește mărturi-
sirile sale, mă îngrozesc să-i aflu starea la momentul inter-
viului, aceea a părăsirii sale de către prieteni și-a singură-
tății dramatice. Ca în aceeași notă să încheie și Adrian 
Marino: „Magistrul nu poate, efectiv, crea decât discipoli 
în serie, epigoni, imitatori, spirite docile și minore”.  

Ei bine, după o minuțioasă prezentare de către Ion Pop 



Cărți, cronici, autori 

Discobolul/ 2021 
 

112 

a fenomenului echinox in extenso, cu reverberațiile lui 
optzeciste, Nicolae Oprea îl are ca invitat la discuții pe 
Octavian Paler pornind de la cartea sa Deșertul pentru 
totdeauna, în care autorul își dezvăluie „viața secretă”, 
aceasta în urma infarctului din anul 2000. Ce-l caracteri-
zează ca om și ca scriitor? Octavian Paler va constata: 
„Există un demon polemic în mine care mă împinge să 
despic firul în patru, în opt, în șaisprezece (…) Îmi place 
scrima intelectuală, îmi place să caut ceva nou în platitu-
dini. Apoi mărturisirile lui Nicolae Breban despre sine, 
opera sa și epocă, dar mai ales I. Negoițescu despre Cercul 
literar de la Sibiu. Și în sfârșit câteva interviuri pe care Ni-
colae Oprea le va da unor colegi de condei prin care reu-
șim să-i cunoaștem devenirea și personalitatea critică.  

Dialogurile convergente ale lui Nicolae Oprea, mai ales 
prin detaliile sugestive, reprezintă negreșit elemente de 
reper în istoria literaturii române de ieri și de  
 
*)Nicolae Oprea, Dialoguri convergente,, Editura 
Bibliotheca, Târgoviște,2021 

 
 



Poeme 

 

Lucian SCURTU 
 
Poem 
 

u ochii plânși și hainele sfâșiate, 
ea îmi reproșează să audă întreg orașul: 

„de ce din războiul de șapte ani, 
te-ai întors după zece ani? 
de ce din războiul de treizeci de ani, 
te-ai întors după cincizeci de ani? 
de ce din războiul de o sută de ani, 
te-ai întors abia peste o mie de ani, 
și fără nicio rană pe trup? 
de ce din războiul celor două roze, 
mi-ai adus doar una în dar?” 
(„toarnă parfum, adu roze”, mi-ai impus 
la plecare), 
după care de pe ostrakon 
șterge definitiv numele meu. 
 
 
Gustul cenușii tale 
 
I 
„Dacă aș fi sclava ta, care ar fi prețul pe care l-ai cere, 
dacă m-ai vinde?”, mă întreabă curioasă,  
cu ochii înlăcrimați din cauza mirosului înțepător, 
provenit de la ceapa pe care o taie atentă, pe masa din 
bucătărie, 
dar lacrimile îi erau reale, de acest lucru mi-am dat seama 
mult mai târziu când a plâns mult deoarece am aruncat  
pe geam un obiect drag nouă (o batistă fluturată pe țărm,  
când am plecat în prima cruciadă), 
abia atunci am realizat importanța momentului,  
faptul că este sclava mea de foarte mult timp,  
supusa mea de la prima revărsare a Gangelui, 
roaba mea de o viață de om singur, 
„pe tine aș cere o corabie și un astrolab, să te pot căuta 
prin nordurile coapselor tale și sudurile rătăcirilor mele!” 

C 
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am răspuns într-un târziu,  
târziu pe care nu-l voi uita niciodată. 
 
II 
„Dacă aș fi robul tău, în care exil m-ai trimite, 
până la sfârșitul zilelor mele?”, o întreb într-o zi din an, 
după ce tocmai terminase de alăptat înserarea, 
și câțiva picuri de lapte, asemenea unor mărgeluțe, 
se gudurau vesele la picioarele mele, 
ea tace, știe că robia mea nu a fost deloc egipteană 
(posedă arta înrobirii cu o elevată știință a disimulării), 
știe că am urcat pe tron împreună, dar a coborât singură, 
ani în șir am așteptat cu înfrigurare răspunsul la întrebare, 
dar ea a tăcut mereu, 
tăcere pe care am uitat-o doar atunci când a spus: 
„de azi, exilul tău va fi la Palermo, alături de Bălcescu, 
așa vei realiza faptul că gustul istoriei este identic  
cu cel al cenușii,  
iar cel al cenușii cu gustul rochiei mele de vară!” 
 
 
Abuz 
 
Poziția zeilor față de oamenii obișnuiți a fost una firească,  
iată de ce efemerida s-a lăsat avortată pe glezna ei, 
acolo și-a petrecut copilăria mirifică, unică, frumoasă, 
amiaza a prins-o sus pe pulpă, de-acum matură, 
lipsită de dileme, mulțumită de bunul mers al istoriei 
(în ziua aceea, din cauza mărgelelor ei strălucitoare,  
au fost interzise Jocurile nemeice), 
în dreptul șoldurilor a prins-o seara, bătrână, foarte 
bătrână, 
urma să moară demnă, împăcată, probabil în zona  
coastelor sau a sânilor împietriți de uimire, 
„fericiți cei care vor ține doliu după un cireș!”, a spus ea, 
când strălucirea scutului meu se vedea de pe munte, 
strălucirea coifului ei se vedea de pe mare. 
„Doliul nu are miros!”, i-am răspuns privindu-i mâna 
dreaptă lipsă,  
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cea cu care a cules spicele pentru un trai mai bun. 
 
 
Paharul 
 
Din neatenție, atinge ușor paharul cu apă, 
câteva picături se prăbușesc pe podea, 
zgomotul produs se aude până departe, 
se preling, aproape insesizabil, 
pe scândura galbenă, 
„uite, așa se scurg și viețile noastre!”, îi spun 
(mormintele noastre vor fi despărțite de cine?), 
ea rămâne indiferentă, 
nu e interesată unde o vor purta pașii, 
târziu, se urcă desculță pe tron, 
o privesc nedumerit, 
„vreau să fiu puțin mai aproape 
de Dumnezeu!”, șoptește, 
„numai așa știu înălțimea de la care voi cădea!” 
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Virgil TODEASĂ 
 
Limitaţii  
 

ot săpând am descoperit altă lume 
am rămas acolo  

căutând fundul pământului 
 
conform proiectului  
castelul trebuia să aibă  
fundaţia pe măsura înălţimii sale 
 
şeful ne vorbea despre artă şi fericire, 
despre toate - oricum eram puţin ameţit 
 
aerul profunzimii vaporiza macaralele, 
pauza de masă, zăpezile… 
 
de undeva, 
din aur şi lumină inefabilă 
văd conturul pământului ca o linie absolută –  
linia zero 
 
 
Vzia 
 
şedeam pe scândurile încovoiate -  
nici răul, nici binele n-au pus stăpânire pe noi 
 
la porţile de lemn, 
pe scaunele cu ţăruşi de frasin – juriul 
(sobrele statui îmbrăcate strâns pe soclu) 
 
locul pe unde  toţi treceam înfriguraţi   
 
nopţile noastre erau dotate cu lună,  
băncile cu felinar afumat 
 
nici urmă din negrul nopţii, 

t 
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în aer nici urmă de rău 
 
împărţeam puţinul zilei, pâinea 
 
plecam convinşi  
c-ar mai exista ceva ascuns de noi 
 
 
Pegasus 
 
de la o vreme mă tot tragi de hăţuri, 
mă târăşti pe câmpul alb cu obstacole - 
 
lăsă-mă singur, 
peste câteva zile voi zbura  
ca o pasăre fără cioc şi fără zăbală 
 
promit, jocheule,  
că vei pluti ca un corb  
pe aripile mele de vultur! 
 
 
 
Cine? 
 
…mai pipăie pământul cu palmele sale  
precum atletul gata de start 
 
pentru care sosirea este o izbândă  
 
Doamne, 
eu şi ţăranul din mine - 
pământul şi grâul din braţele mele! 
 
 
Secvenţe 
 
din pomul acela 
cad frunzele ca o sentinţă 
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el caută locuri umbrite, 
cotloane să-şi ascundă goliciunea 
 
deasupra-i  
e marea albastră 
mişcătoare în umbra de nori 
* 
cireşul, o bidinea  
îmbibată cu vopsea lavabilă 
ploile adună sub el primăvara toată 
* 
cel care-şi ascunde inima  
în buzunarul de la piept - 
simplu, ca pe nişte bănuţi sclipitori 
* 
pe malul mării scoicile vomită inimi de aur 
aripioare de peşte întinse pe nisipul fierbinte - 
adorm 
* 
mă ascund ca un pom desfrunzit 
toamna şi-n mijlocul iernii 
 
aici, lângă mine – 
liniştea serii, Doamne!  
 
 
 
Misterul 
 
bate la poartă sacadat 
ca o limbă de  ceas cu pendul  
 
după zid există ceva interzis mie 
 
mă văd pe-acolo, pe la mijloc,  
călare pe uraganul acesta turbat  
 
dintr-odată mă aflu departe,departe 
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şi nu mai ştiu nimic despre mine 
 
 
Grădina 
 
deasupra - 
petale din floarea amiezii 
 
lângă măr -  
scara fără de cuie, 
paralelă a durerii ce urcă 
 
inima mea – are ţevi înroşite  
ca o antiaeriană în bătaie sub razia cerului  
 
din vârful copacului - 
aud strigăt de spaimă, lichid :  
 
vreau să cobor, cine mă prinde? 
 
 
Capcană 
 
in borcan verzui de sticlă 
cu o inimă diformă  
cântă ode vechi de închinare  
 
vag, îşi amintea de silueta lui de umbră - 
iată cuibul meu de păsări! 
 
nu mai este grâu, nici zbor nu este  
de-acum voi spune basme cu tărâţe   
 
 
 
văd lacul imens  
care rupe zăgazul şi inundă totul 
 
acolo unde spargerea este o frântură de timp 
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când apele sunt libere peste câmpia întinsă 
ca o clepsidră răsturnată sub semnul infinit, 
 
cum mai şuieră peştele când se rupe barajul, 
cum trece el dincolo şi cum prinde picioare  
să umble prin lume   
 
se ştie că lacul acumulează,  
iar barajul în apogeul său tragic împrăştie, 
 
că aşa sunt toate :  
rădăcina, floarea, sămânţa şi pasărea-ou   
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Dumitru ZDRENGHEA 
 
Zbor frânt 
 

boară, pasăre, zboară 
Până când zborul îți va fi frânt 

De Dumnezeu, 
De văzduhul prea înalt 
Sau de glonțul tras înspre tine. 
 
 
Devenire 
 
Ușile sufletului meu 
Erau deschise, 
Dar nu era nimeni 
Nicăieri. 
O pasăre mare 
Și neagră 
Trecea spre apus 
Prin ziua de ieri. 
 
 
Noi 
 
Peste noi curgea primăvara, curgea peste noi în șuvoi, 
Tu erai atât de frumoasă, și-n lume eram doar noi doi, 
Dumnezeu ne luase în ceruri, nimic nu se făcea fără noi, 
Tu erai atât de frumoasă, și-n lume eram doar noi doi, 
Flori înfloreau din adâncuri, se revărsau peste noi, 
Tu erai atât de frumoasă, și-n lume eram doar noi doi, 
Moartea, tristă, plecase,învinsă de iubirea din noi, 
Tu erai atât de frumoasă, și-n lume eram doar noi doi, 
Eu eram potir, tu petală, cerul cădea peste noi, 
Tu erai atât de frumoasă, și-n lume eram doar noi doi, 
Mâna mea tremura să te-atingă, totul era în noi și prin 
noi, 
Tu erai atât de frumoasă, și-n lume eram doar noi doi, 
Clipa se-oprise odată cu timpul, am devenit unul din doi, 

Z 
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Tu erai atât de frumoasă, și-n lume eram numai noi 
 
 
Cei muriți 
 
Cei muriți  
Sunt atât de departe, 
Tăcerea lor 
Nu ajunge la noi. 
Doar ploile au, uneori , 
Gustul lor amar 
Și ne curg pe obraji, 
Transformate în lacrimi. 
 
 
Înviere 
 
Atunci, 
Vom fi muriți demult 
 Și n-o să știm 
Ca  Dumnezeu, 
Și-a coborât aripa 
Peste mormântul 
Nostru-n țintirim. 
Trupurile noastre 
Urcând înspre cer 
N-au carne, 
Doar răni fără număr. 
Cerul e pustiu, înghețat. 
Vom purta veșnicia pe umăr 
 
 
Țipăt 
 
Astă-seară vorbesc cu tăcerea din sufletul meu, 
Cu tăcerea de moarte a inimii mele 
Care nu mai bate pentru mine, 
Cu tăcerea acestei camere care nu-mi mai aparține, 
Cu tăcerea gândurilor mele care nu-mi mai șoptesc 
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Și peste toate, viitorul, care nu mai vrea să vină la mine. 
Corbul 
 
Corbul îmi zise 
Eu nu sunt corb 
Sunt moartea ta 
Dar tu nu mă vezi, 
Căci ești orb, 
Ochii tăi 
Fără lacrimi 
Și fără lumină 
Sunt deja stinși 
Și tu, căzut în țărână. 
Mâna iubitei 
E doar copacul 
Ce crește din tine 
Spre cerul înalt 
Spre vesnicia ce vine 
 
 
Sfârșit 
 
Te aștept, iubito, 
Să vorbim despre iarnă, 
Cum crengile se rup 
Sub povara iubirii 
Și toate mor, 
Pentru că a trăi e prea greu. 
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Adrian MATEI 
 
Iubirea ca o fiară 
 

ustul cald al iubirii de pe buzele tale 
Îmi inundă gândirea, mi te-aduce în cale, 

Pe cărări nebătute, luminate de aștri, 
Rătăcesc în neștire dup-ai tăi ochi albaștri. 
 
Sânul crud ca o pară pârguită-n căldură 
Se așează cu foame în a mea tevatură, 
Răscolind amintirea unor nopți înfocate, 
Ascunzându-se-n gânduri, cu durere le zbate. 
 
Un surâs aprioric îți reclamă azi vina, 
Dintr-o rană deschisă își servește surd cina, 
Mă îmbată cu lacrimi, îmi orbește privirea 
Și m-ascunde de tine ca să uit fericirea. 
 
Trup de înger demonic, alungat din plăcere, 
Ce-l îndeamnă păcatul să provoace durere, 
Ți-l învălui în abur, ca o rea vrăjitoare, 
Prigonită de soartă, răstignită sub soare. 
 
Adâncit în tăcere, mă închin la-ntuneric, 
Spovedit de blesteme îmi doresc să fiu cleric, 
Mi-am aflat grav năpasta ce mă chinuie-n noapte, 
Ce în suflet zvâcnește cu-ale ei dure fapte. 
 
Mă lovește uitarea și mă doare tăcutul 
Nu mai vreau suferință, ucideți-mi trecutul, 
Ascuțiți-i caninii, îmbrăcați-o în fiară! 
Și-aruncați-o spre mine ca iubirea să moară... 

G 
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Întâiul poem 
 
Se-așază roua peste vise, 
Ca un surâs al dimineții, 
Iubirile, în suflet scrise, 
Lumina și-o împart egală, 
Trezind mireasma tinereții 
Sub dansul pașilor de gală. 
 
Un vals nebun, pornit în noapte, 
Fără de fracuri sau de trene, 
Cu muzica închisă-n șoapte, 
Erotic, își revarsă note 
În sentimentele perene 
Ce-ating, astral, înalte cote. 
 
Prin străvezii conduri ce zboară 
Peste răsfățurile vieții 
Se văd cum îngerii coboară 
Din umbra stelelor nestinse, 
Ca un surâs al dimineții, 
Se-așază roua peste vise... 
 
 
Ultimul galop al calului sălbatic 
 
Sub urme de ceață aleargă spre dealuri, 
În vânturi de coamă, copite-n galopuri, 
Se-nchină mălinii, trosnind înspre maluri, 
Cum ard mărăcinii prin piscuri de hopuri. 
 
Ascute nisipul cu talpa-i încinsă, 
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Grumazul îi fierbe din fuga nebună, 
Prin vene îi curge scăparea întinsă 
Spre liniștea neagră, sub clarul de lună. 
 
Lovește pământul, strivindu-i cărarea, 
Își mână conturul prin roiuri de colburi, 
Ar vrea să atingă, grăbit, depărtarea, 
Să scape de cețuri, de hopuri și volburi. 
 
Aleargă spre viață cu sânge fierbinte, 
Aleargă întruna, aleargă și-aleargă, 
Dar arma vicleană, dospită la minte, 
Adună cătarea din zarea cea largă. 
 
Crud, glonțul se-adapă din inima-i frântă, 
Sticloși, se sting ochii privind spre-ntuneric, 
Din stranele nopții în psalmi i se cântă, 
Pământul se-ascunde în plâns ezoteric. 
 
E dus armăsarul, pierdut pe vecie, 
Un suflet ce frâul n-ajunse să-l strângă 
Nici astăzi - adult, nici ieri - în pruncie. 
Pământul îl cheamă, pe leș să îl plângă... 
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Georgeta Minodora RESTEMAN 
 
Eu şi tu, tăcerile din prund 
 

u şi tu, tăcerile din prund  
Destine-ascunse în oglinzi ciobite  

Când rătăcim prin visuri zdrenţuite  
Şi temeri mute aprig ne pătrund 
 
Ca nişte iatagane otrăvite. 
Şi vor ca să lăsăm în vrajba lor  
Iubirea noastră. (Nu-i deloc uşor  
Să alungăm temutele ispite!) 
 
Când dragostea în noi va înflori  
Şi crinii vor cânta pricesne-n strană, 
Din templul ei nicicând nu va fugi  
Iubirea noastră cea nepământeană.  
 
Reinventare  
 
În fiecare zi aşez o piatră  
La temelia templului în care  
Ne vom opri şi noi, cândva, deodată  
Şi nu vom fi doar semne de-ntrebare. 
 
În fiecare ceas se-aştern în gânduri  
Din linişti, linişti ce nu se destramă,  
Miresme moi ţes pace peste fluturi  
Şi din lumini luminile ne cheamă. 
 
În fiecare clipă-n inimi creşte  
O dragoste cum alta-n lume nu e,  
Când Tatăl prin credinţă ne zideşte  
Şi noi rodim ca spicele de grâie. 
 
Păşind sfioşi pe cioburi de oglindă  
Nu ne vom teme că vor fi răniri, 
Vom celebra a dragostei izbândă  
Reinventând miresme-n trandafiri. 

E 
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Dorin ŞTEFĂNESCU 
 
 
Inima şi cuvintele 
 

u am ales întâmplător acest titlu, ce reia un vers dintr-
un poem, pentru însemnările pe marginea volumului 
Poemele Anei, de Mircea Petean (Limes, 2020). Nu 

atât deoarece cuvântul este rostit cu inima, iese din inimă, 
cum se spune, cât mai ales pentru că el este inima, fiind al 
inimii care cuvântează şi scrie poemul. Să remarcăm mai 
întâi că acest cuvânt ajuns în pagină e mai mult decât ceea ce 
se lasă spus spre auzire, căci „cuvântul nu se rosteşte – / se 
în-fiinţează”; ceea ce înseamnă că modul apariţiei sale nu 
ţine în primul rând de natura sa rostitoare, ci mai degrabă de 
ajungerea sa la fiinţă, de noutatea pe care o pune în vedere. 
Iar cuvântul ia fiinţă aşa cum ar lua lumină din propria-i 
ivire, se dă pe sine în lumea poemului, cea mai bună dintre 
lumile posibile, căci e singura în care el se poate naşte, fiind 
doar aici cu adevărat acasă. 

Poezia lui Mircea Petean este o celebrare a cuvântului ca-
re, luând fiinţă, se revarsă în cuprinsul primitor al poemului, 
află albia rostirii, se înfiinţează şi creează. Iar dacă, uneori, se 
simte numai „cenuşa cuvintelor pe limbă”, ceea ce nu se mai 
poate rosti nu e o mărturie a cuvântului defunct, ci a celui 
trecător şi mistuitor, care lasă după sine urma arderii sale. 
„Aş vorbi despre urme”, spune poetul, ca şi cum ceea ce i se 
dă spre vorbire ar ţine mărturisirea trează, ar vorbi în conti-
nuare chiar şi în ştergerea oricărei puteri de numire. Subtilă, 
în aceste poeme, este frecventa alunecare de la celebrarea 
amintită, a naşterii cuvântului, la oficierea unui ritual al 
amuţirii, al topirii în chiar ceea ce nu se poate spune. Dar nu 
e acesta însuşi rostul poeziei, de a lăsa mai mult nespus de-
cât spus, de a „vorbi despre un anume sfârşit”, atât de a-
nume încât lasă loc urmei, urmării?  

Cuvântul e surprins între aceste două instanţe ale sale, în-
tre izvor şi vărsare, început şi sfârşit al putinţei de a fi. Dar 
nu e un sfârşit care închide, aşa cum cuvântul obişnuit se 
închide şi piere în ceea ce spune. Cuvântul viu al poemului 
rosteşte chiar şi după ce toate cele ale lumii au amuţit, sau 

N 
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mai ales atunci, în absoluta vacuitate şi eclipsare a sensurilor 
mundane. Ce înseamnă, de pildă, că „vorbele cu paşi uşori/ 
rostuiesc respiraţiei preajmă” sau că „umblă ca o mână-n 
somn cuvântul”? Nu depun acestea mărturie despre viaţa 
unui cuvânt ce se spune discret, abia auzit, în ritmul respira-
ţiei la rându-i neauzită, al somnului legănat de o mână nevă-
zută? În poem, totul se naşte şi sfârşeşte sub zodia unui cu-
vânt ce rosteşte în trecere, ivind imagini în mişcare, crâmpe-
ie de sunete. Mai degrabă discontinuităţi fragile, articulări 
frânte, fracturi de limbaj care tocmai ele conferă, paradoxal, 
forţa de expresie a acestor poeme. 

Cuvântul inimii – cordial – iese din necuvântul celor care 
nu ajung la rostire pentru a sfârşi în necuvântul care îi poartă 
urma, prezenţa vie ca temei al poemului. În acest loc roditor, 
totul vorbeşte, se preschimbă în cuvântare, ia fiinţă în lucrul 
care ia cuvântul: „chiar sub ochii noştri pădurea/ (...)/ se 
metamorfoză în cuvânt”, fructul ploii se pârguieşte „în lumi-
na acelui cuvânt”, toate se aşază „sub streaşina acelui cu-
vânt”, „sub acoperişul în formă de Δ al acelui cuvânt”. Un loc 
dat spre locuire, căci doar poposind aici înţelegerea dă de 
înţeles, supravegheată de nimbul de lumină al cuvântului, de 
bolta misticei delte care îi deschide orizontul. Aici, într-
adevăr, toate devin volatile, uşoare, cuvinte cu aripi, neîm-
povărate de gravitaţie, eliberate din „muşuroaiele de cuvinte” 
fabricate pentru a fi comunicate. Asistăm la o miraculoasă 
prefacere care dă sens facerii: „cuvintele se făceau albine în 
zbor”, ca şi cum ceea ce se spune aspiră la mai mult decât ar 
face-o spunerea însăşi. În vârtejul acestei transformări, cu-
vântul se revarsă spre înaltul care îi absoarbe mierea. 

Printre cele mărunte şi umile, doar inima reprezintă te-
meiul creşterii şi al zborului. Creaţia poetică pune aici în 
lumină sensul, nicicând abolit, al celor aparent nesemnifica-
tive, virtutea marginii de a pune început. Nu putem vorbi, în 
poezia lui Mircea Petean, de marginalitate ca de un câmp 
umbrit al fiinţei, de făptura descentrată a lucrurilor. Margi-
nea vorbeşte prin sine, căci acolo se adăposteşte cuvântul cu 
adevărat poetic. Nu în nucleul central al rostirii pline este 
sălaşul său, în sensul împlinit al celor deja spuse, ci în margi-
nea spunerii, cea care stă între nespus şi spus, ca într-o pre-
spunere deja arătătoare, în sensul pieziş al preagolului. De 
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acolo, din prevenirea sa originară („colosal nu e cuvântul în 
sine ci ceea ce-l prevesteşte”) prinde a răsuna cuvântul, 
„cheamă din marginea/ ceea”, „de dincolo de marginea mar-
ginii”. Şi atunci marginea nu îşi rosteşte decât golul, absenţa 
prezentă, deci „o absenţă plină” de libertatea posibilului. 

O poezie a posibilului, acesta ni se pare a fi rodul creaţiei 
lui Mircea Petean. E prea puţin? Dar nu stă tocmai în posibil 
temeiul nevăzut al tuturor orizonturilor, mănunchiul din 
care se desprind drumuri înspre toate zările? Şi ce-i dacă 
„miezul nu-i nicăieri/ a rămas doar marginea”, iar „lucrurile 
sunt uneori doar suprafeţe/ care dispar”? Răzbătând prin 
toate, din marginea lumii nevăzute, ceea ce se arată în cu-
vântul care îl spune este singurul lucru cu adevărat impor-
tant: „ce se vede-i un bob de rouă”. Atât şi nimic mai mult. 
De aici, din aproape nimicul acesta izvorăşte aproape totul, 
un mai mult decât am putea spune şi vedea. Tot ce se iveşte 
de aici, tot ce urmează ca urmă a cuvântului este splendoa-
rea pe care o răspândeşte lumina inimii: „lumina din ochii 
tăi/ se revendica din lumina rădăcinilor lumii”. Redefinind 
apoftegma carteziană, iubirea adună laolaltă („eşti deci 
sunt”), leagă într-o singură lumină pe toate cele văzute de 
temeiul lor nevăzut. 

„O scufundată imagine” prin care se vede ceea ce, altfel, 
nu e dat vederii: „surâsul în colţul gurii uitat/ ca un fluture 
viu”. Totul e viu, spuneam, în aceste poeme ale inimii, şi, 
tocmai pentru că sunt manifestări ale viului, ele sunt aidoma 
vieţii pe care cuvântul nu o poate spune până în adânc, „sen-
sul ultim scapă”. Rostul poeziei este de a da începutul, nu 
sfârşitul; cu lumea ei toate încep, iar cuvântul – chiar dacă se 
sfârşeşte la un moment dat – nu poate rosti sfârşitul însuşi. Şi 
nici nu ar fi de dorit; poemul rămâne pururi deschis, ultimul 
apare mereu pe chipul primului, într-un început nesfârşit. 
Ceea ce conferă singularitate – şi absolută originalitate – 
discursului lui Mircea Petean este rostirea în fulguranţa miş-
cării, pulsând în ritmul inimii care o însufleţeşte. Poeme ale 
iubirii? Fără îndoială, dar şi, prin ele, ale vieţii care ţâşneşte 
„ca un zeu solar abia ieşit din găoacea cuvântului”. Mai mult 
decât ceea ce se vede în lumina inimii care bate în cuvânt nu 
putem spune. Aici însă nu noi suntem cei care vedem, „zeii 
doar avându-ne/ poate/ în vedere”. 
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Elisabeta BOGĂȚAN 
 
 

Leo Butnaru și opresiunea politicului 
 
eși înmănunchează o seamă de eseuri, cartea lui Leo 
Butnaru, Vederea dinspre alții, vedere spre alții, 
(Yes-Euri), Editura Epigraf, Chișinău, 2020, se reve-

lează ca deosebit de unitară, echilibrată pe două centre de 
greutate: un bildungsroman al propriei formări ca om, ca 
scriitor, ca poet, sub omniprezența călcâiului opresiv al 
comunismului, și o analiză lucidă a evoluției artei, poeziei 
în special, mai ales sub aspectele sale contemporane auto-
rului.  

După cum mărturisește chiar scriitorul, acest bildungs-
roman e format parțial din extrase de jurnal, pe baza jur-
nalului început în anul 1969.  Cu comentarii ulterioare, 
desigur. Și, pentru a reveni la rolul jurnalului în scrierea 
acestui volum și a altora similare, Leo Butnaru precizează, 
răspunzând unor provocări: „Din călătoriile mele, (…) m-
am întors cu trei volume consistente de yes-euri, adică de 
jurnale.” (p.279). 

Autorul reconstituie sugestiv atmosfera greu respirabi-
lă impregnată de ideologia comunistă: controlul perma-
nent, pe toate palierele, și (sau mai ales) în școli: „ (Alte 
extrase din Jurnal: (…) „2.III.1971. La ora de catedră milita-
ră, locotenent-colonelul Danilov mă dădu afară. Motivul: 
aveam pe masă volumul «Liudi, godi, jizni» («Oameni, 
ani, viață») al lui Ehrenburg. Închis. De cum intră, grada-
tul dă cu ochii de carte. «E bună, dar, inainte de toate, 
datoria!» zice, ridicând acest volum și izbindu-l de masă.” 
(p.13).  

Referirile la acest jurnal sunt reiterate, chiar mai expli-
cite: „Poate, intuitiv, de acolo porni și imboldul săteanului 
adolescent ce prinsese a se orășeniza să țină un jurnal, 
începând cu anul 1969, pe când era student la Jurnalism, 
anul trei („Student pe timpul rinocerilor”, 2000).” (p.21). 
Căci: „E captivantă, uneori chiar copleșitoare tentația de a 
retrăi, a reconstitui stările de freamăt, vrajă, incertitudine, 

D 
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dar și de perseverență din adolescența ta de poet debu-
tant, de – cum se zice – în formare.” (p.25). Este, în plus,  
semnificativ titlul pe care îl alege pentru jurnalul său, 
amintind, mutatis mutandis, de rinocerita lui Eugen Io-
nescu. 

Bildungsromanul, ca punct de centrare al cărții, deși 
este însăilat din texte publicate anterior în reviste literare, 
reușește să se reveleze ca omogen. Formula acestei cărți a 
lui Leo Butnaru este definită implicit de Mihail Epștein, 
care, de fapt, se referă la „narațiunea eseistică” a lui Sera-
fim Saka, „Pe mine mie redă-mă”: „Eseul este ceva parțial 
recunoscut ca jurnal, parțial ca articol, parțial ca povesti-
re.” (p.67). Și tot el: „eseul îmbină autenticitatea cotidia-
nului, caracteristică jurnalului, generalizările raționale 
(teoretice), specifice filosofiei, concretețea imaginativă și 
plasticitatea, definitorii pentru literatură”. (p.75). La fel 
cum cuvintele lui Leo Butnaru despre această operă se 
potrivesc propriei sale opere: „un cutremurător document 
uman din timpurile când antiumanul bântuia istoria.” 
(75). 

Împletind autobiograficul cu umorul, oferindu-se pe 
sine ca element pentru generalizare, Leo Butnaru dă inte-
resante date biografice, temelie pentru un capitol de isto-
rie literară: „Acum bineînțeles că mă ispitește și întrebarea 
de sine dacă, rămânând la Negureni, la Răut, aș fi început 
să scriu versuri. Cred că da. Numai că pe acolo, la țară, în 
modestele biblioteci din Negureni și Chițcani, sigur că ar 
fi evoluat altfel adolescentul care găsi curajul să se „trans-
planteze” din satul sovietic moleșit, adormit, indiferent și 
speriat de fantome în orașul ceva mai liber, mai dezinvolt, 
mai curajos în cele existențiale.” (p.4).  

Probând parcă veridicitatea unui proverb arab pe care 
și-l amintește, Leo Butnaru își exemplifică racordarea la 
climatul socio-cultural al vremii: „Arabii au un proverb 
excelent: „Oamenii seamănă mai mult cu timpul lor decât 
cu părinții”. Astfel că debutantul care am fost semăna cu 
ceea ce se întâmpla, ca mișcare de idei, cultură, dar și re-
presiune ideologică, în Chișinăul anilor ’60. Dar și cu miș-
carea studențească din Franța anului 1968, pe atunci eu 
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însumi fiind student în anul doi universitar. Cu zguduirile 
din Cehoslovacia, când tineri alde noi se autoincendiau, 
protestând față de invazia sovietică în țara lor. Semănam 
cu cei din ghetoul samizdatului din URSS, cu exuberanța 
poetică a generației lui Voznesenski...” (p.6). 

Referirile la presiunea politică sunt frecvente : „eu, cel 
căruia, nefiresc, brutal politic ii este impus un alfabet stră-
in culturii române moderne – cel chirilic, alfabet in care 
sunt nevoit să-mi scriu începuturile literare,” (p.27). Sau: 
acțiunea de „de-slavonizare” a bibliotecilor publice și a 
celor personale din estul Moldovei prin colecția „Poezii de 
duminică” a Editurii Uniunii Scriitorilor din Moldova este 
întreruptă brutal de conducerea USM sub presiuni politi-
ce. De asemenea, autorul amintește de multele cenacluri 
literare din Chișinău, care „aveau să dispară în urma in-
tensificării agresiunii ideologice de deznaționalizare, 
când, la aceste instituții de învățământ, erau eliminate din 
programe, rând pe rând, materiile predate în limba româ-
nă. La Medicină fuseseră scoase din uz și jertfite prin au-
todafe manualele scrise în limba pământului, bietul stu-
dent venit de la țară și care nu prea cunoștea limba ocu-
pantului pomenindu-se aruncat, brusc, în oceanul slavon, 
zis rusificare, deznaționalizare. ” (p.38) Autorul subliniază 
pătrunderea presiunii politice și în artă, în stilistică : „sti-
listica prozodică transfrontalieră, să zic, în periplul ei din-
spre București spre Chișinău, în fine dinspre Vest spre Est, 
stilistică oarecum în răspăr cu autohtonismul lăcrimos, 
sentimental, în măsura în care acestea erau îngăduite de 
„eroica” ideologie a realismului socialist, dar mai cu seamă 
cea a partidului comunist (dar, de cele mai multe ori, efu-
ziunile retorice ale versificațiilor din acele vremuri erau 
unele jubilative, entuziaste, pe scurt – sovietice socialiste 
erau).” (p.45). 

Nuanțările sau criticile atmosferei literare intens politi-
zate nu puteau lipsi, căci acesta era „aerul social” respirat 
de scriitori: „acea moară ideologizată, supravegheată, diri-
jată cu obstinație de diverse organe, de multe ori era com-
pletamente în afara artei scrisului, la rându-i măcinată ea 
însăși de rutină și de indicații realist-socialiste. Iar secreta-
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rii, toți, de la unul la trei, consultanții și alți angajați - 
funcționari trebuiau să fie „exemplu de urmat” și la adu-
nările de partid, închise sau deschise, și la cele generale, și 
la diverse dezbateri impuse de secția ideologie și propa-
gandă a CC-ului, și la… dezbateri impuse de secția ideolo-
gie și propagandă a CC-ului, și la… Astfel că și Liviu Dami-
an, care vorbea convingător despre Eminescu sau Creangă, 
nu putea să tacă (nu era lăsat, la urma urmelor) când se 
puneau în discuție „genialele capodopere” ale lui Leonid 
Ilici Brejnev Pământul mic sau Desțelenirea; nu putea să 
rămână neutru, neangajat, când, de sus, venise indicația 
ca Brejnev să fie primit în Uniunea… Scriitorilor (!) din 
URSS și toate organizațiile de condeieri din republicile 
unionale trebuiau să salute cu entuziasm propunerea, să-l 
elogieze pe prim-secretarul PCUS care, de fapt, nu avea 
nimic cu literatura, dar căruia trebuia să i se înmâneze 
carnetul de scriitor nr. 1!” (p.49). Tot despre Liviu Damian, 
o personalitate literară care pare a fi considerată emble-
matică pentru epocă, autorul notează: „Destinul său purta 
stigmatul fiului de „dușman al poporului”… Tatăl nu-i fu-
sese pur și simplu deportat – pentru ce ar fi fost deportat 
un învățător de țară, care nu avea bogății, care nu avusese 
zilieri? Satrapii comunismului îl întemnițaseră pentru 
motive politice.” (p.52). O posibilă colaborare cu un post 
de radio străin (Europa liberă, de exemplu), era absolut de 
neconceput, căci securitatea de partid, comunistă, l-ar fi 
desființat: „Pentru că, dacă Liviu Damian ar fi cutezat să 
trimită nu un serial (!) de materiale, măcar un textuleț 
oricât de nevinovat la respectivul post de radio, chiar a 
doua zi la USM ar fi fost convocată adunarea închisă de 
partid, apoi cea deschisă, tot de partid, care l-ar fi exclus 
din rândul membrilor PCUS, ceea ce ducea automat la 
eliberarea din postul de secretar al organizației scriitori-
cești, după care i s-ar fi suspendat dreptul la semnătură, ar 
fi fost hărțuit de Securitate etc.”(p.53). Ampla portretizare 
a lui Liviu Damian exemplifică în ce măsură presiunea 
politică comunistă a deviat cursul firesc al formării unui 
scriitor, înăbușindu-i unele laturi sau obligându-l să poar-
te altoiuri străine.  
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Observăm, deci, că bildungsromanul lui Leo Butnaru 
include mai multe „bildungsromane” colaterale, care, într-
un fel, se aseamănă între ele, prin faptul că formarea per-
sonalității fiecărui protagonist a fost parțial deviată și su-
focată de opresiunea comunistă. Cum s-a văzut, Liviu 
Damian este unul dintre protagoniști. 

Leo Butnaru se vede apoi obligat să sublinieze omni-
prezența călcâiului opresiv al comunismului vorbind de-
spre „Serafim Saka (1935–2011), omul și scriitorul care a 
cunoscut din plin avatarurile a ceea ce pusese drept titlu 
unei cărți de-ale sale, Vămile. Vămile nenorocului copilu-
lui orfan de ambii părinți. Apoi cele ale tânărului pornit în 
căutarea unui rost, dar mereu ciocnindu-se de agresivita-
tea congenital antiromânească a bolșevismului sovietic 
năvălitor, cotropitor și înstăpânit infernal pe meleagurile 
din stânga Prutului. Urmează vămile prin care i se impune 
să treacă tânărului jurnalist, scriitor, mereu încolțit de 
mahării partidului și de minusculii critici „literari” aserviți 
în cel mai înalt grad de lașitate și nesimțire partidului. 
Vămile antiromânismului, imperialismului, șovinismului 
velicorus-sovietic” (p.59). La acesta, „narațiunea memoria-
listică pornește în lume din nordul Moldovei Estice hotăr-
nicit cu nordul Bucovinei, unde se sfâșie harta și destinul 
României; harta și destinele țăranilor și intelectualilor 
ajunși la cheremul imperiului diavolului – bolșevic și de 
nimic bun; bolșevismul ca una dintre cele mai incalificabi-
le forme și forțe ale răului devastator, ca – zice autorul – 
„spectacol din cele apocaliptice!” (p. 144), pentru că „de la 
fascism la comunism nu-i decât o jumătate de pas” (p. 
177)” (p.60). Observăm cu stupoare că rețeta comunismu-
lui era pretutindeni aceeași, după cum depune mărturie 
Serafim Saka: „conflictul principal în literatura noastră 
trebuie să fie lupta dintre bine și foarte bine” (p.62). 

Autorul accentuează repetat, puternica presiune a poli-
ticului, a ideologiei comuniste, din anii formării sale, sub-
liniind mereu alte nuanțe: „Dintr-un posibil Ego în depli-
nă forță de creație, originalitate și demnitate, comunismul 
uneori făcea altceva, orice virtuală personalitate de creație 
ajungând un... micro-ego terorizat de supușenie și spaimă. 
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Un microego greu de identificat până și sub puternicul 
microscop al psihanalizei (sănătoase). Sper că, în măsura 
în care se putea totuși, m-am opus înregimentării și cântă-
rii în falset la drapelul cu secera și ciocanul pe el, ținând să 
fiu un autor (auto)crescut în cultul valorilor vieții în liber-
tate, cel puțin a celei interioare, cât mai vastă; al valorilor 
literare, artistice universale” (p.10). 

Și subliniază cât de greu putea cineva să-și formeze o 
concepție socială și artistică corectă: „Din aceste cărți ale 
lui Ehrenburg și Kataev un student, precum mă aflam, 
descoperea o lume a literaturii și scriitorilor necunoscută 
până la acea lectură, ce părea realizarea unei șanse cu ade-
vărat norocoase, ce-l făcea să înțeleagă că, de fapt, nu este 
chiar totul cum se spune în manualele de istorie sau în 
istoria literară bolșevică despre prima jumătate a secolului 
XX.” (p.12). 

Multiplicând exemplele despre scriitorii călcați în pi-
cioare de ideologia comunistă, autorul amintește de „Ivan 
Bunin (soția a doua îl numea Ioan), care avea să devină 
laureat Nobel pentru literatură, al cărui nume fusese in-
terzis în Rusia sovietică mai bine de cincizeci de ani”. 
(p.14). 

Mereu formarea sa avea deasupra capului „sabia lui 
Damocles” a politicii : „Era timpul modelării de sine ca 
june scriitor și al înaintării din treaptă în treaptă cu riscu-
rile de rigoare, un atare risc dând și peste mine în septem-
brie 1976, când am fost scos din pâine de la ziarul Tineri-
mea Moldovei pentru promovarea spre publicare a unui 
eseu în care era pomenit și munteanul prounionist Grigo-
re Alexandrescu, prieten cu moldoveanul prounionist Mi-
hail Kogălniceanu...” (p.20). Mereu politicul ridica noi 
opreliști: „Prin anii 1968–1969 se întețiră represaliile pe 
„frontul ideologic”, fiind închis și raionul de carte româ-
nească al librăriei „Meridiane”. Cehi, polonezi, nemți (de-
mocrați!), cubanezi etc. – poftim, însă români– net, 
nelzia!/(nu, nu se poate!). Cărțile românești le puteam 
procura oriunde în altă parte a Uniunii Sovietice, numai 
nu și în RSS Moldovenească...” (p.22). 
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Mai mult, notează autorul, „Pe căi diplomatice, prin 
oameni de cultură, editori, jurnaliști străini, de sub ziduri-
le Kremlinului mai puteau fi expediate scrieri contestata-
re, ca să ne amintim de cele ale lui Soljenițin sau de roma-
nul Doctorul Jivago al lui Pasternak. Însă la Chișinău, în 
RSS Moldovenească, nu existau ambasade și consulate 
străine, nu erau acreditați corespondenți din Occident, nu 
veneau în turneu formații teatrale, artistice de peste hota-
re... 

În genere, prin capitalele republicilor unionale, de cum 
încerca cineva să facă un gest de nemulțumire față de pu-
tere, fără amânare, o astfel de cutezanță era anihilată de 
ciclopii de tot soiul, de strădania lașă, obedientă a cozilor 
de topor autohtone ce-și luau simbria de la partid și Secu-
ritate. La Chișinău nu era posibilă circulația subversivă a 
samizdatului ce reușea să iasă din ghetoul său”. (p.88).  

Leo Butnaru subliniază cât de greu era să te împotri-
vești ideologiei comuniste mutilante și ce urme adânci a 
lăsat aceasta în conștiința de scriitor. Spiritul de frondă 
contra opresiunii ideologiei comuniste a fost, la el, cvasi-
permanent: „Simțeam necesitatea „de răzbunare” prin 
scris, prin creație. Venise timpul de a sfida până și aminti-
rea ideologiei sovietice opresive, care voia să te facă orice 
altceva, numai să nu fii tu însuți. Cum spunea cineva, 
ajungeai să te simți străin în propria-ți ființă, în propriul 
tău destin. Iar cei care am ieșit oarecum altfel (e drept, nu 
prea mulți sau chiar foarte puțini, unități) decât ne pro-
gramau canoanele sociale sovietice, bineînțeles că nu se-
mănam cu mediul în care studiam, ne maturizam. În ochii 
și sub lupa supraveghetorilor ideologici ai acelei epoci noi 
eram niște, pardon, mutanți, niște corcituri, mai mult sau 
mai puțin periculoși/periculoase, în funcție de gradul fie-
căruia de nonconformism.” (p.122). 

Afirmațiile și dovezile lui Leo Butnaru întregesc radio-
grafia unei societăți oprimate de politic, mai exact, de ide-
ologia comunistă copleșitoare, anihilantă, mutilantă. Un 
memento și un strigăt adresat prezentului și viitorului, 
printr-un discurs literar convingător, revelator.  
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Valeriu SOFRONIE 
 
 

Etern pieritorul în bucuria momentului. 
”Filosofiile ingenue” ale lui Ovidiu Pecican 

 
itind poemele acestui volum, am tentat pe cât posibil, 
să scot Rostirea din robia rostitului. Dacă rostitul e 

lampa de sticlă opacă, rostirea îi este duhul din lăuntru. 
Am încercat să-i pun semn gândului, înainte ca el să devi-
nă cuvânt. Dificilă întreprindere! Când se fac astfel de în-
cercări, se produce tulburare în privire şi nu se mai distinge 
dacă citeşti rostitul sau rosteşti cititul. Rostitul e însă răbdător 
cu fiecare ghicitor care se apropie de el cu îndrăzneală. Îl lasă 
să fie ce vrea acesta să fie, apoi îi acordă iertarea, aşteptând să-
i bată în poartă ghicitori mai pătrunzători şi mai iscusiți. Ca 
un strigăt aruncat din Raiul Tăcerilor, Ovidiu Pecican scrie în 
vremuri de ciumă, chiar şi atunci când moartea neagră nu 
bântuie uliţele şi pieţele, golindu-le, răcnind şi căutând să 
înhaţe trupuri şi să fragilizeze minţi. Ca orice frate peste timp 
al celui ce-şi semna ultimele versuri ”Scardanelli”, Ovidiu Pe-
cican scrie întrebându-se şi întrebând: „La ce bun poetul în 
vremuri de ciumă?” Întrebarea e dintre cele care te pun în 
încurcătură. Care îţi ferecă gura, să o poți simţi insistent în 
timpan, fără putinţă de a-i răspunde. I-am presimţit freamătul 
inimii şi mi-am adus întrebarea mai aproape de mine, încer-
când să-mi alătur spatele zidului şi umerii, umerilor săi: Nu 
pentru a-l face cunoscut pe cel Tăcut, spune el, ci „pentru a 
reinventa lumea” ciumei. Ovidiu Pecican răspunde întrebării 
cu Poezia şi reinventează lumea. Martor tăcut, voi trece prin 
ea, oprindu-mă din loc în loc, pentru a lua în pelicula privirii 
intantanee sau scurte deplasări de gând; voi umbla prin locuri 
în care nu se ştie de oraşele zgomotoase decât din auzite, nu 
se povesteşte de crime citadine, nu se aud certuri casnice sau 
civice. E o altă lume decât lumea de la șosea. E o lume inge-
nuă. „Intră fără grabă, întârzie pe fiecare ritm, atinge fiecare fir 
de iarbă, pare a spune filosoful ingenuu. Scutură-ți ochii de 
albeață şi-ai putea-o vedea, așa cum am văzut-o și eu!”. 

C 
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Acum să punem textul poemului în developator. Poezia lui 
Ovidiu Pecican, prin rostirea filosofului ingenuu, şi-a încastrat 
în substanţa sa cel puțin cinci axiomele metafizico – lirice: 

1. GENEZA. Poetul nu primeşte lumea din fiat-ul de sus sau 
din necesitatea naturală din jur. În ambele cazuri, el nu ar fi 
decât un chiriaş în casa altuia, obligat să ceară permisiune 
pentru orice cui bătut în perete. Nu aşa procedează un poet, 
dacă îşi asumă condiţia până la capăt. Poetul îşi dă sieşi lumea 
într-o libertate totală, stânjenit numai de propria-i voinţă. În 
acest sens filosoful ingenuu declară frust: „lumea-n capul 
meu/cântă cum vreau eu//nu este povară/decât înafară” - Parc. 
Ca o consecinţă a privirii din această primă axiomă poetică, 
totul devine proaspăt în jurul poetului, mirosind a început: 
„mierea atârnă pe crengi/paşii se pierd pe poteci/aurul vine din 
ceruri” - Început.  

2. DUBLURA. După cum cuvintele, pentru a-şi arăta zeul, 
umblă împerecheate în versul poetului („cuvintele stau câte 
două/şi au îndărăt un declic/ce dă în polen din nimic” - Poezia), 
la fel se întâmplă şi cu elementele lumii: lucrul şi valoarea lui, 
întâmplarea şi semnificaţiile ei, imanentul şi aura să transcen-
dentă se ţin scai unul de altul. În felul acesta, lumea nu este 
deloc opacă, ci plină de sensuri: „e un aer arhaic în jur” – 
Amiază; „să vezi ce transpare/... din albastruri clare/un alt fel 
de soare” - Dincolo de nori. Dublura este semnificată şi de 
spectacolul luminii misterioase care atinge inclusiv eul poetu-
lui, dispersându-l: „stăruie lumina/... /peste viduri dense/... una 
irizează/şi străbate drept/nu te poţi ascunde/ţi s-a-nfipt în 
piept” – Raza; „e o lumină calda-n jurul meu/în ea mi se topeşte 
orice eu/... şi steaua de pe cer lucește-n seara/chiar dacă-n mine 
poate fi chiar vară” – Stare.  

3. EXCEPŢIONALUL. Celălalt-ul se arată sau se anunţă. Au 
loc irumperi şi ruperi de ritm în lume, blânde catastrofe care 
par a se înscrie într-o ordine naturală a Firii. Din loc în loc, 
creaţia este sincopată: „cerul întrerupt/cade dedesubt/şi pă-
mânturi moi/se ridică-n noi” – Cântec; „în lumea dintre sori/în 
care te avânţi...” – Peisaj; „ce planetă era în poiană/căzuse re-
cent ca-ntr-o rană” – Planeta; „pe fața zilei cade/deluviul din 
atom/îngroapă case sate/oraşe şi candori” – Ritmuri.  

4. PRESIMŢIREA. Poetul freamătă la gândul a ceva nemai-
întâlnit care se apropie. Ceva îşi face pre-simțită prezența: 
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„harul e foarte aproape/Duhul pluteşte pe ape” - Început; „pe 
coasta boacii nu mişcă iarba/nici vântul nu mai tremură în 
clăi/... e-o linişte un calm şi-o voluptate/... făptura s-a oprit din 
mestecate” - Coasta Boacii; „departe – ape ascunse/deasupra – 
paşi de spumă” – Fior. 

5. TAINA. Poetul nu-şi uită menirea de observator şi 
iconom al tainelor. Misteriosul de care este iremediabil atins 
este produsul unei întâmplări care s-a petrecut într-un timp 
imemorial. Ceva a intrat în lume şi stăruie acolo: „la meteo nu 
spun nimic/despre transparență/unde-s îngerii din cer? /stranie 
absență/vor fi coborât pe rând/aici printre noi/în mulţime se 
ascund/mânjiţi cu noroi/ori s-au dizolvat în timp/şi-n alte ab-
sențe?” – Meteo. Privirea este într-o atât de mare măsură atra-
să de mister, confiscată de mister, încât tainicul se înstăpâneş-
te peste lume, nemailăsând loc altor forme de existență ordi-
nară: „nu mai e loc/e numai taină” – Taina. Ceea ce într-o pri-
mă instanţă nu pare a fi taină, se prelungeşte mai apoi în ea: 
„drumul se afunda în mare/sub ape mai e o cărare” - Cărare; 
„locul se îngustează/... mai jos e cărarea/dar cine s-o poar-
te/traversând chiar marea/spre zări mai înalte?” – Decor. Din 
aceste misterioase locuri ies în lumină, ca prin nişte porţi ma-
gice, elementele lumii, hărăzindu-li-se un alt destin: „pe urmă-
au ieşit ţărani de sub ape/cine de ce mai poate să scape?” – Ce-
lălalt fragment. Nu oricine poate îndura lumina misteriosului. 
Firilor slabe şi plăpânde metafizic le este interzis privitul în 
abis. Numai poetul stăruie în mister, fără să ardă, asemeni 
unui alt Moise fulgerat de lumina din creştetul muntelui: „ce 
lumină jos, în zăcământ/te dor ochii şi-i ţii în pământ/pleoapele 
nu te-ajută la visat/... //ce iroseală pe ape, sub vânt/a scăpat 
orice taină din cuvânt/sunetul s-a tocit şi a îngheţat” – Context. 
Înrudit cu spiritul exemplarului romantic român , care a pre-
făcut în metaforă starea de pierdere în mister („În temeiul 
codrului, /Cale nu-i, cărare nu-i, /Că de-a fost vreodată cale, /Ea 
s-a prefăcut în vale, /De-i cărare undeva, /Nu mi-o știe nime-
neaʺ), filosoful ingenuu, reluând ca un Sisif fericit calea taini-
cului, ajunge să se învăluie, până la pierdere de sine, în acesta: 
„adumbritele văi... printre munţi/... cum se umplu de 
flori/tremurate de vânt/lunecând pe sub nori... văile dintre 
fagi/prelungesc umbra mea” – Văi. Într-un gest suprem, 
curbându-şi spinarea peste Fire, filosoful ingenuu va inspira şi 
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va expira din plămânii săi metafizici, fără teama de extincţie, 
duhul nepământean al acestei lumi: „prin pânza ciudată/de aer 
ce-ar sta/trece-o suflare/ce nu e a mea... se-ntinde şi ia/vibraţia 
toată/şi-o ţine în ea/pe urmă-i dă drumul” – Amintire. Rămâne 
de văzut, cu privirea de poet şi de filosof ingenuu, linia care 
leagă începutul de sfârşit. Cea mai mare încercare la care este 
supus un om trecător prin lume este substanțierea în răspuns 
a problematicii Timpului. Duşman de moarte al unora, Tim-
pul este prieten şi confident al altora. Inamic nemilos şi sursă 
a angoaselor fără sfârşit pentru temători sau eliberatorul fericit 
al celor care îi ridică cu curaj de jos mănuşa provocatoare? 
Filosoful ingenuu ne amăgeşte la început cu un fel de teamă 
trăită a sufletului, care se ştie călător într-o lume care nu este a 
lui. Aşa fac poeţii care au istorii de istorisit. Merg pe ocolite: 
„priveşti crispat în urmă/cerbii galopează negru/orbi în tur-
mă/nu mai este chibzuit/să te-ndrepți spre viitor/zâna bună te-
a găsit” – Ceas rău. Ceasul rău îi prinde pe toţi între limbile lui 
dezagregante: pe ei şi pe ele. Nimeni nu pare a scăpa nimicni-
cirii: „ce de oameni se plimbă pe cer/acum trece ea, acum trece 
el/... picură din albastru oameni în sus/acum pleacă ele, căci ei 
s-au şi dus” – Nori de ploaie. Temerea afişată devine explicită, 
prinzându-l în laț şi pe filosoful ingenuu. Să nu-i scape nici el? 
Atunci la ce bun poeţii? Să fie şi ei doar parte a acestui corte-
giu mortuar, care îi aduce pe toţi în rândurile lui, indiferent de 
zeul căruia i-au dat slavă? „Sunt tot pe drum/şi anotimpul se 
prelinge calm/prin viaţa mea de praf şi de napalm/... nu mai 
accept că timpul joacă feste/de parc-aş fi din nou cum nici n-am 
fost/un om zănatic şi cam fără rost” – Memento. Sau: „cu zile-
le, cu anotimpul/mi se scurge – mai zilnic – timpul/cu nopţile, 
cu morţile/îmi cad treptat şi porţile” – Situație momentană. 
Titlul poemului este însă lămuritor: situaţia asta este „mo-
mentană”. Ea nu-l defineşte pe poet. Este doar umbra unui 
ceas rău. Nu e Ceasul. Lui nu i-a sosit ceasul și nici nu-i va sosi, 
pentru că există în lumea lui o mişcare de reîntoarcere a arbo-
relui în lăstare, a bătrânului în copil şi a întregii desfăşurări 
civilizate în mit. La început, pe momente de existenţă, apoi pe 
întregul ei curs: „mă bucur deocamdată/că am schimbat o zi/c-
un fel de altădată/ce-a fost sau ce va fi – Timpi; „tot ce-a fost/e 
acum de poveste/curând se înfiripă/din nou (a câta oară?)/ce n-
a fost nu va fi/iar cea fost va fi iară” – Cam așa.  
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În finalul răspunsului la întrebarea provocatorului Timp 
vedem că hotărârea poetului este clară şi definitivă. Este plină 
de bucurie. Acest optimism al poeziei lui Ovidiu Pecican te 
contagiază cu aura sa revigorantă. Pe înţeleptul ingenuu sfâr-
şitul nu-l sperie, nu-l întinde cu braţele şi pieptul la pământ. 
Gândul că trebuie să trecem îi produce doar un zâmbet jucăuş 
pe buze şi o dorinţă nesfârşită de petrecere: „în perimetrul 
ceţii/- ceasurile vieţii/iar băncile goale/sunt stările sale/ora e 
plină de vid/nimic nu e emotiv/se-apropie agale/furtuni cere-
brale/pe lespezi nu-i mişcare/adie-o chemare/căci după sies-
tă/mai vine-o fiestă” – Siestă. Faptul că acest poem - Siestă - 
încheie şi volumul nu este deloc întâmplător. Acesta este Răs-
punsul poetului. Prin felul în care îi întâmpini Timpului me-
duzele, te şi defineşti. Cum ziceam, poţi încremeni într-un 
stâlp de piatră sau poţi, la fel de bine, să ţi-l faci aripi. Linia 
aceasta demarcantă a trecut razant prin poezia lui Ovidiu 
Pecican, definind-o. C-un mozaic de stiluri și de lirism, apă-
sând ritmic policromatice corzi, proprii formației de istoric și 
critic al culturii care l-a consacrat în spațiul cultural românesc, 
dușman de moarte al monoteismului cultural, Ovidiu Pecican 
pășește solemn prin poarta apolinicului zeu al poeziei, căutată 
numai de spiritele sferice și perfect echilibrate cu lumea aceas-
ta generoasă.  

Epilog. Ovidiu Pecican i s-a destăinuit întâi poeziei. O pur-
ta cu sine peste tot, o plimba pe străzile adolescenței, o odih-
nea pe băncile din parc, adormea cu ea în inimă. Ştia numai 
de ea. Apoi istorii şi regiuni întinse l-au adus în hotarele lor, 
închizându-l în alte iubiri. Părea că luntrea poeziei a rămas să 
plutească goală pe valurile timpului. Dar nu poate omul să 
facă ce i se poate lui face. Visul şi-a trezit visătorul din odihna 
insulei şi l-a aruncat în apele de început. Aşa au apărut Filoso-
fiile ingenue – o răzbunare a poeziei pe omul care îi jurase 
iubire neîntreruptă. Din astfel de răz-bunări devine limba mai 
frumoasă, omul mai bun şi lumea mai cuprinzătoare. 

 
(Filosofii ingenue, autor Ovidiu Pecican, ilustrație grafică 

Alexandru Pecican, Editura Colorama, Cluj-Napoca, 2021) 
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Zenovie CÂRLUGEA 
 
 
O poezie a satului „pierdut” în destrămările 
vremii 

 
ecenta apariție a scriitorului albaiulian Ion Mărginea-
nu (n. 28 octombrie 1949, Lopadea Veche, Alba) – apă-
rută în colecția de „Poezie contemporană” a Editurii 

„Tipo Moldova” – este un dar pe care-l face satului natal 
pierdut prin Munții Apusului, mai exact, conform dedica-
ției, „Lopădenilor mei – hrană de post și de dulce”. 

Autor a peste o sută de cărți de poezie, proză, teatru și 
folclor, cunoscut și prin traducerea unor opere în nu mai 
puțin de 10 limbi, Ion Mărgineanu aparține, din punct de 
vedere generaționist, optzecismului, dar, ferindu-se de 
capcanele experimentaliste și de futilitatea unor maniere 
stilistice, creația lui (bogată și diversificată) și-a urmat un 
curs propriu, având o mai mare legătură cu spiritul unui 
modernism imagistic de inovații totuși echilibrate, colorat 
puternic de ideatica unor muzicalizări folclorice.  

Consistentul volum de poezii Atâtea gropi zac în cu-
vânt se deschide cu îndureratul text „Lopădenilor mei – 
ca hrană de post și de dulce”. Este, altfel zis, o carte dedi-
cată satului natal în care se reîntoarce după niște ani: 
„Niciodată n-am fost mai trist ca la întâlnirea mea târzie 
cu satul turtit ca un colind prin lăzile de zestre, prin sem-
nul Crucii...” (aparținând comunei Mirăslău – Lopadea 
Românească / Olah Lapád / Lopadea Veche, așezată în 
nordul județului Alba consubstanțial Apusenilor, este 
consemnată pe harta Iosefină a Transilvaniei, 1769-1773, 
Sectio 139).  

Revenirea la vatră înseamnă nu numai revederea me-
leagurilor, a ceea ce ține de „cumințenia pământului” (râu, 
ram, izvoare, stânci, bolovani, orizonturile în răsăritul 
luminii, case de piatră și de cărămidă cu anexe în jurul lor, 
casa natală cu flori de mușcată în tindă și cu un întreg 
inventar etnografic, pomii cu roade, biserica, țintirimul, 
ulițele Muntești, Mușat, Jidovina și Răzoare, Râpa Albă cu 

R 
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tezaurul descoperit aci și aflat la Muzeul din Aiud, Fântâ-
na Zmeului și satele dimprejur precum Mirăslău, Cicău, 
Rachiș, Hidiș străjuite de ramificațiile Munților Trascău-
lui), dar mai ales întâlnirea de duh cu părinții, fratele și 
surorile, tus-șase („trupuri luate de valuri și vânturi, trimi-
se cimitirului hrană rece”). „Dintre ei – scrie autorul îm-
povărat de reamintiri trăite și apăsat de „lacrima destră-
mării” - doar unul a rămas: Ioan, ce te spală cu amintirile 
lor precum crucile de hotar de bucuria, cântecele, obiceiu-
rile, tradiția unui sat binecuvântat de Dumnezeu să fie 
hrana de post și de dulce a vieții.” 

„Stau cu ochii închiși – continuă poetul a-și depăna 
emoția reîntâlnirii târzii - și trec prin oglinda sufletului 
strămoșii mei, straie ale doinei și doinelor, ale soborului 
de bătrâneți legat cu temeliile caselor părintești să rămâie 
seminții ale eternității”. Desigur, revenirea în satul în care 
stăruie doar „copilăria” nevinovată și fără supărare a unor 
nepoți, este – ca și în alte volume - o tulburătoare regăsire 
a unei lumi peste care a trecut timpul lăsând urme adânci, 
de aceea prezența impune discreție și sfială de umbră: „Mă 
târăsc ca o stafie pe ulițele satului și nimeni nu mă arată 
cu degetul, li se pare că o umbră s-a ridicat din suferințe și 
vine să-și remodeleze dispariția unei întregi familii...”.  

De aceea prezenta carte dedicată „lopădenilor mei”, ce 
va fi împodobită cu „aura versului popular”, se vrea una de 
suflet, „o carte pe înțelesul fiecăruia, fără să trosnească 
bietele cuvinte sub neînțelese sentimente, fără să le pun la 
încercare maturitatea și permanenta înflorire.” Astfel, dra-
gii lopădeni și mirăslăieni vor înțelege că nu sunt „singuri 
pe lume” și că dedicata care „este o pagină din această 
inimă comună, întregitoare” – „Îmblânziți-o!” 

„Semn de lumină și acoperiș pentru inima sătenilor mei 
vlăguiți de putere, deteriorați ca orice stâncă”, cartea este 
dedicată atât celor din sufletul poetului („straturi de cenu-
șă mumificate”), cât și celor ce duc azi munca, tradițiile și 
obiceiurile comunității sătești mai departe. Apropiindu-se 
cu smerenie de Biserică, poetul vede cum, ca la o tradițio-
nală Luminație, când cimitirele aprinse celebrează Învie-
rea Morților (obicei doar în Ardeal, Maramureș și Banat), 
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„din Rugăciuni se văd lumânări bântuind așezarea mititi-
că”. Și gândește că „suntem împreună o casetă cu morți și 
răniți, cu întoarceri văruite cu plumb. Și cartea își deschi-
de ferestrele să intrați rodnicii, vrednicii mei pomi fructi-
feri”...  

Din acest „sunt atât de trist” izvorăsc și poemele din 
culegerea „Atâtea gropi zac în cuvânt”, structurată, în 
principal, din ciclurile Aud materia plângând (reverbe-
rând, bacovian, o stare de spirit sub un cer încărcat de 
ecouri și meditații dolorice) și Cuvinte brumate, iarăși o 
metaforă a autumnalității de ansamblu și târziului sufle-
tesc, decantând în surdină percepții imagistice ale existen-
ței ca miracol și acutul sentiment al „marii treceri”. 

Față de al doilea ciclu Cuvinte brumate, alcătuit din nu 
mai puțin de 850 texte numerotate (versuri libere, reduse 
uneori la monoversuri, evocând, în cadre constatativ-
reflexive, o tematică oarecum de deambulări reflexiv-
citadine, pe care de altfel o întâlnim în o parte a poeziei 
lui Ion Mărgineanu), partea întâi a cărții, Aud materia 
plângând, împrumutând ca titlu un cunoscut vers bacovi-
an din „Lacustră”, se constituie ca o patetică elegie a satu-
lui natal, autorul dorind, inițial, să schițeze o cosmo-
ontologie sui-generis, potrivit căreia „Dumnezeu și-a ris-
cat/ propria viață/ alcătuind Omul”. Evadând „din întâlni-
rea lui/ cu/ Dumnezeu”, Cuvântul a trebuit „să rămână/ 
singurul vinovat”, încă și azi cercetându-se împrejurările 
în care a avut loc „începutul cuvântului”. Declarându-se 
„Fiu al satului”, poetul spune răspicat: „Nu m-am înăsprit/ 
față de cuvânt”, acesta neavând „titlu de proprietate/ în 
afară de mine”, de unde accentele grave ale decantărilor 
privind imaginea satului: „Atâtea gropi sunt în cuvinte/ Și 
moartea tremură de frig -/Uscată sevă de părinte,/ Prin 
care nașterea mi-o strig.// Gropile calcă pe cuvinte,/ Tăce-
rea lor moare de frig.// Satu-i toiag printre morminte,/ 
Deal-Vale biciuind la scrum,/ Bând aurul din oseminte -/ 
Argintăria lui acum.// Eu trag de el ca de-o fântână,/ Ce-
ruri topite-n curcubeu,/ Izvoare se topesc în mână/ Mire-
se-n amfore mereu// Și toate grânele-i alină/ Sacrul lor 
strai de curcubeu.// Și batem palma, ca-n altare/ Colinde-
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n chipul lui IISUS,/ Și astupăm gropile-amare/ Cu gust de 
sat ce i-a răpus// Cerul din florile primare -/ Raze din chi-
pul lui IISUS.”  

În aceeași uvertură de stampă salvatoare, transfigurând 
în argintării de fiori evanghelici, sufletul îndurerat al poe-
tului, este convocată deopotrivă imaginea Țării „cu vorbe 
rare” și „cu vorbe dulci”, ca împlinire de destin creator 
(„Țara mea de dimineață,/ Țara din amiaza mea,/ Țara 
verii cu verdeață,/ Cu luceferii prin ea”) și, nu în ultimul 
rând, o altă temă frecventă: omagiul adus limbii (Hrană 
pentru limba română). După care începe Intrarea în sat în 
liniște de drum și tăcere sufletească, la un moment dat 
consemnându-se în emoționante transcrieri laconice pei-
sajul rural desfășurat: „5. O casă vie! Urmează un/ șir de 
case moarte. O casă vie,/ grajd depopulat, tusea unei fân-
tâni/ cu blană de lemn și oscilațiile friguroase ale mușcății 
din geamuri/ plumburii, o găină fugărită de/ dragostea 
unui cocoș, și-o nană/ străbună întrebând ochelarii/ răvă-
șiți cine o caută, și-o poartă/ strepezită... Și două case vii 
și/ multe, multe cu liniștea închisă,/ semn că moartea a 
ieșit din sat.” După cum se vede, în prozaismul consemnă-
rii avem a face nu cu o imagine sămănătorist-idilică a sa-
tului pierdut (și regăsit astfel, în plumburie stampă re-
memorativă), ci cu o imagine de realități grave, de des-
trămări ireversibile, în care poetul nu se mai regăsește 
decât în amintirea așezării din altă vreme: „Frig sec urcă-n 
cuvinte-/ flori funerare./ Satul meu de pruni și meri/ Pare-
o casă-n nicăieri// Stau bătrânii-n fața porții,/ Cum spe-
ranța-n grija sorții/ stau bătrânii în nepoți-/ Cer în ogășii 
de roți/ (...)/ Strig să vină vreun vecin,/ Să mă curețe de 
chin// Dar rămân eu vechiul spin,/ S-alin satul, să m-alin” 
(Din destrămare-n destrămări).  

O panoramare sub semnul timpului devorator (perce-
put ca „frig” al morții) este sugerată de plasticitatea unor 
imagini destul de semnificative: „vaier de oglinzi înecate/ 
în podgoriile de părinți”, „mărunțiș de cruci răsturnate”, 
„naștere-n războaie de țesut”, „curcubeie”, „nopți de lună 
plină satul-/ cu stele adâncite-n ștergar”, „preacurate co-
linde”, „plugul, coasa/ și lemnul furcii de stejar/ și sărăcia, 
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nămoloasa”, „foamea din abecedar”, „țârâitul cânt de jele”, 
„rugăciunile”, străbunicii „când cu mâinile la zei,/ când 
doar palme de țărani”, bunicii (unul ajuns în „groapa co-
mună”, „în război, la Răsărit”, altul „ajuns floare de spital” 
în „războiul din Apus”), pământul din cimitir „ca un vier-
me îngrășat”... În toată această cartografiere lirică a satului 
apare nu de puține ori imaginea mamei: „Mamă, floarea 
mea de rai/ Mă nășteam, și tu mureai/ Pe o scândură de 
pat/(...)/ Și o moașă împletind Lacrimile rând pe rând/ Și-
un tată de cale grea/ Inundându-mi inima/ Și un strigăt de 
surori/ C-o sapă la subțiori/ (...)/ Nici nu știu, Mamă, nu 
știu/ Că-s al 5-lea al tău fiu/ Stropit de toamnă-ndelung/ 
Fruct al literei s-ajung/ Din Familie doar eu/ Să îl rog pe 
Dumnezeu/ Ca un ultim împărat/ Să rămâi înger prin sat/ 
Prin octombrie brumat/ (...)/ În curând și moartea mea/ 
Vine prunc lângă a Ta” (Remember vegetal). 

În această tonalitate de cântec, doină și chiar bocet 
transilvan, poetul – virtuoz culegător de folclor ardelean 
în câteva ediții – transfigurează o întreagă lume, e lumea 
satului în care și-a conștientizat devreme rostul. Un sat 
sublimat într-o magie a cântecului exersat în zeci și zeci 
de poeme, readus din cețurile uitării cu întreaga lui magie 
existențială de datini și obiceiuri, punând în evidență rea-
lități, peisaje și figuri umane, dar mai ales acel „dor de sat/ 
fiu al doinei nesecat”, căruia îi este specific un creștinism 
popular și cosmic, cum i-ar zice Mircea Eliade, un sat 
ocrotit de o dumnezeire fervent trăită de oameni, Dumne-
zeu-ocrotitorul fiind congruent cu sufletul curat al țăranu-
lui, cu ideea de frumos, de bine și adevăr, de libertate și 
neatârnare. Biserica strânge împrejurul ei – precum în 
celebrul eseu-elogiu al lui Blaga prezentat în 1937 ca „dis-
curs de recepție” la Academia Română – întreaga comuni-
tate, rânduindu-le țăranilor modul de viață, 
determinându-i să se apropie de Dumnezeu și să trăiască 
miracolul liturghiei creștine: 

„Și satul spre biserici suie 
Porunci prin busuioc stropind 
Destine ce nu vor s-apuie 
Și doar lui Dumnezeu se plâng.” 
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(Duminici încălzite-n busuioc) 
În reiterate ritmuri folclorice de tonalități grave și apă-

sări sufletești împovărătoare, poetul surprinde, inspirat, o 
stampă aeriană a satului natal, sugerând în câteva biogra-
feme între care reținem viața de copil și școlar („La liceul 
din Aiud/ Țăranul din mine crud/ Bate-n biblioteci flă-
mând”), dar și o anume magie a mitului christic caracte-
ristică, fie și cu semnul unei premoniții: 

„Aerul de la Lopadea 
Pare-un bronz de Romul Ladea 
Și pe dealuri și pe vale 
Și pe noroioasa cale 
Și prin băncile școlare – 
Aură-n abecedare,  
Și-n străbunele altare 
Și-n semințe de sub brazde 
Și-n oglinzi de fir de iarbă 
Și în viile sticloase – 
Aproape pline cu oase 
Aeru-n Lopadea Veche – 
Blând IISUS pus pe-un perete 
Să n-aibă-n lume pereche 
El îmi face Sfânta Cruce 
Pe oriunde mă voi duce” 
(Caut izvoare-n chilie) 
O așezare sătească într-un peisaj colinar, submontan 

(precum întreaga salbă de sate din partea dreaptă a Mure-
șului: Hidiș, Mirăslău, Cicău, amintite nu o dată în meta-
forizări specifice), cu toate însemnele vechimii și melosu-
lui născut în relieful ondulatoriu „deal-vale”: „Pe sub deal 
Lopadea Veche/ Și atât de românească-/ Alfabet, vatră 
străbună,/ Doină pură să cerșească/ Druț de pâine-n rana 
veche/ Hrănind casa părintească...” (Lopadea Veche – ar-
murărie). Ne-am abătut și noi, de la șoseaua națională ce 
urmează cursul Mureșului, prin acest sat, ba chiar până 
dincolo de Mirăslău, cu un sentiment deopotrivă istoric și 
de veche tradiție românească, relaxându-ne valea largă a 
râului și mai ales satele mărginite de dealuri domoale 
(ritmica ondulatorie deal-vale din filosofia blagiană, rever-
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berând ancestral „matricea” sufletului românesc ), pe alo-
curi cu surpări nisipoase, înaintând către pădurile de fo-
ioase. 

Orchestrată pe o gamă largă de specii ale liricii popula-
re, imaginea satului pierdut în destrămările vremii, ca 
obsesie tematică încadrând o multitudine de motive și 
laitmotive, colorează atmosfera sufletească a întregului 
volum Atâtea gropi zac în cuvânt. Din toate cele trăite în 
relație cu lumea din care vine, ca după un măcel de durată 
– ne spune poetul fără înconjur -, Cuvântul din poesis-ul 
său este cel care „salvează”, din șuvoiul marii treceri, 
această lume apusă odată pentru totdeauna. Dar în Cu-
vântul decantărilor lirice (soteriologie de larg ecou mistic) 
zac „gropi”, de unde încărcătura specială a Poeziei, care, 
pe lângă forme de cântec, doină, bocet chiar, ia, uneori, 
aspect de „strigătură” deznădăjduită: 

„În mijlocul satului 
Horă nu-i, mândruțe nu-s 
Pa malul cântecului 
Cetera în praf s-a dus 
Și oglinda satului 
Într-un fulger a apus” 
(Strigături amare) 
Alături de sentimentul indubitabil al Mamei (poetul se 

numește undeva „Făt-Frumos/ din lacrima ei” – 286) este 
trăirea în duhul credinței creștine, apelul la un Dumnezeu 
pantocrator și atotprezent rezonând asemenea unor octa-
ve de simfonie bisericească, de unde și gândul redempțiu-
nii, al salvării în rugăciune și încrederii nedezmințite în 
ecclesia creștină, ca Înviere din viața de mucenicie existen-
țială: „Doar Domnul știe unde duce/ Prin oseminte de 
pământ,/ Ca Înviere, hrană dulce-/ Pururi supremul legă-
mânt,// Albastru dorului pe cruce/ În soarta minților răs-
frânt” (Moartea ca umbră răsfățată). Și nu în ultimul rând 
avem evocată imaginea de solidar reazem al femeii iubite 
(cu discreție s-o spunem: soția poetului, violoncelista de 
profesie Maria D'Alba, fiică a plaiurilor bistrițeano-
dornene, ea însăși autoare a unor cărți de „enarmonii” 
lirice susținute în regimul Rugăciunii creștine), precum în 
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poemul Maria, apa dulce din violoncel: „Ce să-i ceri satului, 
Maria,/ E mai descoperit ca noi/ Cum prin Biserici Litur-
ghia/ E scuturată de nevoi/ Ce-mbracă-n alb încet stihia/ 
Mai friguroasă decât noi.” Sau, destul de elocvent, textul 
cu numărul 138: „Tu cobori din violoncel, plajă de pe/ sin-
gurătatea Dornei, fire de iarbă/ hrănind notele muzicale. 
Eu, tălpile/ goale prin rana crudă”. La fel piesa cu numărul 
253, în care apare imaginea Apusenilor natali cu arborii 
scheletici intrați în hibernare în relație cu mai îndepărtata 
„Casă D'ALBA” din inima Ardealului, reședința poetului: 
„Pomii au decedat prin Apuseni/ iarba nu mai dă cu 
pumnu-n/ masă. Arborii și-au schimbat/ memoria. Casa 
D'ALBA -/ violoncel din care au fugit/ candelabrele!”  

În general, poezia lui Ion Mărgineanu poate fi socotită, 
după cum ne sugerează însuși poetul, un „Parastas în lung 
și lat”, de unde impresia de oratoriu bizantin, în rugăciune 
și luminări aprinse, sub cerul destul de coborât al unui 
creștinism popular și cosmic, așa cum poporul însuși a 
simțit din moși-strămoși această nevoie de spiritualizare, 
de transcendență, de comunicare cu absolutul/ Creatorul 
lumii: „Parastas în lung și lat / Prin satul neumblat/ Prin 
biserici și-n altar/ Dar al morții, cel mai dar/ Fiu al lumâ-
nărilor,/ Și fiică lacrimilor/ De el trag uitările/ Înnegrind 
sufletele/ Și-l aruncă în nepoți/ Car și pluguri fără roți/ 
Satul se spală pe mâini/ Curcubeie prin fântâni” (Extem-
porale ratate). 

În partea a doua, Cuvinte brumate, își face loc și senti-
mentul opresor al pandemiei de Sars-Cov 2, „lumina lui 
Dumnezeu” fiind singura ce nu poartă mască: „Biserici 
închise, lăcrimând -/ Rugăciuni închise nefiresc -/ Icoane 
cu buzele arse -/ Tăcere înmugurind printre cuvinte -/ 
Credincioși acoperiți de Semnul Crucii/ Să nu fie virusați/ 
Lumina lui Dumnezeu e singura/ Ce nu poartă mască, 
precum copacii,/ Aripile.” Este evocată ziua de Florii, când 
ritualic „Fiul solar intră în moarte”, desigur, „Cu moartea 
pre moarte călcând”, poetul trăind profund sentimentul 
christic: „Eu beau Sfânta Sărbătoare din / Limpezimea 
ÎNVIERII/ Preoții se pierd din suflet în suflete-/ FLOARE 
de LEAC.” (Lacrimi în straie de Florii). 
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Reluând aceeași tematică atât de bogată și diversificată 
în motive, laitmotive, imagini obsedante, metafore-simbol 
etc., a doua parte a volumului, Cuvinte brumate, panora-
mează un relief sufletesc autumnal, în care și cuvintele au 
devenit, precum sezonul târziu al rodului, „brumate” și 
pline de suculență, de dulceața și împăcările senectuții. 
Poemul final, articulând decisiv imaginea „corpului sfero-
id”, adică „rotunzimea” volumului în esența lui, face vorbi-
re despre „Omul care suntem” („seacă buruiană”), în care 
se frământă mereu „același Dumnezeu pământean” și 
„același Dumnezeu ceresc”, făcând astfel să crească „unică 
și tulburătoare” Floarea Învierii și promițând „Casa lui 
Părintească”. Așadar, casa pierdută din Lopadea Veche îi 
este poetului răsplătită cu altă „Casă Părintească”, cereas-
că și indestructibilă, precum unui vrednic „Fiu al rugăciu-
nii”: 

„Tot ce v-am spus/ este doar o părticică/ dintr-o co-
moară/ unică:/ SUFLETUL SATULUI./ Rămâneți cu el – / 
Botez al LUMINII!” 

Impresionantă această viziune a satului natal destră-
mat prin vremuri și recuperat în datele lui esențiale de 
Cuvântul cu virtuțile lui creativ-recuperatoare și dătătoare 
de viață, totul orchestrat într-o amplă simfonie de tângu-
iri, în varii ritmuri folclorizante, dar și de reflecții lucide, 
modulate în spiritul pacificator, al împăcărilor de sine. 
Situată pe acest promontoriu al rememorărilor în substan-
ță și decantărilor reflexiv-lucide, poezia din urmă a lui Ion 
Mărgineanu, cu accente când tradițional-muzicale când 
mai accidentat-moderne și trudite, se rotunjește într-o 
meditație de profunzime asupra lumii din care vine și 
deopotrivă a existențialității pe care o cutreieră, poetul 
trăind poezia precum aerul pe care-l respiră... 
 

Tg.-Jiu, 9-11 noiembrie 2021 
 
*) Ion Mărgineanu: „Atâtea gropi zac în cuvânt” 

(Tipo Moldova, Colecția „Opera Omnia”, 2021) 
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Ironim MUNTEAN 
 
 
Vis şi realitate 
 

l patrulea roman al lui Cornel Nistea: „Vedenia”, Ed. 
Şcoala Ardeleană, Cluj Napoca, 2020, este cel mai con-
cis, dar dens prin problematica existenţială (viaţa, boa-

la. Suferinţa, moartea) prin rigoarea compozițională, ar-
monia epicului cu lirismul descriptiv antropomorfizat al 
peisajului, mai ales nocturn, ori pasteluri sinestezice, cu 
naturaleţea şi oralitatea dialogului. 

Se înscrie realismului ardelean ilustrat de I. Slavici, I. 
Agârbiceanu şi Liviu Rebreanu prin cadrul acţiunii în spa-
ţiu epic cu toponimice locale (Tomnatic, Bârstăneşti, 
Poemi, Muncel, Avrămeşti), prin personajele exemplare cu 
onomastică străveche, chiar biblică (Păruna, Haralambie, 
Rusalina, Izidor, Salomie, Rafila, Raveca). De realismul 
transilvănean ţine şi opoziţia socială: bogăţie-sărăcie şi cea 
morală: iubire-ură, răutate-bunătate, hărnicie-lene, bază a 
ethosului literaturii din Ardeal. Nu lipseşte din roman nici 
inserţia fantasticului dată de prezenţa visului de taina 
iubirii precum şi simbolurile: izvorul, clopotul (laitmotive 
în construcţia conflictului). 

Prozatorul nu evită sondajul zăcământului folcloric în 
ale cărui profunzimi sunt conservate tradiţii, obiceiuri ce 
definesc identitatea unor colectivităţi (claca în cap. Seceri-
șul). Romanul „Vedenia” recurge atât la mitologie (cap. O 
vedenie la pârleaz) portretizând-o pe Rusalina ca pe o zeiţă 
ori ca pe o „Nimfă” de o senzualitate tulburătoare, cât şi la 
Biblie (adăugând credinţa la potenţarea conflictului). 

Titlul îşi dezvăluie semnificaţiile prin surprinderea os-
cilaţiilor percepţiei lui Haralambie între iubire şi realitate, 
între aparenţă şi fiinţă. Ieşind din boală se trezeşte la via-
ţă: „După febră şi halucinaţiile celor două săptămâni Hara-
lambie nu mai era sigur dacă în vârful gardului era cu ade-
vărat o femeie sau o arătare”, (p. 6). Apropiindu-se consta-
ta că Rusalina trecând pârleazul în grădina Gândreştilor 
porni pe poteca cu urciorul după apă de la izvorul de sub 

A 
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fagi de pe răzorul grădinii lor. Cum întârzia să se întoarcă 
de la izvor, îi apăru în minte gândul că halucinaţiile din 
nopţile cu febră îl făceau acum să aibă vedenii. Dar nu 
Rusalina se apropie de el şi „...mirajul începu să scadă şi-o 
văzu în realitatea ei de femeie, dar care în toată fiinţa ei 
ascundea o taină”. Bău apă proaspătă oferită de Rusalina şi 
începu dialogul care marca începutul magicei lor apropi-
eri, iar Haralambie îi dădu câteva mere scuturate dintr-un 
pom încărcat, care după o ezitare le primi: „Deodată făcu 
gestul acela din copilărie când primea ceva: puse cele câteva 
mere în poala rochiei şi-n mişcarea ei neatentă Haralambie 
îi văzuse picioarele cu pielea rozaie, până deasupra genun-
chilor. Ea îşi dădu seama că bărbatul îi privea picioarele, se 
roşi la faţă şi-şi lăsă poala rochiei mai jos, simţindu-se vi-
novată, dar acum nu ştia cum să scape de privirile lui” (p. 
11). Să fie mărul păcatului Evei? E sigur că din acest mo-
ment gânduri încolţesc în  mintea celor doi: „Ce m-ar 
omorî Lin dac-ar şti că Lambie mi-a văzut goliciunea...” iar 
Haralambie cugetă: „...Doamne minunăţie de femeie să se 
căsătorească cu un calic” (p. 11). Este tot mai prins în mre-
jele dragostei Rusaliniei, părându-i-se a o zări în lanul de 
grâu rupând spice şi flori de maci din care împleteşte o 
cunună pe care o pune pe cap îngânând o doină, 
asemănându-se cu o zeiţă ce binecuvântă grânele şi gos-
podarii. Dispariţia ei face să se gândească că „...întâlnirea 
cu ea n-a fost decât un vis sau o dorinţă menită să se împli-
nească” (p. 17) Pendulează în această dilemă: „...Rusalina 
nici nu e pe de-a-ntregul femeie, ci un fel de arătare care mi-
a ieşit întâmplător în cale. Şi atunci întâmplarea să fie vi-
novată pentru tot ce va fi de acum înainte, doar ea, întâm-
plarea” (p. 2) 

Pendularea este dublată de cea a reproşurilor surorii 
sale, Miruna, că-şi iroseşte timpul cu o sărăntoacă mărita-
tă şi amintirea Poruncilor: „...dintre care una începu să-i 
bântuie sufletul: „Să nu râvneşti la casa aproapelui, să nu 
râvneşti la femeia aproapelui, nici la ogorul lui, nici la sluj-
nica lui, nici la boul său” (p. 16) De fiecare dată gândul 
păcatului îi este trezit de langătul clopotului bisericii. 
Continuă să fie tulburat erotic, când o vede înotând goală 
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în bulboană şi pe piatra ca un ou întinsă la soare, lascivă şi 
ademenitoare asemenea unei nimfe irezistibile, care-l va 
stârni nesațul din „Noapte de dragoste” care se va consuma 
la Rusalina acasă, întâmplarea  pe care amândoi o vor pro-
iecta în vis, având conştiinţa păcatului săvârşit:  

„ – Am visat astă noapte, că ai fost la mine înainte de a 
începe furtuna şi ne-am iubit, iar asta nu ştiu dacă e bine 
sau este de rău. 

– Doamne, dar şi eu am avut astă noapte un vis asemă-
nător, că am fost la tine în şopron şi ne-am iubit, cu pati-
mă”. (p. 47) Rusalina se teme şi de soţul orgolios şi care-l 
urăşte de moarte pe Haralambie, la al cărui tată, tatăl lui 
Rusalina a fost slugă. Viaţa curge pe două planuri: în gos-
podăria lui Haralambie prezent şi în viaţa comunităţii şi 
relaţia cu Rusalina prin întâmplări reale sau rememorate, 
planurile intersectându-se uneori, claca Secerişului fiind 
majoră. Rusalina este prezentă după două invitaţii la care 
nu a promis ferm invocând teama de soţul bănuitor şi 
urându-l de moarte pe bogatul său vecin. Capitolul este 
remarcabil atât prin conservarea unor tradiţii străvechi în 
formă literară memorabilă, Cornel Nistea a fost constant 
interesat de folclor, tradiţiile populare, folcloristică şi fol-
clorişti vestiţi ai Apusenilor din care face şi selecţii de ver-
suri, cât şi surprinderea bogatului văduv dezlănţuit în joc 
cu Rusalina, la sfârşitul clăcii, alături de tinerii surprinşi 
de patima lor nebunească. Şi la depănuşatul porumbului, 
la scoaterea cartofilor, la culesul verzei, este prezentă, 
făcându-l să se gândească mereu la ea, ...la destinul neno-
rocit al Rusalinei: de ce este obligată o femeie frumoasă să 
trăiască lângă o bestie de om?... Era o dilemă pe care ni-
meni nu i-ar i putut-o explica şi pentru care suferea, pentru 
că la cununie se săvârşise un legământ în faţa lui Dumne-
zeu şi-a lumii, pe care nimeni nu putea să-l dezlege, nici 
chiar Dumnezeu, de vreme ce tot el îl acceptase. Asta e, că 
ai făcut legământ, gata, nimeni, nicio putere omenească 
nu-l poate desface... Dar ore nici iubirea?... Doamne, dar ce 
spun? Sunt om care cugetă. Am familie. De ce mă las abă-
tut de pofte trupeşti? Sau aşa-i dat omului să pătimească? 
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Să-mi încerce oare Dumnezeu credinţa? Răspunsul e dat 
neîntârziat de clopotul care bătu în turnul bisericii. 

Anul a fost rodnic, iar la Târgul anual din 20 octombrie 
s-a vândut şi s-a cumpărat mult pentru aprovizionarea din 
iarnă, spre bucuria Mirunei, sora lui Haralambie care a 
făcut socotelile câştigului. Haralambie, rămas mai în ur-
mă, o întâlneşte din întâmplare pe Rusalina, căreia îi 
cumpără „Copocelul cel drag” şi o năframă, pe care le pri-
meşte după ezitări (tot de teama lui Rusalin) şi va grăbi 
depărtarea dintre ei şi va duce la sfîrşitul lui tragic, prin 
spânzurare cu sfoara cu care ducea cele două capre la păs-
cut având la picioare fărămituri din ulciorul cu care 
Rusalina aducea de la izvorul de sub piatră apă, fapta auzit 
de Haralambie din „gura satului” stârnindu-i revolta şi 
concluzionând de e platforma bratozei (pe care o achiziţi-
onase din Viena în vară): „Netrebnic om! Auzi, să sfărâme 
el minunăţie de urcior cu care ea mergea la izvor să-i aducă 
apă” (p. 114) Romancierul suspendă deznodământul lăsând 
finalul deschis şi în ciuda conciziei prin harul narativ, 
slunta gradării conflictului tensiunea epică lăsând cititoru-
lui libertatea de a imagina o încheiere. Două capitole „Ru-
salin” şi „Salomeia” au ca titluri chiar numele personajelor 
şi pun în evidenţă capacitatea autorului de a crea oameni 
vii, autentici, diverşi tipologic, portretizaţi fizic şi moral cu 
biografii exemplare. Arta romancierului e vădită şi-n ar-
monia genurilor. Conţinut în numeroase pasteluri antro-
pomorfizate ori sinestezice şi îmbinând plasticul,  olfacti-
vul  şi muzicalul domină în Secerişul capitol poetic care 
pune în scenă o străveche tradiţie: Cântecul cununii cu 
valoare identitară, purtată de Cristina, fiica lui Haralam-
bie: „Cine duce cununa / Curata-i ca lacrima... / Cununa 
trăbă udată  / Fata trăbă măritată, / C-aşa-i rândul fetelor / 
Ca şi al nevestelor. E un capitol poetic prin antologia de 
versuri pe acest moment sacru al calendarului cosmic şi 
creştin. Stilului beletristic cuprinzător prin lexicul local, 
elementelor reflexive, aforistic i se adaugă cel epistolar 
rotunjind expresivitatea unui roman memorabil. 
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Monica Grosu 
 
 
Despre iubire și moarte… într-o sută de cuvinte 

 
ăutând mereu mijloace de expresie adecvate, Ladislau 
Daradici a abordat genuri și structuri diferite, de la 

eseu la critică literară și de la poezie la proză. Reconside-
rând întreaga sa activitate, se remarcă volumele de poves-
tiri și proză fantastică, între care amintim cartea de debut, 
Întâlnire cu cei care am fost (2000), apoi Înaripatele din vis 
(2005), Maria, viața ta e o flacără… (2010), Povestiri. Mași-
na de scris. Sub cetini în țărână. Vânătoare de mistreți 
(2011), Povești de dragoste muritoare (2020), dar și roma-
nele Călăuzitorul de suflete (2014), Orașul sufletelor ames-
tecate (2015), Chiulind de la ora de moarte (2018). Dragos-
tea pentru poezie a autorului, apropiat de literatură, deo-
potrivă din postura de profesor și din cea de neobosit citi-
tor, a rămas, la rândul ei, o dimensiune constantă la care 
autorul nu încetează a se raporta. A debutat publicistic în 
„Luceafărul”, cu Elegii la Bergen-Belsen (1992), ulterior 
publicând încă un volum de poeme, Cocostârcii Domnului 
(2001). Totodată, Ladislau Daradici semnează mai multe 
volume de critică literară (Rezervor. Despre alcătuirea 
poemului, 2016; Rezervor. Despre frumusețea imaginației 
poetice, 2017 ș.a.) și colaborează la numeroase periodice 
literar-culturale.  

Câteva teme revin constant în toate aceste scrieri, indi-
ferent de registrul (liric sau epic) abordat, între ele 
situându-se, obsesiv aproape, problematica iubirii și a 
morții, două borne importante la care se raportează desti-
nul uman. Acestea constituie și temelia unui recent volum 
de poeme experiențiale, însumând fiecare O sută de cuvinte 
(Editura Biscara, București, 2021), și îmbinând, așa cum 
subliniază autorul pe coperta a patra, „dimensiunea 
experiențială cu cea meditativă, pe un fond al omnipre-
zenței dragostei și morții, în încercarea de a surprinde un 
crâmpei de sens cu un minimum de mijloace.” Așadar, o 
dublă provocare, formală și de conținut, la care scriitorul 

C 
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Ladislau Daradici încearcă să răspundă, pe fondul unei 
melancolii duioase și al unei permanente alunecări în in-
frarealitate. Impresia generală este de re-transcriere a 
unor întâmplări, călătorii, întâlniri, imaginare îndeosebi, 
derulate cu viteză caleidoscopică, dar atât de puternice în 
dramatismul lor. Toponime autohtone sau străine, nume-
roase trimiteri livrești, nume reale sau oameni de hârtie se 
intersectează în acest puzzle meditativ despre sensurile 
existențiale. Tocmai de aceea, decodificarea aceasta nece-
sită efort și atenție sporită, o bună cântărire a cuvântului 
în balanța întregului, precum și o stilistică adecvată. În 
acest context, Ladislau Daradici găsește calea potrivită 
spre poeticitate. 

Însăși definiția poeziei, pe care o citează ca motto, răs-
punde unui deziderat uman, acela de a-și recuceri starea 
paradisiacă, de a-și depăși condiția mult prea supusă ma-
terialității: „Poezia este jurnalul unui animal marin care 
trăiește pe uscat, râvnind să zboare în văzduh” (Carl 
Sandburg). În arhitectura poemelor își fac adeseori loc 
scene dure, de o mare violență, contrastând cu imagini 
diafane ce inserează povestea naturii, forța divinului, puri-
tatea gesturilor de tandrețe și altele. Alteori, tonul devine 
vehement și ironic: „Astăzi vom vorbi despre/ crucile de 
pe marginea șoselelor/ care modeste care sfidătoare/ 
înmulțindu-se demn/ de cartea recordurilor/…/ un top al 
șoselelor unde se moare/ mai spectaculos mai stupid/ 
transmis live pe facebook…”. 

Așa cum subliniază autorul, „nu poți trece prin lume 
fără a muri câte puțin, fără a renaște; paradoxal, viața are 
sens cât mai există lucruri pentru care merită să mori”, 
deci jocul iubirii și al morții devine punctul de convergen-
ță al celestului cu materialitatea, cu lutul, al grației cu 
neantul, cu suferința, cu biologicul hâd. În retorica acestei 
dihotomice raportări  (moarte-iubire), omul rămâne pri-
zonierul întrebărilor și al căutărilor de a imprima un sens 
incongruențelor universului: „Ne întâlneam pe Karluv 
Most/ fără să ne înțelegem în prealabil/ trecând doar 
dintr-o parte în alta/ printre oameni fericiți șușotind între 
ei/ nepăsându-le de ceilalți/ iubindu-se fără efort/ așa 
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cum respiri trăiești visezi/ mă zăreai și chipul ți se um-
plea/ de o lumină nouă/ ce-ți poți dori mai mult decît un 
surâs/ zbor de hulubi voiajori sub cer imaculat/ ca o zeiță 
Vltava ne despovăra de spaime/ la picioarele unei statui/ 
un domn bătrân învăța să moară/ rezemând cu spinarea 
soclul de granit/ avea atâta împăcare pe chip încât/ tăce-
rea sa nu tulbura/ pe nimeni”. 

Multe poeme se hrănesc din această sensibilitate elegi-
acă, din strategia nuanțelor și a întâlnirii dintre cerebrali-
tate și senzitivitate, dintre constatarea lucidă și meditație. 
Forma preferată de poet este cea a poeziilor monobloc, 
moderne, în care primul vers figurează și ca titlu.  Pentru 
Ladislau Daradici, actul scrierii apare ca un proces alchi-
mic, însoțit de conștiința tragică a finitudinii umane. De 
aici, impulsul reflexiv, dar și asprimea limbajului: „Suntem 
două suflete ciopârțite/ două sferturi zdrențuite la capete/ 
dacă le-am amesteca și le-am pune laolaltă/ poate-ar re-
zulta o jumătate/ ajungându-ne de o supraviețuire/ în 
această răvășire a lumii/ care ne aparține tot mai puțin/ 
noi suntem cei care vom pierde/ mereu trenul zvârliți pe 
șine/ când rapidul intră în gară/ sfârtecați ca niște biete 
necuvântătoare/ câini vagabonzi măcelăriți abandonați/ 
să sângereze până pe lumea cealaltă/ poate dacă ai face un 
efort/ să te oprești o clipă/ să te privesc precum la începu-
turi/ poate atunci această viață/ moarte dragoste târzie/ ar 
mai putea avea/ un sens”. 

În cele O sută de cuvinte poetice, Ladislau Daradici dă 
expresie unor paradoxuri ale existenței, pe care le trece 
sub lupa propriilor percepții și a unor lumini nuanțat cre-
pusculare 

 
Lecția de autocitire  

 
Cu ani buni în urmă scriam despre periplul literar al poe-
tului Raul Constantinescu, truditor neobosit la masa Cu-
vintelor, autor cu o intensă activitate poetică, dar nu nu-
mai, fiindcă preocupările scriitorului din Hațeg sunt ex-
tinse și spre zona folclorului, a eseisticii și a traducerilor. 
De la debutul literar din „Steaua” (1966), au urmat o serie 
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de lungi colaborări la diverse periodice și sub diverse pse-
udonime. Așezarea poemelor, scrise de-a lungul anilor, 
într-un volum s-a produs însă cu oarecare întârziere și 
cauzele pot fi ușor înțelese din perspectiva vicisitudinilor 
istorice. Cu toate acestea, anii din urmă au însemnat și 
publicarea mai multor volume de versuri și chiar a unei 
consistente culegeri de folclor, înfățișând Străvechi tradiții 
și creații populare din Țara Hațegului (2017). Așa cum sub-
liniază Ion Arieșanu într-una din cronicile sale, Raul Con-
stantinescu aparține generației ’70, deși este neafiliat vre-
unei grupări literare anume, mai degrabă însingurat, scri-
ind „dintr-un colț de țară, o poezie de asprimi vaticinare și 
de substrat pamfletar, într-o viziune agonizantă și sum-
bră, cu incursiuni în mai toate teritoriile umanului și ale 
unui larg spectru social, în care el descoperă, cu un ochi 
critic și dezolat, dezastrele și ororile, provocate, în planul 
spiritual și al moralei umane, de plăgile sociale, de răul 
instalat pe planetă, ca și la noi, pe sol autohton.” 

Pretexte de autodefinire lirică, volumele lui Raul Con-
stantinescu impun căutări și regăsiri ale sinelui, prin ritua-
lul confesiunii: Aventurare în marele refuz (2001), Neantia 
(2002), Neviața lumii (2003), Rostirea lui Zalmoxis (2005), 
Heralzii tăcerii (2007), Periplu prin neant (2014), Vivisecții 
(2015), Spre Aleph (2016), Athanor (2021). Debutul editori-
al, decalat de cel publicistic, așa cum remarcam mai sus, s-
a înregistrat în 1985, cu grupajul poetic Aleatoriu, inclus în 
volumul antologic Alpha ’85, de la Editura Dacia (Cluj-
Napoca). Conform unei mărturii personale, Raul Constan-
tinescu își vede destinul împlinit prin cuvântul scris, căci 
„a fi scriitor – spune domnia sa – înseamnă mai mult decât 
a publica niște cărți, a avea în primul rând o conștiință 
artistică, estetică și etică clară, temeinică și vie în același 
timp, conform căreia să trăiești, să simți și să gândești, 
construindu-te prin cuvântul scris din fuiorul tău ances-
tral.” 

Lecția de autocitire (Coresi Publishing House, Bucu-
rești, 2021) este cea mai recentă carte a autorului, așezată 
sub aceleași imbolduri de autodefinire și situare în orizon-
tul cunoașterii: „Mă autocitesc zi-noapte ce trece/ precum 
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moartea întruna mă petrece/ spre ale mamei sfinte albe 
oase/ cu făptura-mi și gându-n veci prinoase/ prin labirint 
de gene și alele,/ mă autocitesc cu bune și rele…/ mă 
autodescifrez până-n străfunduri/ s-ajung la viața celor de 
pe prunduri,/ pe maluri de ape, fără de case,/ trăind pe-
așternut de flori tămâioase,/ citind cartea vieții-n flori 
păsări fluturi,/ fără arme nici buncăre și scuturi…” (Mă 
autocitesc continuu). 

„Poet format la școala clujeană de poezie”, conform lui 
Dumitru Hurubă, Raul Constantinescu este adeptul versu-
lui modern, decorsetat aproape în totalitate de rigori pro-
zodice. Poezia sa încifrează, în strofe monobloc, un joc al 
senzației și al ideii, într-un ceremonial autoreflexiv, în 
care pregnante sunt agresiunea timpului și cea a societății 
moderne, puternic tehnicizate. În acest context, o privire 
contemplativă se apleacă asupra lucrurilor din jur, ca și 
asupra sinelui, în nevoia de înțelegere a mirajului existen-
țial, trăit în doze exagerate, sub graba momentului și a 
lipsei de echilibru. Singurul punct luminos în acest halou 
de insecuritate și absurd e constituit de trăirea religioasă. 
Nu întâmplător, volumul de față poartă, ca motto, câteva 
versete biblice, tocmai potrivite pentru a ne reaminti con-
diția de ființă trecătoare, într-o perpetuă fragilitate tru-
pească și sufletească.  

Mai mulți exegeți, printre care și Maria-Daniela 
Pănăzan, au subliniat dimensiunea creștină a poeziei în 
discuție, precum și ideea de sacralitate sub care se naște 
textul liric. Altfel spus, poemul este pentru „al treilea 
ochi”, cum ne avertizează autorul, încă de la începutul 
volumului: „Preaiubit cititor,/ deschide al treilea ochi!/ 
ești pe custura unicei rostiri/ între tăcere și cuvânt…/ ori-
când poți cădea/ între eu tu el/ în hăul cuvântului…” 
(Avertisment). În Jungla literelor, supraviețuirea nu este 
simplă, pare să arate poetul, iar verbul îi devine acid, ve-
hement, ironic: „N-am crezut că poezia-i o vedetă/ nici că 
poeții sunt cinicii actori;/ nu am privit-o joc de operetă/ 
pentru aplaudacii orbi spectatori./ Nu-i poezia joc de soci-
etate/ nici loc de sinecură ori paradă,/ ci nopți nedormite-
n singurătate…”. 
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Deșertăciunea lumii, moartea ca o rană a destinului, 
iubirea și admirația purtată feminității, creația artistică, 
dihotomia trup-suflet și multe alte teme, simboluri, ele-
mente de intertextualitate etc. fac parte din lecția de 
autocitire pe care o propune, cu sensibilitate și acuratețe, 
poetul Raul Constantinescu. Cele mai vibrante însă, ne 
apar poemele ce developează relația omului cu divinitatea, 
această raportare la absolut, ca o nevoie de refugiu și chiar 
de recuperare a tărâmului edenic pierdut: „Din nou mu-
rim pe cruci însângerați, Isuse,/ cu lumina ta în suflet ce 
tot mai sus e,/ spre ea urcăm din strămoși în fii/ ne ducem 
crucea-n serile târzii;/ nu-i nimeni să ne știe doruri arse,/ 
deasupra bolta ochii-și sparse/ să nu mai vadă lacrimi fără 
vină/ din zile sângerând să vină,/ să înviem pe veci cu Ti-
ne/ peste câmpi de cruci lumine” (Învierea).   

Raul Constantinescu scrie sub un impuls constructiv, 
ordonator, identitar, iar vocea sa lirică merită a fi ascul-
tată.  
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Sonia ELVIREANU 
 
 
Caligrafia  destinului/ Calligraphy of destiny 

 
ntologia de autor a Evelynei Croitoru Caligrafia  desti-
nului/ Calligraphy of destiny (Editura Neuma, 2021), cu 

o prefață de Horia Gârbea, reunește într-o suită armonioa-
să versurile poetei fără a indica volumele din care își selec-
tează  poemele. Și nu e nici nefiresc, nici întâmplător, 
când un poet își prelucrează lirica pe firul unui idei care îi 
structurează volumul, conferindu-i unitate. 

 De altfel, însuși titlul ne sugerează o lirică a eului care 
se devoalează în stările și trăirile sale intime pe firul desti-
nului poetic. Iar lectura cărții confirmă remarca lui Horia 
Gârbea din prefață: „Desigur poezia, în esența ei, a rămas 
una intimistă, senzuală, de maximă feminitate în sensul 
delicateții“; și afirmația criticului Dan Cristea de pe coper-
ta a patra: „Calitatea primă a acestor versuri e aceea că nu 
vor și nu caută să fie altceva decât sensibilitate, emoție, 
trăire, toate transfigurate într-un discurs liric.“  

Într-adevăr, cartea este o caligrafie poetică a destinului 
personal, ivită poate din dorința de-a pecetlui o etapă de 
existență pentru a lăsa o alta să se manifeste. Ea se des-
chide emblematic cu poemul Singurătatea poetului : „Poe-
tul singur e inima/ eternă a simțirii// Are adesea soarta/ 
nisipului spulberat/ de vântul deșertului.// Singurătatea îi 
adâncește/ căderea în libertate“. Și se încheie cu Craniul 
lumii, care celebrează poezia lumii prin marii săi poeți. 

Poemele transcriu ritmul eului poetic între memoria 
unui timp al iubirii împlinite și durerea destrămării ei, 
melancolia prezentului. Iubirea e coloana vertebrală a 
versurilor, sursa regăsirii de sine, a speranței, nostalgiei, 
tristeții, suferinței. E nucleul liric al poemelor, în jurul 
căruia se refac volutele iubirii în toate nuanțele trăirilor, 
de la începuturile sale magice la „infernul singurătății“. 
Amintirile preaplinului de altădată, a fericirii care transfi-
gura existența poetei, se ciocnesc de golul sufletesc resim-
țit prin absența ei. De aici nostalgia, dorul, chemarea, vi-

A 



Cronici de întâmpinare 

Discobolul/ 2021 
 

163 
 

sarea, insomnia, chinul, acutizarea durerii, nota elegiacă a 
versurilor.  

Iubirea e privită din perspectiva femeii îndrăgostite cu 
iluzia eternizării sentimentului magic și teama mistuirii 
lui. Intensitatea trăirii e ardere a sufletului, în fericire și în 
absența ei. Prin iubire întreaga ființă a poetei, suflet și 
trup, se înalță, devin cântec, iar alteritățile femeii și bărba-
tului se contopesc, devin o singură vibrație. Peisajul sufle-
tesc ia înfățișarea celui natural, rotirea anotimpurilor fiind 
expresia devenirii sentimentului: verdele primăverii, focul 
verii, destrămarea toamnei, frigul iernii sunt ale sufletului 
care pătimește, în timp ce rațiunea meditează la înstrăina-
rea, răceala, pierderea bărbatului iubit.  

Două timpuri caligrafiază poetic stări, trăiri profunde, 
reflecții care dau volumului o notă „delicat meditativă “, 
cum spune Horia Gârbea, uneori în formă aforistică: „Nu 
suntem/ ceea ce părem/ și aproape niciodată/ nu suntem/ 
ceea ce visăm.// Culoare nestatornică,/ spumă de mare 
suntem./ Umbre-adulmecând...// Între focul inimii/ și râsul 
buzelor.../ ce drum,ce spini,/ ierburi înalte...” 

Bărbatul iubit devine parte din ființa femeii care respiră 
și se hrănește prin puterea iubirii, orice gest, până și cel 
mai comun, are în ochii ei semnificație  afectivă. Poate de 
aceea vocea poetei se dedublează uneori, se observă pe 
sine din perspectiva bărbatului: „Când apărea,/ înflorea o 
lumină/ fără seamăn,/ ca a zăpezii,/ o înverzire sfioasă, 
argintie...” 

Alteori vocea ei cheamă ori își cântă aleanul, durerea 
singurătății atenuată de lumina fericirii de altădată, anti-
dot împotriva dorului, tristeții, melancoliei, golului sufle-
tesc: „Dorul de tine/ e ultimul gând/ din geana somnului.// 
El țese mătasea/ ce mă-nfășoară/  în răsăritul ce-mi ești.” 

Iubirea e mereu umbrită de teama mistuirii, iar pierde-
rea ei este asemenea unei rătăciri, femeia pierde drumul 
spre sine, se caută în iubire pentru a supraviețui prin 
amintirea ei: „Amintirea mea/ te recompune/ iarăși și ia-
răși/ din fărâme.// Prin văzul inimii/ ființa mea te caută.” 
Orașul, impregnat cândva de iubire, devine un topos al 
singurătății. Poeta caută un nou grai, al frumuseții naturii, 
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în speranța revenirii la identitatea pierdută.  
Dacă miezul cărții e un sentiment, iubirea, în lumini și 

umbre, el nu poate  fi  disociat de motivul timpului, fiind-
că doar el spulberă speranța, corodează, înstrăinează, pre-
face oameni și lucruri. Și de starea poetică prin care me-
moria afectivă rostește în tonalități elegiace ori meditati-
ve. Astfel se lărgește sfera inspirației cu poeme despre 
poet și cuvânt, în imagini metaforice: „Poeții sunt pleoape-
le focului/ atinse de căderea serii/ în lumea cotropită de 
umbre,/ din lampa ce arde/ hotarul amurgului.”;  Și extrem 
de rar transpar ecouri social-istorice în câte un poem, ast-
fel se păstrează unitatea tematică a antologiei.  

Evelyne Croitoru alege o versiune bilingvă pentru Cali-
grafia destinului, în traducerea fidelă în limba engleză a 
Anei Camelia Baiculescu, oferind cititorului sonorități 
muzicale și ideatice în două limbi. 
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Savu POPA 
 
 

Temporalitatea imaginii. Nedeterminativul. 
O stilistică a tăcerii în câteva poezii de Matei Vișniec 

 
olumul Poeme ulterioare, scris de Matei Vișniec, este o 
culegere în care sunt strânse poemele scrise într-un 

interval de aproape un deceniu, adică între anii 1987 şi 
1999. Acesta a apărut la editura Cartea Românească, în 
anul 2000, între timp Vişniec a devenit un dramaturg de 
notorietate mondială, piesele sale cunoscând, în mod suc-
cesiv şi performant, atât lumina tiparului, cât şi pe cea a 
montării lor, pe cele mai prestigioase scene ale lumii. Vo-
lumul Poeme ulterioare, oarecum plasat în umbra activită-
ţii dramatice, conţine texte care, în mare, continuă într-un 
mod nicidecum redundant, dezvoltarea unor elemente din 
recuzita parabolică, întrucât, atmosfera, decorul, persona-
jele, situaţiile dezvoltă, în mare, cam aceleaşi a(p)titudini 
dramatice, fiind plasate într-un decor al teatralității para-
bolice. Însă, în cadrul acestei analize, vom discuta o anu-
mită dimensiune temporală a imaginii în sine, percepută 
drept un mod de a măsura destrămarea inaparentă a ca-
drului existențial, instituind un fond tensional la nivelul 
cotidianului atât de fragil, al ființelor sau obiectelor. De 
aceea, vom porni de la o întrebare care, prin insolitul ei, 
va institui o neliniște ce va urma, îndeaproape, demersul 
nostru interpretativ: Va avea imaginea în sine, capacitatea 
de a-și genera propria durată temporal, altfel decât cea a 
timpurilor verbale? 

Temporalitatea imaginii este dată de ideea imaginii ca du-
rată. Nu întâmplător, în titlul volumului întâlnim cuvân-
tul ulterioare, care are o semnificaţie aparte, în acest context. 
Vom vorbi despre două instanţe temporale ale imaginii, con-
figurate prin prezentul contingent, cel al momente-
lor actualizate, şi trecutul ulterior, ambele suprapunându-
se. Mereu, în poemele care vor fi analizate, asupra existenţei 
prezente, planează umbra unor fapte, experienţe care de 
abia au avut loc, abia s-au consumat. Totuşi, prezenţa lor 

V 
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se mai face încă simţită, se diafanizează, se deschide în plina 
desfăşurare a prezentului. Acest trecut ulterior poate fi ase-
mănat cu imperfectul, prin instaurarea unei atmosfere dura-
tive, nedeterminate, lente, care favorizează apariţia nede-
terminativului. Acesta din urmă facilitea-
ză glisarea trecutului ulterior (în)spre momentul prezent, 
fiind o categorie a actualizării, a deschiderii a- ceea-ce-a-
trecut-recent, spre perspectiva nelimitată a clipei de acum. O 
astfel de deschidere se desfășoară, se generează nu în interio-
rul prezentului, ci prin prezent, căci momentele care au avut 
loc ulterior, (re)capătă consistenţa imanentă prin reactuali-
zarea lor ca acel ceva ce a fost înainte. Consecinţele unor 
astfel de deschideri au rolul de a întări şi mai tare diferenţa 
dintre un acum şi un atunci, un aparent al prezentului şi un 
inaparent al ulteriorului, nu  însă, depărtându-le, 
ci apropiindu-le. Despre apropierea ca întrepătrundere este 
vorba şi în primul poem al volumului, Un milion de ochi, 
care, printr-un ludism bine disimulat al perspectivelor mul-
tiple, are loc o situaţie interesantă a îmbinării  celor două 
perspective, actualul şi ulteriorul. Poemul se constituie ca o 
enumerare a unei serii de elemente corporale care, în planul 
ulteriorului ar fi fost multiplicate la nesfârşit parcă, spre deo-
sebire de planul actualului, când lucrurile sunt aduse la 
normal, un normal discutabil, amorf: ,,Un milion de ochi ai 
avut/ înainte de a avea doi/ înainte de a avea/ o inimă/ ai 
avut un million de inimi/ un million, un million de/ picioare 
ai avut/ înainte de a avea/ două picioare/ şi înainte de a avea 
o limbă/ ai avut un million de limbi” Este de reţinut faptul că 
punerea în constrast a celor două perspective, nu face altceva 
decât să ducă la configurarea a două realităţi care se conţin 
una pe alta, două realităţi care se răsfrâng reciproc. Apare, 
mai ales din împărţirea versurilor, senzaţia justificată a exis-
tenţei unui ritm alert, imprimând cuvintelor ceva aparte. 
Sensurile cuvintelor se răsfrâng unele în celelalte, de-
vin oglindiri în oglindiri, ceea ce, în mod ameţitor, conferă 
atmosferei poemului acea notă de durativitate, de prelun-
gire halucinantă a celor o mie de ochi, inimi, picioare, apar-
ţinând unei realităţi metamundane, în realitatea actualu-
lui. Mai departe, în alte versuri, nedeterminativul se con-



Cronici de întâmpinare 

Discobolul/ 2021 
 

167 
 

stituie ca fiind o prezenţă imanentă a ulteriorului, a ace-
lui eram, o prezenţă care (răs)frânge întregul teritoriu 
concret, vizual, al clipei prezente, dându-i şansa de a se 
permanentiza: ,,chiar aşa, înainte de a avea/ doar două 
mîini, doi plămîni/ şi un gît/ ai avut un milion de mîini/ 
un million de plămîni/ şi un million de gîturi/ un milion 
de aripi ai avut, da/ înainte de a nu avea nici una”. Însă, 
permanentizarea nu va avea loc, căci, rezidă, în mod cert, 
din ultimele două versuri, incapacitatea, limitarea clipei 
prezente de a oferi deschiderea spre un orizont 
imaginal.  În existenţa ulterioară, erai conştient că acele 
aripi nesfârşite ca număr, îţi ofereau şansa deschiderii prin 
zbor, care presupunea anularea limitării propriei tale fiin-
ţe. 

Într-un alt poem interesant, numit oarecum, derizo-
riu, Spune bună ziua rînjind, Vişniec construieşte un sce-
nariu teribil al ieşirii din propriul corp. Însă, aceas-
tă ieşire are loc prin parcurgerea unui traseu spectacu-
los, unde cel dat afară se confruntă cu obstacole iminente, 
amintite în discurs ca fiind simboluri ale abstractului, iar 
apoi, la final, îşi întâlneşte viitorul chiriaş, care poate fi 
ipostaza următorului eu sau, dacă nu, ipostaza cui? Nede-
terminativul capătă, în acest context, valenţe ale fragmen-
tării, ale deconstruirii, văzute, percepute drept modalități 
de a îți simți propriul univers scindat, de a fugi de propriul 
tău spaţiu interior, cuprins în grimasa frântă a unui rânjet: 
,,Sînt dat afară din propria mea piele/ ca un chiriaş care 
nu şi-a mai/ plătit chiria/ care face prea mult zgomot/ 
scuipă de la balcon/ aruncă coji de seminţe pe scară/ iar 
cînd spune bună ziua/ spune bună ziua rînjind”. Modalita-
tea de a construi un discurs disimulant, în care să 
insolitezi banalul prin asocieri neaşteptate, cum ar fi com-
paraţia dintre eul fiecăruia văzut ca un chiriaş, reprezintă 
una dintre constantele unui parabolic al derizoriului. Însă, 
ceea ce aduce nou, mai ales în acest text, este tocmai 
(re)prezentarea modului în care planează asupra lor, ne-
determinativul, văzut aici, nu numai ca un simbol distruc-
tiv,  ci şi ca unul al anulării oricărei forme de actualitate 
sau ulterioritate: ,,nu e de mirare că sînt dat/ afară din 
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propria mea piele/ ca un chiriaş care s-a încălzit/ arzîndu-
şi rînd pe rînd/ scaunele de lemn, rafturile de lemn/ tape-
tul de hârtie” Secvenţele înşiruite ne arată lipsa unei linii 
recuperatoare, dintre ceea ce a fost şi ceea ce este, căci 
temporalitatea imaginală încremeneşte,  rămânând con-
cretă, doar fuga din sau de tine însuţi, iar arderea obiecte-
lor simbolice, are aici, valenţa unei rupturi, unei lăsări în 
urmă a tot ceea ce a reprezentat ulteriorul în sau ca exis-
tenţă. Rolul nedeterminativului este acela de a imprima o 
atmosferă vagă, confuză, a renunţării, a anulării propriei 
ulteriorităţi şi a asumării clipei actuale, al acestui acum în 
care are loc depărtarea de vechea chirie. 

Am văzut că, prin nedeterminativ are loc (pre) lungi-
rea ulteriorului în actualitate, acest lucru având loc într-o 
durată temporală încetinită. Însă, ce se va întâmpla atunci 
când între acum şi atunci, se interpune tăcerea? Când co-
municarea dintre prezent şi trecut nu mai poate avea loc? 
În poemul gândit ca o interogaţie în sine, Pînă cînd? pînă 
cînd? pînă cînd?, nedeterminativul generează categoria 
tăcerii ca interogaţie. Totodată, în poem apare o întrea-
gă stilistică a tăcerii. Ea poate fi definită astfel: când lucru-
rile au fost spuse ulterior, când actualul este format din 
tăceri, din încremeniri, din sunete ca spaţii albe, atunci se 
va produce o ruptură între perspective, potenţând distan-
ţarea, falia de însingurare dintre acum şi atunci. Raporta-
rea la trecut are loc printr-un discurs condiţional, al re-
memorării dubitative, al ezitării, în care, până şi stilul 
scriptic este impregnat de tăcere, una a neliniştii date de 
lipsa de vizibilitate a ulteriorului răsfrânt în clipa prezen-
tă: ,,Cine ar fi putut să spună ce? Pînă cînd s-ar fi întins 
secunda/ dacă eu n-aş fi fost acolo/ dacă n-aş fi trecut pe 
acolo/ din întîmplare, o conjuncţie vie/ într-o întîmplare/ 
pînă unde s-ar fi auzit strigătul/ pînă unde tăce-
rea?” Întinderea secundei prefigurează întocmai prelungi-
rea ulteriorităţii înspre acum, însă această prelungire con-
tinuă undeva, spre nicăieri, spre un spaţiu fără contur, 
acolo, unde concretul ar fi strivit între strigăt şi tăcere. 
Din această cauză, privirea întoarsă în urmă, spre acel ul-
terior înceţoşat, aduce cu sine imaginea nimicului, ceea ce 
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face ca depărtarea nimicitoare dintre perspective să devi-
nă, să se transforme în absenţa oricăror perspective, ab-
senţa în stare pură sau ca stare de fapt: ,,nimeni cu nimeni 
s-ar fi/ întîlnit iar/ nimicul ar fi ieşit din niciunde/ ca un cap 
răsfăţat al absenţei/ cu o singură întrebare pe buze/ pînă 
cînd?/ pînă cînd?/ pînă cînd?” 

Ipostaza nedeterminativului ca prezenţă încremenită în 
dimensiunea momentului actual, este întâlnită în poe-
mul Doar peste cîţiva ani. În acest text, nedeterminativul 
apare ca o încremenire, ca o rămânere pe loc în prezentul 
aflat, însă, în plină desfăşurare. Cu toate acestea, ar putea 
exista o delimitare, cât de cât clară, între perspecti-
ve? Considerăm că sensul delimitării vizează, în cazul de 
faţă, perspectiva deschiderii inverse, a trecutului spre şi în 
prezent sau, mai bine spus, graniţele dintre perspectivele 
temporare se intersectează, acest lucru oferind întâmplărilor 
un caracter insolit, ireal, derizoriu. Pe de altă parte, există 
ceva care leagă trecutul de prezent, anume,  un continuum 
temporal al unei memorii bivalente, deopotrivă, ulterioare şi 
actuale: ,,Mi s-a părut mie ciudată ziua/ de dimineaţă/ pe la 
ora şapte seara scăpasem din mînă/ ceaşca de ceai/ iar la 
prînz nu atinsese încă pămîntul” Comunicarea dintre per-
spectivele temporale apare în mod pregnant în descrierea 
ceştii de ceai, care fusese scăpată din mână, undeva, pe la ora 
şapte seara, iar la prânzul de a doua zi, aceasta încă mai pla-
na, încremenită în aer. Ni se arată aici cum o acţiune desfă-
şurată ulterior, care s-a oprit pe parcurs, este încă viabilă, 
înscrisă în continuitatea momentului de faţă. Rolul nede-
terminativului este acela de a lega cele două momente, 
contopindu-le, şi astfel, se anulează orice graniţă sau 
(de)limitare temporală, deoarece, întâmplările au loc într-un 
spaţiu atemporal, neuniformizat, nedeterminat ,, o zi extre-
me de lungă/ extrem de lentă” unde, ,,fiecare minut era mai 
lung decît o limbă de future” Până la urmă, atemporalitatea 
nedeterminativă imprimă poemului un caracter fragmentar, 
întrucât şi restul întâmplărilor sunt configurate în nuclee 
deschise, neuniforme, de asemenea, a căror simetrie este 
fisurată, destabilizată. Totodată, consecinţa unei astfel de 
nedeterminări duce la senzaţia că întreg scenariul poe-
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tic  trece printr-un proces de insolitare a înseşi ideii de 
trăire temporală: ,,din stradă cineva aruncase o piatră/ 
fereastra s-a făcut ţăndări am întors capul/ cioburile pă-
reau încremenite în aer-piatra/ după socoteala mea ar fi 
urmat/ să mă lovească spre seară” Într-un studiu dedicat 
poemelor din acest volum,  Geo Vasile sublinia 
o îmbolnăvire a timpului, iar ideea de lentoare temporală, 
este evidenţiată şi de către acesta: ,,Semnele îmbolnăvirii 
timpului de durată sunt clare. Obiectele şi fiinţele zăbo-
vesc într-o levitaţie lentă, primejdioasă, ca o ameninţare 
cu final antecalculat.”Mai departe, eul poetic trăind în 
această temporalitate cameleonică, derutantă, poate să 
prevadă modul de desfăşurare al acţiunilor sau chiar con-
secinţele dintre anumite gesturi şi caracterul determinant 
al unor fapte înscrise într-o ,,fizică spaţio-temporală decă-
zută într-o plastică absurdă”: ,,te vedeam pe alee/ cu bra-
ţele deschise venind spre mine/ şi ştiam că întîlnirea avea 
să fie/ doar peste cîţiva ani”. 



Proza 
 

 

Cornel NISTEA  
 
 
E-hei, să vorbești singur... 

 
-am abținut cu mare greutate să nu intru în cârciu-
mă, cum o făcusem altădată, să văd dacă erau acolo, 

întâlnirile lor nefiind lipsite de un anume farmec. De ce n-
aș recunoaște, în oarece măsură mă seduceau discuțiile 
lor, îi vedeam, privindu-i, ca pe un fel de eroi, fiecare din-
tre cei patru având mereu de făcut vreo istorisire în care el 
fusese personaj principal încununat de victorie, dacă nu 
cumva de glorie. Mă uimeau cum o nimica toată povestită 
de unul dintre ei căpăta substanță, devenind nu doar 
exercițiu de imaginație, ci fapt de luat în seamă, stârnind 
nu de puține ori mirarea, ba chiar admirația. Pentru ei nu 
era deloc nefiresc să fie acolo la ora opt dimineața, uneori 
fiind nevoiți să facă o mică plimbare, ba chiar un ocol al 
cartierului de blocuri, până ce avea să se deschidă cârciu-
ma. 

- Nu vii la o cafea? mă întrebase unul dintre ei, cu care 
mă întâlnisem întâmplător pe alee, noi ne întâlnim aici în 
fiecare dimineață... 

- Vrei să spui în fiecare de sâmbătă sau de duminică, nu 
și-n zilele de lucru, doar munciți la stat... 

- Muncim la stat, dar parcă fără o cafeluță și o cinzeacă 
nu se poate, ni s-ar diminua tonusul, n-am mai avea ace-
lași randament la muncă.  

I-am acceptata invitația, iar amicul meu, Opruța, m-a 
prezentat prietenilor lui de acolo. 

- Ei, doar ne cunoaștem, a remarcat bărbosul căruia toți 
îi spuneau filosoful, în vreme ce-mi întindea mâna. 

- Desigur, desigur, dar nu-i rău să mai facem cunoștință 
încă o dată. A, dar mă cunosc și cu dumnealui. Dacă nu 
mă înșel domnul e finanțist la școala de afaceri... 

- Fost finanțist, acum tânăr pensionar. Tocmai le spu-
neam ăstora ce fericit sunt să mă aflu în libertate... 

- Ei, chiar așa, v-ați pensionat și vă simțiți liber? Dar so-
ția, familia și toate celelalte? 

M 
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- Ce mai contează restul, important e că nu mai am 
obligația să semnez, ca și ăștilalți, condica de prezență. 
De-ai ști cât de mult am urât-o!... 

- Condica?... 
Refuzasem tăria, dar acceptasem să beau cafeaua cu ei. 

Sesizam din capul locului că le cunoșteam poveștile, apoi 
în cârciumă era un miros supărător, cu care probabil ei se 
obișnuiseră și m-am zorit să plec sub pretextul că am de 
rezolvat o problemă la o anumită oră. 

Acum treceam din nou pe trotuarul din fața cârciumii 
ăleia și mă abțineam să intru, măcar că mă măcina curio-
zitatea. Poate la întoarcere, mi-am zis, dacă ei vor zăbovi 
acolo până ce îmi fac treaba. 

N-am făcut câțiva pași că m-am auzit șoptind: Dar dacă 
sunt acolo, de ce n-am intrat să mă conving de asta?... Ei, 
asta-i bună, abia te-ai pensionat și-ai început să vorbești 
singur, m-am auzit șoptind. 

Am clipit din ochi părându-mi-se că nu văd bine. Cel 
cu ochelari trecea pe lângă mine bombănind: O fi fost 
beat și eu îl judec, uite, la asta nu m-am gândit… 

Îl recunoscusem. Omul cu ochelari nu era nimeni altul 
decât finanțistul. Mi-am întors privirile să văd dacă va 
intra în cârciumă. Spre surprinderea mea, nici măcar n-a 
băgat-o în seamă, a pășit hotărât mai departe. 

Vorbește de unul singur, mi-am zis. Dar dacă nu era fi-
nanțistul care se credea în libertate absolută după ce se 
pensionase, sunt destui oameni cu fizionomia asta suspec-
tă de nebăgat în seamă care vorbesc singuri. Nu mă pu-
team decide dacă să merg mai departe sau să mă întorc să 
intru în cârciumă, să mă conving dacă ceilalți erau acolo, 
doar l-am întâlnit mereu pe Opruța în zonă. Nu-l mai pu-
team uita de când a citit la cenaclu poezia aceea despre 
libertatea câinelui din lanț. De altfel era o poezie foarte 
slabă, dar pentru că toți ceilalți săriseră la el și-l desființa-
seră, eu i-am luat apărarea: Măi, stați să vedeți, citiți încă 
o dată poemul, mie mi se pare că are dramatism, ba-i pur-
tătorul unui mesaj care vă scapă. În sală se făcuse deodată 
liniște, iar, Opruța mi-a zâmbit, răsuflând ușurat. Ei bine, 
pentru că-i luasem apărarea, omul m-a declarat prieten pe 
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viață, iar din când în când nu-i pot refuza dorința de a-l 
însoți la o tărie sau la o cafea, într-un rând mărturisindu-
mi că de când cu încercarea aceea de la cenaclu a renunțat 
să mai scrie poezii. De-acum avea familie, avea copii de 
crescut. Era revizor la secția rutieră cu misia să cerceteze 
starea drumurilor în tot districtul, și asta nu era ușor. 

După treizeci și ceva de ani mă invita în cârciuma ace-
ea puturoasă să beau cu el o tărie și-o cafea. Acolo se în-
tâlnea el uneori cu prietenii. Filosofii existențiale, uneori 
comentarii politice, jaful din țară, justiția nu-și face treaba 
și altele de felul acesta erau temele preferate de discuție. 
Parcă acum îi aud. Opruța combătea cel mai tare, iar filo-
soful îi pusese mâna pe umăr: 

- Prietene, nu te mai încărca cu energie negativă dacă 
vrei să ajungi cu viață la pensie, știi cum era pe timpuri 
când, ca să nu călcăm în capcana securității, doar ăștia 
erau duium printre noi, hotărâsem să nu vorbim la câr-
ciumă decât despre fotbal și femei?... 

- Știu, măi Balomire, dar nu-i mai pot răbda, au devali-
zat băncile, ne-au vândut fabricile, acum vor vinde ce-a 
mai rămas... 

- Zăcămintele de aur din Apuseni. 
- Ei, că parcă îi lasă poporul, intervenise ffilosoful. Eu 

mă duc duminică la Roșia Montană să mă alătur sutelor 
de oameni care protestează, să strig: Unde ești Avrame, 
hai cu moții tăi că străinii ne fură din nou țara. 

Îmi cerusem scuze că nu mai pot rămâne și-am plecat, 
nu negreșit că m-ar fi deranjat aceste discuții, pentru că în 
ultima vreme devenisem imun la încărcare negativă, asta 
după ce m-am hotărât să nu mă mai uit la nenorocitele 
alea de dezbateri politice televizate, ca să scap de manipu-
lare. 

Nu, încă n-am început să vorbesc singur. Dar când te-a 
trimis soția ta la Kaufland să faci cumpărături, în vreme ce 
duceai căruciorul, nu te-ai surprins îndemnând boii cu 
care toamna cărați pe vremuri fânul?: Cea, bo, ho, Rendeș, 
mă Cinoș, na, hăis… Ei, asta era un joc al memoriei afecti-
ve, dragul meu prieten, tocmai coborâsem din munte și 
întâlnisem pe drumeagul acela de munte oameni cu care 
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cu boi la cărat. Mi s-a părut absolut grozav ce făceau săte-
nii aceia, oameni detașați de netrebnicia asta din lume... 

Nu mai departe, ieri dimineață, în vreme ce te bărbie-
reai, te-a auzit soția ta cântând un cântec de pe la voi, apoi 
ai început să spui o strigătură de nuntă cântată, operă a lui 
Scăpercea Iuliei Poștașului. Te amuzai grozav și-ai repetat 
strigătura de câteva ori: N-am jucat așa cu șire/ De când o 
fost tata mire/ Și mama o fost mireasă/ Și-am jucat la noi 
acasă!... 

Da, mă amuzam pentru că strigătura asta îmi evoca o 
lume întreagă într-o realitate trăită. Parcă-l auzeam pe 
creatorul versurilor, unul dintre cei mai săraci și umiliți 
tineri din sat, care după ce reușise să se angajeze și să ia 
salariu, plătea ceterași să cânte la jocul de duminică ce-l 
organiza, tot el asigurând și băutura, pentru că în tinerețe 
n-o putuse face, iar la joc tinerii din sat îi dădeau mereu 
coate. Omul acesta se afla de o vreme într-o eternă beție și 
mă miram că Nuța lui Vojei, cea mai frumoasă și mai bo-
gată fată din sat, acum măritată, accepta să joace cu amă-
râtul de Cărășel, ăsta era numele lui de familie. Probabil 
Nuța îi înțelegea starea și evita astfel să-l dezamăgească. 
Ilie Scăpercea al Iuliei Poștașului a făcut mereu asta până 
ce avea să se prăbușească. L-a găsit mort un consătean sub 
un pod de cale ferată. Așa că nu vorbeam singur, era o 
rememorare, ba pot să admit că îl imitam pe Ilie, deoarece 
îmi reamintisem că mamă-sa se căsătorise la vârsta de 
vreo 55 de ani cu un amărât de om, după ce la vârsta de 20 
de ani făcuse doi copii din flori.  

Într-adevăr, chiar dacă eu sunt scriitor, nu prea mă 
simt singur, am familie, comunic cu ea, dar mai ales co-
munic zilnic cu personajele pe care le creez, eu însumi 
devenind uneori personaj.  

Dar să vedeți, mi-am amintit că în campania electorală 
din urmă cu douăzeci de ani mi-am vizitat un coleg de 
clasă să-i cer votul. Când am ajuns la ei în munte, omul se 
afla în baie, se bărbierea, iar la un moment dat l-am auzit 
certându-se cu cel din oglindă: „- Tu ești Mircea? /- Da-
mpărate!/ - Am venit să mi te-nchini,/ De nu schimb a ta 
coroană într-o ramură de spini!” Ei bine, din ziua aceea, 
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aflându-mă în fața oglinzii când mă bărbieresc, mi-aduc 
aminte de chestia asta, de omul care se închipuia, în vre-
me ce se bărbierea privindu-se în oglindă, ba că-i Mircea 
cel Mare, ba că-i Baiazid, încercând să-i descifrez substitu-
ția. Și ce să vezi, de o vreme am luat și eu obiceiul acesta 
să vorbesc cu mine însumi sau cu te miri cine când mă 
bărbieresc și uneori râd în hohote de ceea ce-mi trece prin 
mite, iar soția îmi strigă din bucătărie: Hei, ce tot spui 
acolo, doar n-ai înnebunit!... Ei bine, cred că acolo, în fața 
oglinzii, privindu-mă în timp ce mă bărbieream, s-au năs-
cut cele mai multe și mai hazlii povestiri pe care le-am 
scris. 

- Uite, dacă ar fi să alegi pe cea mai semnificativă po-
veste a celor pe care i-ai auzit vorbind singuri, pe care ai 
alege-o? 

- Sunt surprins că uneori îmi aduc aminte imaginea 
bunicului care urca pe cărăruia șerpuitoare când venea în 
vizită la noi. Văduv la vârsta de șaizeci de ani, bunicul își 
aducea mereu în casă câte o țiitoare, iar acum, la cei vreo 
șaptezeci de ani ai săi, se îndrăgostise de noua țiitoare, o 
femeie săracă dar foarte frumoasă, mult mai tânără decât 
el, pe care desigur o ademenise cu bogăția sa, dar care 
după câteva luni l-a părăsit, provocându-i o mare suferin-
ță, iar acum se căina pe cărăruie cântând: Salvină, Salvină, 
dragă Salvină... Eram singurul din familie care îl compăti-
mea în vreme ce toți ceilalți își băteau joc de el. 

Dragii de ei, îmi zic, sunt oameni care au nevoie de as-
ta, de defulare uneori prin căinare.  

- Și cu cei din cârciumă te-ai mai întâlnit? Ce s-o fi în-
tâmplat cu ei? 

- Pe Opruța îl întâlnesc uneori când merg în piață, dar 
mai ales mi-l imaginez acolo în seara aceea la cenaclu, 
când ăia tăbărâseră pe el criticându-i poezia, cum că n-ar 
avea nici o valoare artistică, iar eu i-am luat apărarea. 
Acum, după ce priveam grimasa dureroasă de pe fața 
omului cu ochelari, a finanțistului care va fi cochetat și el 
cândva cu poezia și-a evitat să intre în cârciumă, unde 
probabil se aflau la dezbateri filozofice prietenii lui, mi s-a 
declanșat în minte spaima: dar dacă prietenul meu Opruța 
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s-a apucat din nou să scrie poezie și eu nu mă aflam acolo 
să-l apăr?... 

Cândva mi s-a părut că cineva se uitată la mine aștep-
tând să continui povestea celor patru din cârciumă. Desi-
gur mă gândesc uneori la ei, dar cel mai adesea am în 
minte grimasa de pe fața lui Opruța pe când citise poezia 
despre libertatea câinelui din lanț, când toți săriseră să-i 
critice poezia, dar mai sunt cu gândul și la finanțistul care 
trecuse mai apoi pe lângă cârciumă murmurând supărat 
ceva. Dragul de el, cine știe la ce se gândea. Și deodată m-
am auzit șoptind: 

- E-hei, ce știți voi ce-i aia: să vorbești singur?…   
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Iuliu-Marius MORARIU 
 
 

Părintele Savarion 
 
âți iepuri aveți la mănăstire? întrebă vlădica. 
A dat Dumnezeu și-au mai murit din ei, fu răspunsul 

părintelui Savarion.  
Episcopul se încruntă enervat și nu gustă nici momen-

tul, nici replica. Era-nvățat cu oameni care nu-i ieșeau din 
vorbă și răspunsuri serioase, din formularea cărora se ve-
dea clar tonul obedient și supușenia.  

Bătrânul Avvă nu păru a se sinchisi de mina Preasfinției 
Sale. Fața lui rămăsese la fel de senină, iar ochii săi erau la 
fel de ficși. Nu se putea spune unde anume privea bătrâ-
nul, dar părea că reușea să cuprindă totul în zare. Nu, nu 
avea o privire abisală. Dimpotrivă. Era calm, blajin și nu 
spunea mare lucru despre dorul de alte meleaguri. Era 
însă ajutat de un defect din născare. Ochii lui mari și al-
baștri sufereau de-un defect ce-l făcea să poată privi si-
multan în mai multe direcții. Și-n plus, cu stângul îl admi-
ra pe cel drept și invers. Așa se face că nu știai niciodată 
unde privește și dacă te are în vedere pe tine, ori piscul 
muntos ce-și etala cu voluptate creasta cu câțiva kilometri 
în spatele tău.  

Numele și-l primise cu ceva ani în urmă de la babele 
din Cutca. Trimis de mănăstire să propovăduiască Cuvân-
tul dumnezeiesc și să realizeze o colectă, fu prezentat cu 
toată eticheta cuvenită poporenilor de către părintele pa-
roh. Doar că amărâtele bătrâne care veniseră în acea zi la 
biserică ce nu erau familiarizate cu ipostaze exotice ale 
sfințeniei nu prea aveau habar cine e Sfântul acela care a 
fost pe vremuri vlădică al Larissei, sub oblăduirea căruia 
fusese pus omul nostru.  

- Mândru nume are, tu Firoană! Auzi tu, Savarion, ca 
prăjitura aceea însiropată. Și-așa i-a rămas chemarea. El 
însuși se amuza de câte ori își aducea aminte. Iar noi nu 
ne sfiam să-i spunem astfel, poate și pentru că bănuiam că 
aducem astfel în atenție siroposul din sufletul său.  

C 
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Când l-am cunoscut noi, eram niște simpli seminariști. 
L-am surprins în plină dezbatere teologică, în trapeza mă-
năstirii la masa de seară. 

- Peștele ca peștele, că eu nu mănânc pește, dar un 
jinuț, nu zic nu!, fu chibzuita decizie a dezbaterii. I-am 
subscris de îndată și împreună cu bărbosul părinte ne-am 
așezat la masă, unde am închinat cu bucurie mai multe 
pahare de vin. Era în Postul Crăciunului și ca niciodată, în 
calendare se strecurase probabil vreo eroare de tehnore-
dactare. Ori poate, cine știe, vreun reformator zelos se 
străduise să mai ușureze viața credincioșilor și să le facă 
jertfa mai ușoară. N-am aflat niciodată și nici nu îmi do-
resc să știu care a fost cauza. Cert este că ne-am pomenit 
brusc cu o mulțime de dezlegări la pește în acea perioadă 
de mare austeritate liturgică și spirituală. Aproape în toate 
weekendurile. La noi în Ardeal, ele nu-nseamnă mare lu-
cru. Temelia vieții omului de-aici e paharul de pălincă 
acompaniat de clisă. Dar cum delectarea gastronomică 
venea la pachet și cu unele înlesniri licoroase, ne-au cam 
sclipit ochii când am auzit că e și dezlegare la vin. Vorba 
vine: vin, pălincă, toate conțin alcool și sunt vegetale! 
Așadar, ne-am prins și noi părtași animatei discuții și ne-
am raliat concluziei bătrânului călugăr, sperând că vom fi 
recompensați pentru statornicia noastră. Și nu ne-am în-
șelat. Părintele a scos o sticlă din licoarea roșie de cea mai 
bună calitate ce era adăpostită în beciurile ponosite. A 
suflat cu toată puterea plămânilor lui de nefumător colbul 
și pânza de păianjen ce se aciuiseră pe sticlă și ne-a bine-
cuvântat smeritele năravuri. Iar noi am propovăduit și 
altora inspirata concluzie care, deși lipsită de temei dog-
matic, răspundea unor nevoi pastorale stringente. 

Altă dată l-am surprins și-n ipostaza de gospodar. Avea 
în grijă iepurii, câinii și pisicile sfintei chinovii. Dar mai 
avea, ca un bătrân de ispravă ce era, și cheile beciurilor 
legate de cureaua ce slujea drept semn al tagmei. Și-mi 
pare că se cobora mai adesea în dedesubturile pământului, 
decât înspre locașurile feluritelor lighioane. Prefera com-
pania întunecimii și răcoarea acelor locuri. Desigur, toate 
acompaniate de o binecuvântată ședere în vecinătatea 
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butiilor ce compuneau crama sfântului locaș. Și de-o osto-
ire a setei sufletești și trupești deopotrivă. Prin adăparea 
din cana de metal și din izvorul cel pururea curgător al 
sfintelor cântări. Iar când ieșea de-acolo, era de cele mai 
multe ori precum șoferul care a condus multă vreme prin 
tunel. Ochii lui se acomodau greu cu lumina, iar trupul lui 
istovit de metanii avea o unduire de-a dreptul nepămân-
teană. Problema era însă alta. Mâncărurile pregătite dina-
inte nu mai slujeau acum scopurilor inițiale. Bieții iepuri 
primeau adesea cârnați și alte felurite cărnuri, mâțele-și 
stropșeau limba cu varză și morcovi, iar câinii-ngrețoșați 
erau condamnați să-și exerseze gâtlanurile ingurgitând 
felurite soiuri de pește. Desigur, efectele erau pe măsură. 
Credincioșii se mirau adesea ce mâțe și ce câini postitori 
se sălășluiesc sub acoperișul sfintei mănăstiri. Și dacă ci-
neva ar fi izbit cu piciorul într-una din costelivele pisici ce 
mergeau de obicei în grup, poate și din pricina slăbiciunii 
comune, ar fi căzut toate ca într-un joc de domino. Iar 
câinii, urlau mai mult la lună, de foame. Nu reușeau, săra-
cii, nici să mai bage spaima în șopârle și-n șoarecii ce-și 
lustruiau ostentativ mustățile prin curte, darămite în vre-
un potențial vizitator rău intenționat. În schimb, iepurilor 
le mergea bine. Se făcuseră atât de mari și-aveau ochii 
roșii. Singurul lucru ciudat era că, dacă nu reușea să-i 
prindă și să-i taie în vreme, se cam mâncau între ei. Ade-
sea-l vedeam și pe părintele mușcat de mâini. Și uneori 
urmăream cu câtă supărare fugea să pună mâna pe rangă 
și să mai cârpească câte un animal nărăvaș. După ce dădu-
seră de gustul cărnii, deveniseră adevărați canibali. Parcă 
nu se mai puteau abține. Mușcau din orice, chiar și din 
propria lor blană. Erau aidoma pelicanului, însă scopurile 
le erau altele. Așa s-a și născut vorba bătrânului, ce venea 
cumva să-l protejeze de curioșii dornici să afle mai multe 
despre fenomen: 

- A dat Dumnezeu și-au mai murit din ei!  
Zicea, sărmanul, că aducea ghinion să-i numeri. Dar, de 

fapt,era suficient de înțelept să nu mai creadă în asemenea 
superstiții și banalități. Cel mai probabil, reacția i se dato-
ra imposibilității de a o face. De unde să știe însă vlădicul 
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că asta era vorba lui. Plecă bombănind și lustruindu-și 
sclipitoarea icoană pectorală. Acompaniat de noi, acoliții 
dânsului, se perindă prin curte vorbind verzi și uscate și-
ncercând să se calmeze. Nu ne-am dat nici noi seama, nici 
el, că ne-nvecinasem cu cușca struțului. Mănăstire respec-
tabilă și cu vad turistic deloc de neglijat, Lavra ținea de 
agrement și păsări exotice precum căprioare sălbatice, 
păunii, fazanii și struțul. Din fericire, niciuna din ele nu-
ncăpuseră pe mâna părintelui din al cărui sinaxar făcea 
parte și Bachus. Poate tocmai de aceea erau încă în viață 
și-aveau un aspect îmbucurător. E drept, din cele două 
păsări greoaie și vitezomane mai rămăsese doar unul. Fe-
mela struț fusese răpusă în primăvară de o boală de sezon. 
Masculul însă, nu păru să sufere prea tare din pricina 
pierderii. În vecinătatea marelui staul în care păsăroiul își 
făcea veacul, vlădica se opri. Se apucă să gesticuleze, sub 
soarele orbitor care-i scălda în raze aburinde icoana aurită 
de pe piept. Nu-mi aduc aminte ce ne-a mai explicat, ci 
doar că o făcea cu un zel de-a dreptul apostolic. De unde 
să știe el că pământeana lighioană e cleptomană. Struțul 
se apropie tiptil. Întinse gâtlanul lung, aidoma unui șarpe, 
se-nvârti de două ori în spatele episcopului, ținti și... 
Brusc, icoana de pe piept atârna între lanțul pectoral și 
gura lui. Preasfințitul sări ca ars, scoțând, probabil din 
reflex, lanțul de la gât. Noi începurăm să strigăm după 
ajutor. Bietul Savarion puse mâna pe cea mai apropiată 
rangă și-ncepu să lovească nefericitul animal. Reuși să-l 
sperie, dar cam atât. Nu mi-aș fi imaginat că în spaima lui 
va fi capabil să-nghită ditamai icoana. Gâtul i se dilată, iar 
sfinții frumos pictați își făcură cu repeziciune loc înspre 
stomacul lui nesățios.  

Desigur, înaltul cleric nu se lăsă. Făcea parte din tagma 
acelor oameni cărora nu le place să piardă. Ceru răzbuna-
re. Ca atare, a doua zi de dimineață, animalul legat de 
picioare de balconul stăreției, fu supus unui ciudat supli-
ciu. Legat aidoma vrăjitoarelor din Salem de-un par lung, 
era supus loviturilor regulate de topor care se străduiau 
să-i taie beregata. Încercările repetate dădură în cele din 
urmă roade. Spălată și dezinfectată bine, fericita podoabă-
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și găsi din nou locul la gâtul conducătorului Sfintei Bise-
rici, iar animalul în tigaie. Veselia redeveni pe chipurile 
tuturor. Noi răsuflarăm ușurați că nu vom fi vinovați de 
pierderea unui odor de mare preț, starețul că nu va trebui 
să distrugă menajeria care-i aducea mulți vizitatori și îl 
făcuse faimos în zonă, iar vlădica pentru recuperarea celor 
pierdute. Era aidoma unui om fericit care isprăvise un 
canon și-și găsise bunurile furate după multă vreme.  

 - Și zi Savarioane, chiar nu știi câți iepuri ai, zise el în-
fulecând un mic de struț proaspăt, ce venea să consfin-
țească vorba apostolului, conform căreia plata păcatului e 
moartea! 

- A dat Dumnezeu și-au mai murit din ei, Preasfințite, 
zise smeritul monah, luptându-se cu o coastă ce pare-se că 
nu a fost prăjită cum se cade.  

Și de-atunci, de fiecare dată când adăsta pe meleagurile 
mănăstirii, primul pe care-și dorea să-l vadă vlădica era 
moșneagul nostru. Iar întrebarea era, firește, mereu ace-
eași. 
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Gravitatea emoției la Gheorghe Pituț 

 
Atunci când am în vedere poezia 
care e forjată de gravitate și de o 
seriozitate dinamică, nu pot să nu 
mă gândesc și la Gheorghe Pituț 
(n. 1940-m. 2001), sau, poate, prin-
tre primii, la el. Temele majore ale 
poetului nostru sunt suferința, 
destrămarea, pământul umed - ca 
materie supremă a naturii, spațiul 
originar, dar și prezentul cu toate 
implicațiile lui sociale etc. Întâlnim 
un vers reflexiv situat în structura 

tradițională a poeziei ardelenești, încercând să împartă un 
gând, de cele mai multe ori, în puține cuvinte; unde nu 
poți să nu vezi rememorarea unor emoții puternice sau 
preocuparea pentru a crea imagini apocaliptice, spații de 
suferință: „Să văd cum moare ziua/ ce pedeapsă!/ Când 
crengile Soarelui/ se-acoperă cu larve negre,/ matricele 
sunt roase/ cu tot mai multă furie/ de o privire neagră”, p. 
119. Gheorghe Pituț este unul dintre poeții care și-au pro-
pus să descarce energii negative ale istoriei în dominanta 
lor etnică, nu doar localistă, mitică, dincolo de raționa-
mentul logic al prezentului. Iar textele sale sunt, până la 
urmă, un generator de dureri umane, care vizează zona 
existenței. Un plâns se aude înainte de nașterea „cuiva în-
semnat”: „Cum îți vei întreba părinții/ dac-auzeau în amin-

 
Gheorghe Pituț 

  
 Celălalt soare 

(versuri) 
 
 
 
 

Edit. Vinea 
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tirea lor/ măcar un plâns pierdut/ când tu erai aproape?”, 
(Naștere), p. 95. Și nu poți să nu vezi în Gheorghe Pituț un 
poet care dorește să fie un „legiuitor” liric al spațiului său 
natal, cel care împarte și o putere morală. Și până la urmă 
să modeleze conștiințe publice, apoi să-și atenționeze se-
menii de ce se întâmplă în lume: „Eu sunt fiul oamenilor/ 
care duc o greutate/ dintr-un loc în altul/ și iar o iau de la 
capăt/ fără de teamă,/  eu sunt cel care continuă/ cu egală 
râvnă (…) eu poate voi lăsa/ urmași care să creadă/ că-n 
fața noastră am avut/ însemnătate nesfârșită”, p. 98. Sau 
efortul sisific, ca fatalitate și spaimă: „nici trist, nici fericit/ 
din văile infernului până în pisc/ nimeni n-a spus de cîte 
ori/ voi face-același drum,/ puteam să merg atît de-ncet/ 
încît să nu ajung nicicînd/ în locul unde brusc lucrarea 
mea se stinge”, p. 94. Limbajul lui, în acest sens, este unul 
crud, sincer și neiertător. Cu o serie de alternanțe față de 
lume, puternic gravate în negru. Pituț face poza unui pro-
vincial sigur pe sine, care a intrat în lumea modernă, îm-
preună cu ritmul pur și sălbatic al originii sale. Pentru el 
suferința în ambianța la care participă zi de zi, este cel mai 
mare poem. La nivelul artei poetice, trebuie să spunem, 
gravitatea afectivității se împletește cu harul într-un mod 
fericit, încă de la primul său volum de versuri, Poarta cetă-
ții, Editura Tineretului, din anul 1966. Un an vestitor de 
speranțe pentru poezie, pentru cei care aveau în spate un 
deceniu negru. Apropierea lui Gheorghe Pituț de mitul 
înțeles ca supradimensionare a originilor, impresionează în 
epocă și chiar face carieră. Este vorba de mitul ce a alimen-
tat vâna lirică neoexpresionistă din anii șaizeci, coborând 
din istorie. Astfel că modul arhaic de gândire și de simțire 
poetică este regăsit în aceste pagini antologice, din plin. Și 
putem spune că acest mod de a vedea lumea poeticului nu 
este o regresie în poezie, cum se credea mai târziu, în con-
cepția generațiilor următoare, ci este un mod „ultraradical 
de sondare” a ființei noastre. Elegiile lui, care învăluie acest 
mit în neoexpresionism, încărcate de secvențe apocaliptice 
uneori, construiesc viziuni dure, vise colțuroase, în ambi-
anța politică a anilor șaizeci, șaptezeci. Și dacă pădurea 
este locul unde poetul se simte acasă, topos ce se depune 
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adânc până la urmă în toată opera lui poetică, atunci stân-
cile cenușii, brute, ale spațiului nașterii sale, trebuie să 
spunem, sunt casa în care eul poetului ardelean a visat și a 
scris toată viața. Unde a jucat cu toate cuvintele lui grele 
jocul tragic al unei ființe puse în fața contemporanilor să 
dea seamă pentru tot ce este adânc în forul său interior. 
Frecvența cu care apare teluricul în vrăjile poemelor sale (v. 
Ediția definitivă, Celălalt soare, Edit. Vinea, 1998), renaște 
vitalitatea specifică poeziei de dincoace de munți și anunță 
destrămarea unui loc „paradiziac”: „Sunt mulțumit că ti-
neri ținem pământu-n seară,/ E multă răutate și-s veselii 
întregi./ Întoarce-te spre stele cu partea mai amară/ Să ne 
pătrundă frigul acestor aspre legi. (…) Sporește o căldură 
din noi șuierător,/ Țărâna bate cuie în tălpi pentru des-
prinderi,/ Tentaculare cețuri ne sorb în matca lor;/ Ne-au 
rupt din ei părinții numai pentru aprinderi.”, p. 32. În con-
vențiile poetice de atunci, referințele personale veneau în 
bună parte nu din zonele intime, ci dintr-o structură telu-
rică deschisă spre interpretări profetice, dar nu numai. Un 
iz de sălbăticie și de suferințe depline, chiar stropi de sânge 
disipează în literatura acelor vremuri, poemele lui Gheor-
ghe Pituț. 
 În Postfața semnată de Romul Munteanu întâlnim prin-
tre altele următoarele constatări: „Discret, aproape pe ne-
observate, în universul literar conceput de Gheorghe Pituț 
s-a cristalizat un  spirit vizionar, tipic pentru finalul nostru 
de mileniu. Doamna Grijă pogoară asupra lui, făcând din 
el exponentul unei familii originare, prelungită în eternita-
te”. Referințele critice conțin un bogat material polemic, 
semnat (în ordinea menționată de îngrijitori) de: Lucian 
Raicu, Mircea Martin, Marin Mincu, Ilie Constantin, Aurel 
Dragoș Munteanu, Ion Caraion, Eugen Simion, Eugen Bar-
bu, Ion Negoițescu, Al. Piru, Lucian Alexiu, Ștefan Aug. 
Doinaș, Dana Dumitriu, Dan Laurențiu, M.N. Rusu, Mir-
cea Iorgulescu, Mioara Apolzan, Constantin Sorescu, Nico-
lae Ciobanu, Nicolae Manolescu, Valentin F. Mihăiescu, 
Zaharia Sângeorzan, Mihaiu Ungheanu, Cornel Ungurea-
nu, Constantin Ciopraga, Cornel Moraru, Alex Ștefănescu, 
Gheorghe Grigurcu etc.  
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Poemul ales: 
Grijă 
 
Acum îmi dau mai bine decât oricine seama  
ce arhetip e tata și ce durere mama,  
ce-adânc izvor un frate, ce râu de lacrimi sora,  
voi da eu poate seamă de viața tuturora;  
decât oricine-mi pare că-s cel mai vechi părinte  
când ard în brațe-mi puii ca focurile sfinte  
și te topești privindu-i atât încât mă doare  
gândul c-asemeni nouă ei vin dintr-o ninsoare;  
în timp ce ei vor crește - noi ne vom face minimi  
și albi de sarea apei din vânt, din ochi și inimi;  
decât oricine știu eu mai bine un cuvânt  
ce ne ținu de fragezi în poala lui - pământ,  
pe care-l răscoliră duse de vânt și soarte  
popoarele bolnave de spațiu pân-la moarte,  
de ne-am trezit în limbă cu un proverb păgân  
în care apa trece și pietrele rămân;  
când ard în brațe-mi puii ca focurile sfinte  
în capul meu istoric se leagănă morminte,  
de-aceea-mi dau mai bine decât oricine seama  
de ce vechime-i tata, și suferință, mama,  
ce-adânc izvor un frate, ce râu de lacrimi sora,  
îmi dau eu bine seama de viața tuturora.  
 
Walchensee, 1970 
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Minimalismul bine temperat 
 

Către o poezie minimalistă în vari-
antă românească și cu teme atipice 
pentru generația lui, se îndreaptă 
Menuț Maximinian (n. 1979), în car-
tea sa de versuri, Crucea nopții (Edit. 
Școala Ardeleană, 2018). Prin urmare, 
el este un poet cât se poate de concis! 
De ce procedează așa? Răspunsul 
poate fi următorul: Menuț simplifică 
lumea prin care trece și comprimă 
ficțiunea la trei, patru versuri, uneori. 
Limbajul său este scurt și la obiect. 

Pentru că el, cred, se gândește la cititor, mai întâi, implicându-
l. Nu vrea, se pare, să fie ca mulți din generația sa, care se com-
plică în toate detaliile, care fac „eseuri” sau „proză”, în  poeme, 
nu este adeptul circumlocuțiunilor. Știe bine procedeul caligra-
fierii unei imagini prin cuvinte; la el nu funcționează tehnica 
haikuul, este vorba de altceva, de o scriere concisă. Limbajul 
figurativ și experiența senzorială fac cărțile în cazul său, ape-
lând la metafore implicite. Iată unul dintre poemele sale mi-
nimaliste, format din șapte cuvinte: „Am ținut/ inima în pal-
mă// Cuvintele pălesc” (Inima), p. 24. Credem că amprenta 
inimii puse pe hârtia existenței spune totul, și chiar așa este, 
pentru că ea declanșează cea mai puternică emoție, și emoția 
pozitivă este vizată mai întâi în această carte. Aruncă o lumină 
asupra lumii, ce ne dezvăluie vulnerabilitățile noastre, în sensul 
relaționării cu ceilalți. Textele lui sunt versiuni ușor distanțate 
ale eului său natural. Dar la el sinceritatea și autenticitatea nu 
se exclud, și au un consens estetic. Poezia lui de acum este, nici 
mai mult, nici mai puțin, o clipă a întâlnirii, și nu toată poves-
tea; un moment scurt al plecării, uneori, și nu tot drumul în-
toarcerii acasă: „Amândoi/ Pagini din aceeași carte/ În orașul 
în care luna vine din felinare// Melcii/ Gustă din borcane en-
glezești/ Iar străzile/ Sunt palma mea”, p. 50. La Menuț 
Maximinian fertilizarea versului, prin lirismul prompt, este 
lucrul esențial și vizează, în mare parte, fereastra pozitivă a 
iubirii. 

Patosul și nostalgia sunt ascunse în culoarea subtilă a poe-

 
Menuț  

Maximinian 
 

 Crucea nopții 
(poeme) 

 
 

Edit. Școala  
Ardeleană 
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mului sub forma enunțului liric: „Sub un nuc bătrân/ Poveștile 
prin viață// Cuptorul încins/ Așteaptă pâinea/ Frământată în 
covata bunicii// Când plouă/ Ascultăm/ Icoane cu/ Bucurii”, 
(Povești, p, 28); apoi se naște brusc tăcerea. Și ea este un efect al 
trecutului melancolic, asupra prezentului prozaic. Și trebuie să 
amintim că la Menuț Maximinian pătrunderea unor elemente 
tradiționale în textul contemporan, în tehnicile timpului nos-
tru, este făcută cu maximă subtilitate și atenție. Poetul se apro-
pie, astfel, de un „populism” benefic și, în acest sens, ocolește 
ambiguitățile clasice folosind clarobscurul. Este foarte atent la 
înțelegerea pură a priveliștilor și la claritatea metaforei: „Casa 
mea/ Are culoarea sufetului tău/ Și e mereu cu mine”, p.72. 
 În Postfața cărții, Andrei Moldovan ne spune că Menuț 
Maximinian „își caută identitatea printr-o vibrație poetică nu 
lipsită de adâncimi tulburătoare”, iar Constantin Cubleșan 
(care semnează un text pe coperta a IV-a) îl plasează pe poet 
într-o modernitate evidentă „printr-o scriitură supă, mereu 
sugestivă în imaginarul cultivat cu dezinvoltura trăirilor sincere 
și plenare”. Horia Gârbea, tot acolo, consideră că „peisajele mă-
rețe sunt evocate cu fiori și accente grave”, poetul fiind „un lu-
dic ce-și neagă natura”. 
 Poemul ales: 
Nu ne mai spunem nimic  
 
Ne-am întâlnit pe punte.  
Mi-ai dat apă și cireșe...  
Acum, nu ne mai spunem nimic.  
 
Ne-am întâlnit pe mal,  
Numele au rămas în nisip.  
Acum, nu ne mai spunem nimic.  
 
Ne-am întâlnit într-un sărut,  
Mâna ta era prelungirea mâinii mele...  
Acum, nu ne mai spunem nimic.  
 
Ne-am întâlnit în amăruiul fiorilor.  
Acum, nu... 
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Sensibilitatea plină a unei poete 
 

Ildiko Șerban (n. 1963) ne face 
o surpriză plăcută, trimițându-ne 
volumul de versuri, Sarea din pus-
tă, apărut în colecția „Numele 
Poetului”, debut, a Editurii Juni-
mea, în 2020. Cartea ei probează 
capacitatea de a percepe și de a 
simți lumea, la nivel estetic și mo-
ral, ce iese imediat în evidență. 
Scriitura lui Ildiko vorbește despre 
o suferință mocnită, ușor acoperi-
tă, anxioasă, până la urmă. Și vo-
cea ei interioară dansează pe un 

spațiu mic, cu obstacolele noi. Ildiko știe să trezească verbele 
cu responsabilitatea celei care vrea să fie altfel, pentru nevoi 
fundamentale, imediate. Aspectul feminist al intimității poeti-
ce, pe care o cultivă aici, nu este ușor de definit. Ea scrie un text 
cu accentele întristării, unul rafinat, cu imagini contrastante, 
reci, care ne pun în fața poeticului ca provocare multiplă. Con-
textul social-istoric este ușor sesizabil și el, apoi arta ei ne invită 
la reflecții noi și vechi totodată; depune, pe de altă parte, măr-
turii emoționante despre stări intime, despre umanul prezent: 
„Vorbim despre vreme// ca și cum/ nu ar fi nimic de observat/ 
în univers./ - Azi o să plouă, zic./ Fereastra tremură-n frunze/ 
și-n poală,/ palmele cuminți, îngheață. (…) Secunda încreme-
nită a alegerii/ ține-n palme cuminți/ o inimă alergând descul-
ță./ Și plouă…/ Azi la meteo/ timpul nu a fost/ probabil.”, p. 72; 
sau: „Nu era nici un copac albastru în pustă// nici un cort țesut 
din pletele tale/ nici un chiot de bucurie, nu era.// Am zgâriat 
orizontul.// Cu pumnii mici/ am tras frâiele cailor/ rotindu-
mă.”, p. 73. Ildiko Șerban produce textul prin ciupirea lumii, 
prin tot ce atinge în jurul ei și, practic, se definește în opoziție la 
ceea ce există, prin ceea ce întâlnește. Ne amenință cu propriile 
ei vise, cu dorințe pe care uneori le ascunde ermetic. Știe să 
genereze câte un sunet înalt, apoi le aduce și pe celelalte la ace-
eași altitudine. Smulge sunete din ambianța în care trăiește 
cultural și le lasă libere să vibreze sau le controlează; uneori se 

 
Ildiko Șerban 

 
Sarea din pustă 

(versuri) 
 
 
 
 
 

Edit. Junimea 
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mulțumește cu zgomotul înfundat al picăturii sau picăturilor 
de ploaie, fără a aduna lichidul căzut pentru continuarea emo-
ției declanșate. Nu ne dă voie să pătrundem în intimitățile ei. 
Concretele-i sunt părăsite imediat ce le anunță și, în general, 
respinge discursul extins. Textul ei poetic mai este, până la 
urmă, o pânză de „sunete” extrase din diverse modele culturale, 
dar nu numai, și amestecul acesta poate să fascineze, să ne 
trezească din nou, și deseori chiar se întâmplă așa: „Sunt reac-
tivă// ca orice om normal/ Plouă?/ Ți-e frig!/ Mie-mi bat tobele 
pe lucarnă/ și marșul lui Radetzky/ are efect Van der Graaf (…) 
La mine-n bătătură/ cu efect de iritare musonică/ se smulg 
ciupercile dorului/ în inversul cauzalității lui Canetti”, p. 47. 
Poemele lui Ildiko din acest volum sunt excelente ambasadoare 
ale realului (îl pun altfel în evidență) cu o zonă, totuși, dificilă 
de clasificare. Noi le respectăm intuiția și dorința. Horia Gâr-
bea scrie, pe coperta a 4-a a cărții de azi, despre o poezie „cuce-
rită cu asceză și cumul de disperări biruite” care ies în lume 
„învingând propriile îndoieli”. O felicităm și noi!  

Poemul ales: 
Și corbi  

și rădăcini străine  
și mai ales tu,  
ai cariat grinda casei mele,  
„tempo".  
Ferestrele despletesc vântul  
zgâriind pe pereți graffitti.  
A vioară spartă  
cântă dușumeaua  
păianjenilor grași din pupilă.  
Crezi că urletul războinicului  
bătându-se-n platoșă,  
este definitiv?  
Fac un pas șovăielnic  
și încă unul  
amețindu-mă-n dansul benevol.  
„Fiat lux!" 
murmur.  
Tu rămâi  
cu aerul în coasă. 
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Poemele unui tânăr debutant 
 
 

Lucian-Victor Bota (n. 1986) a 
debutat la Editura  Napoca Star, 
în 2017, cu volumul de versuri: 
Lumea în care orbi alungă lumi-
na. Putem spune, încă de la în-
ceput, că intuiția și afectele sale 
funcționează în constante actua-
le, și poezia lui promite. Limba-
jul poetic este ușor restrâns, dar 
nu deranjează prea mult. Din 
titlul plachetei se poate vedea că  
Lucian-Victor știe să extragă 
frumusețile, câte sunt, din ma-

lignitatea acestei lumi, la care apelează, și se folosește, în 
acest sens, de simbolul nealterat al luminii ca mit, în do-
minantele ei creștine. Și nu e departe de „lumina” blagiană, 
până la urmă; de fapt, Lucian-Victor s-a așezat bine în 
apropierea marelui poet după cum se poate vedea: „ce soa-
re sclipitor!// întunericul de ieri se ascunde/ în frumusețea 
zilei de azi/ totuși/ există culori care tulbură/ lumina unui 
pictor ce străbate cu pensula/ ziua (…) așa-s de negri norii 
în ochii tăi/ iubito…”, p. 47. Prin faptul că aruncă o lumină 
asupra acestei lumi, ne spune ce e cu el și cu societatea de 
fiecare zi, sau ce e cu ambianța în care el se găsește. Lumi-
na, la el, este un simbol al vegherii curate, de aici și titlul 
acestui volum, cătinel adaptat la vremurile noastre. Luci-
an-Victor ne spune, cu o ușoară ironie și cu toate rezervele 
trase: „de obicei aprind lumânări/ când citesc/ ceva despre 
lumină…”, p. 43.  

Pe de altă parte, întâlnim un erotism tulburat, situat în 
orizontul dramelor actuale, prezent din plin în cele aproa-
pe 100 de pagini de poezie. O dragoste rănită traversează 
cartea; furie și frustrare emană textele sale. Rănile eului 
poetic sclipesc în relații eșuate de genul: „ultima răstignire 
a mea a fost/ între dinții cuvintelor tale”, p. 84. Lucian-
Victor Bota a înțeles drama vremurilor prin care trece și e 
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sincron, în bună parte, cu pretențiile liricii generației sale. 
Chiar dacă nu toate textele lui se ridică la nivelul exigențe-
lor actuale, volumul de față este făcut dintr-o serie de po-
eme limpezi și profunde; sunt pagini ale unui poet în de-
venire, un poet deziluzionat de întunericul zilei, care știe 
însă rostul luminii și are energia necesară pentru a o răs-
pândi în jur. Îl așteptăm cu alte cărți. 

Poemul ales: 
 

*** 
țipătul meu s-a oprit întotdeauna 
într-o ușă 
fără ecou  
 
anotimpurile buimăcite  
n-au scos niciun cuvânt  
despre aripile vântului  
 
zidurile cetății au rămas căscate  
după atâtea războaie  
ale trecutului  
 
istoria are aceeași formă geometrică 
cu fiecare zi e repetabilă 
în orbire se umblă pe pipăite  
în fereastra mea  
se vede cum  
fiecare așteaptă  
un tren spre o lume mai bună... 
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Silviu GUGA 
 
 
O prăpastie, iubirea  
 

orbele nanei Rafila, să știi, le-am memorat și le-am 
rostit de mai multe ori, mie și altora: „Iubirea e o pră-

pastie în care, dacă te arunci, înveți să zbori”. Dar nu-mi 
dau seama nici acum dacă spusese asta ca o ameninţare 
pentru noi sau anticipa ceea ce avea să ne povestească mai 
târziu despre Zenovia.  

Amintirile ei despre Zenovia mă interesau însă mai 
mult decât părerile despre tine sau, bineînţeles, despre 
mine. Am sesizat riscul ca aceste amintiri să nu mai fie 
spuse şi de aceea am profitat de dorinţa ei de a amâna să 
se explice şi să ne spună de ce a vrut să mă certe şi am 
avut inspiraţia să-i spun: 

- Sunt sigură că Zenovia, bunica mea, pe care n-am pu-
tut s-o cunosc, s-ar fi bucurat să mă ştie cu un tată ca 
domnul Toader.  

- Da, da, draga bunii, Zenoviei i-ar fi părut bine să ai un 
tată. Am fost ca surorile, am cunoscut-o tare mult că ști-
am ce gândește și ce spune.  Era înţeleaptă şi înţelegea 
mersul vieţii. Dacă n-ai avut parte ca fiul el să-ţi rămână 
tată, domnu Toader e cel mai bun ca să-l înlocuiască. Da-
torită Zenoviei a venit domnu Toader, ea a avut gândul 
ăsta cu ilectrica şi cu adusul apei  în casă pe tăvi.  Aşa o 
lăsat-o Dumnezeu să se rânduiască, să se facă bătae și să 
moară oamenii.  Pe ea o fericit-o Dumnezeu, chiar dacă o 
pus-o să treacă prin multe necazuri.  

Am fost nevoită apoi să-i întrerup sfaturile ce începuse 
să ţi le dea. Sfaturi, desigur, încurajate de întrebarea mea 
„Aşa-i că voi avea un nou tată?”  

Eu mă amuzam de încuviinţările tale, că nu-i rău să de 
gândeşti  la însurătoare, că nu-i rău nici dacă te-ai aşeza la 
noi, nu-i rău să ai o nevastă ca mama şi vrei cât mai repe-
de să termini treaba, cu microhidrocentrala, adică cu tur-
bina electrică, explicai tu, și cu conductele de apă, ca să te 
gândești apoi și la ale sufletului. 

V 
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Te simţeai mai puţin stânjenit de aceste sfaturi, decât 
de sărutările mele în faţa ei. Nanei i se citea bucuria pe 
faţă. Era încredinţată că face o faptă bună pentru mama, 
pentru tine şi pentru mine şi continua s-o laude pe mama 
şi să-ţi dea sfaturi cum s-o curtezi. Sunt sigur că își închi-
puia că sunt o fetiță prostuță care se bucură că te va avea 
tătic. Chiar mă prefăceam foarte bine că sunt fetița care își 
arată dragostea pentru tatăl ei, nu pentru iubitul ei. Râ-
deam pentru că mi-am adus aminte de ce mi-ai spus zilele 
trecute despre istoricul sau scriitorul acela de acum două 
secole, Nicolae Bethlen, care a rămas ca trăznit când a 
văzut că la Londra bărbații sărută fetele în public. Când 
eram convinsă că e greu să aduc iar vorba despre Zenovia, 
s-a întâmplat minunea: la poarta a apărut mama.  Eu am 
văzut-o prima, apoi tu, care nu ţi-ai ascuns uimirea, şi 
nana care a şoptit cu un aer conspirativ „Vorbim de lup şi 
lupu...” 

Bună ziua, bună ziua! Ghicesc uşor despre ce vorbiţi, 
începu mama şi noi am privit-o stupefiaţi. Tu şi nana Rafi-
la păreaţi a fi cu musca pe căciulă. 

Despre Zenovia, completă mama şi voi aţi răsuflat uşu-
raţi. Cât despre mine, eram în al nouălea cer, fiind sigură 
că se vor continua amintirile despre bunica mea. 

- Ai ghicit, mamă! Nana ne povesteşte cum a plecat Ze-
novia cu Mihaly la Praga.  

Nana n-a fost de loc încurcată. A zâmbit văzându-mă 
că-i trag cu ochiul şi, după ce a poftit-o pe mama să stea 
lângă noi pe laviţă, a început să povestească prefăcându-
se, cu o perfidie de care numai eu mă ştiam în stare, că 
reia şirul întâmplărilor deja povestite. 

Cum vă ziceam, Zenovia  nu s-a hotărât aşa de repede 
să plece la Mihaly.  Ştiu de la ea, eram ca două surori, ne 
spovedeam una la alta.  

Tu te-ai descurcat cel mai prost că n-ai înţeles acest joc 
de la început şi-ai întrebat prosteşte de ce Zenovia s-a 
hotărât  greu să plece cu Mihaly. Şi cum nana îşi pregătea 
mai încet răspunsul, a intervenit mama surprinzător.              

A plecat greu la Praga pentru că nu-l iubea numai pe 
Mihaly, îl iubea şi pe Viorel şi trebuia să se încredinţeze pe 
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deplin că mama ei poate să-l crească şi singură. Plecarea e 
grea, când trebuie să te desparţi de copilul tău.  Eu am 
trăit asta.  

Tu ai făcut ochii mari că nu ştiai la ce se referă, dar na-
na a dat gânditoare din cap. Se întristase şi mi s-a adresat 
numai mie. 

Draga bunii, după ce-ai plecat în cele străinătăţi, mu-
mă-ta o fost beteagă o lună de zile şi-o zăcut la pat. 

 - Aaa! Ai făcut tu, înţelegând despre ce e vorba şi com-
pletarea mamei a fost de prisos pentru tine, dar pe mine 
m-a emoţionat puternic.       

 - Când ai plecat la Amboise, draga mea, m-am îmbol-
năvit de dorul tău.  

Eu eram în centul atenţiei. Toţi mă priveaţi ca pe o mi-
nune. Zenovia era uitată şi m-am gândit atunci că dacă 
mama te iubeşte, dacă vrea să se mărite cu tine, eu n-am 
să fiu decât fiica voastră. Îmi venea să mă ridic de lângă 
tine şi s-o îmbrăţişez pe mama, dar tu parcă mi-ai fi auzit 
gândul,  în momentul acela ţi-ai dus mâna pe la spatele 
meu până aproape de sânul meu drept. O, nu era atinge-
rea unui tată, ci a bărbatului pe care mi-l doream. Îmi 
imaginam că vom pleca imediat de acolo, ne vom ascunde 
undeva şi mă vei săruta şi mă vei mângâia în voie. Sânii 
mei parcă asta aşteptau şi eu iţi voi spune „te vreau”. Ima-
ginaţia mea iar o luase razna. De unde mi-a apărut, atât de 
subit, înclinaţia aceasta ciudată spre sexualitate?  Îţi sim-
ţeam mâna dogoritoare pe spatele meu şi vârful degetelor 
fierbinţi care-mi atingeau baza sânului. Nici mama, nici 
nana Rafila nu păreau să  observe, cu toate că eu mă îmbu-
jorasem de amestecul acela ciudat de plăcere şi ruşine. Nu 
puteam înţelege cum pot trece atât de repede de la o stare 
la alta. Cu câteva clipe înainte am vrut să „te cedez” ma-
mei şi eram sigură că va fi fericită cu tine dar imediat, da-
torită  îmbrățișării tale clandestine, te doream bărbatul 
meu şi numai al meu.  

Trebuie să-ţi mai spun, dragul meu, că seara, înainte de 
a-mi spune rugăciunea şi de a mă pune în pat, am căutat 
cărţile acelea vechi care erau puse în lada, pe care o nu-
meam  misterioasă, din camera mea. Sunt cărţile pe care 
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Zenovia le avea de la bunicul ei. Asta înseamnă că au fost 
ale stră-străbunicului  meu. Mă gândeam chiar la ce am 
simţit pe laviţa din cerdacul nanei Rafila şi mă certam de 
ce pot să fiu atât de inconsecventă şi cineva parcă mă în-
demna să răsfoiesc cărţile acelea. Mi-am reamintit repede 
literele vechi, slavoneşti, pe care mi le-a desluşit, în vara 
de dinaintea plecării mele la pensionul de la Amboise, 
învăţătorul cel bătrân care a şi murit la scurt timp după 
plecarea mea pe meleagurile franceze. Şi eu, la aflarea 
morţii lui, mi-am spus că a mai trăit până la 98 de ani 
numai ca să mă înveţe şi pe mine literele slavone. De la 
acest învăţător, Toma Pătraşcu,  am aflat eu multe lucruri 
care m-au determinat să studiez istoria. Mi-a vorbit mult 
despre castelul Martinuzzi, care şi acum pentru mine e 
înconjurat cu aura misterului.  M-au impresionat poveştile 
lui despre uciderea arhitecţilor italieni Simone şi Flavio 
Genga în acest castel. Cei doi fraţi au fost omorâţi nu pen-
tru că aveau alte păreri decât ale generalului Basta, ci pen-
tru că şi-au permis să iubească aceleaşi femeie pe care o 
iubea şi generalul.  Prăpastia în care învăţau să zboare a 
fost prea mare şi au căzut în ea. Zic eu acum, după ce na-
na Rafila a asemănat dragostea cu o prăpastie.    

Mă impresionează acum şi „prăpastia” Mariei  dintr-o 
altă poveste pe care am citit-o în litere slavonești. Am ad-
mirat curajul ei, de fapt, „zborul” ei. Maria, o fată din Vur-
păr, ajunsă bucătăreasă la castel Martinuzzi din Vinț, era 
îndrăgostită de servitorul care a încercat să-l elibereze pe 
mitropolitul Sava Brancovici din temniţa castelului. Băr-
batul a fost prins şi urma a doua zi să fie schingiuit şi apoi 
spânzurat în faţa mulţimii.  Maria a furat cheile încăperii 
unde a fost închis şi l-a făcut scăpat şi i-a spus şi unde să 
se ascundă, în pivniţa casei unei mătuşi de-a ei. Apoi, 
amândoi, umblând numai noaptea peste câmpuri  şi prin 
păduri, au ajuns, după mai bine de o lună, într-un sat de la 
Dunăre, unde li s-a pierdut urma şi unde au făcut casă şi 
copii. Au trăit fericiți, cum se spune în basme, până la 
adânci bătrânețe. A fost şi Maria aceea un fel de Zenovie.  

Ce zbor înalt şi teafăr au unele femei! Dar eu am vrut, 
dragul meu, să-ţi vorbesc despre lectura din cărţile rămase 
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de la stră-străbunicul meu. De fapt, ce vorbesc eu despre 
lectură, că n-am citit decât un paragraf din Macarie. Mă 
gândeam, ţi-am mai spus, la instabilitatea mea, când am 
deschis cartea la întâmplare şi am citit:  

„Acum domneşte răcoare şi după puţin e arşiţă, sau 
poate acum e grindină şi după puţin e vreme bună. Şi aşa 
se întâmplă spre întărirea noastră şi în noi... Dacă, deci, 
după gânduri înţelepte şi blânde urmează o ispită să nu ne 
întristăm.”  

Doamne, ce fericită am fost! Deci să nu mă întristez că 
după gândul de a fi doar fiica ta, mă ispiteşte dorinţa de a-
ţi fi iubită.  

M-am rugat să mă ierte Dumnezeu că sunt aşa și m-am 
așezat în pat. Imaginaţia mea a luat-o razna şi a fost ca un 
vis. În noaptea aceea mi-am închipuit cum vii tiptil în ca-
mera mea, m-am tras mai la perete în pat că îmi închipu-
iam că trebuie să-ţi fac loc lângă mine. Of...sigur că mi-am 
imaginat că mă săruţi, ba chiar mai mult, că facem dragos-
te. Sânii mi se încinseră, îmi ardeau. Decisesem atunci să 
mă culc cât mai degrabă cu tine şi cu o bucurie inexplica-
bilă îmi imaginam ce fac femeile când plănuiesc să atragă 
la pat un bărbat. 

Credeam că am să adorm și am să te visez, dar găseam 
tot felul de scuze ispitei mele, mă tot „analizam” și așa m-
au prins zorile. 

Nu pierdusem zadarnic noaptea pentru că am găsit 
concluzia: Mă voi arunca în prăpastie ca să învăţ să zbor.  
Şi să-ţi spun un secret: eram convinsă că zbor deja în pră-
pastia aceea care se cheamă iubire.    

 
(Fragment din romanul, în pregătire, Incredibile iubiri)  
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Poezia lui Adrian Alui Gheorghe 
 

n primele volume de poezie ale lui Adrian Alui Gheorghe, 
interesul liric era orientat spre încercarea de a dezvălui ceea 

ce se ascunde dincolo de aparența faptului că în lumea din 
jur nu se întâmplă nimic semnificativ. În același timp, poetul 
nu se sfia să demitizeze și să persifleze cotidianul, introdu-
când, cu intenții ironice, elemente imaginare în ordinea sa: 
„Ay, vor trece pe sub fereastra mea toate/străzile bete sughi-
țând ca delfinii/care confundă cerul cu un ocean mai ma-
re/vino privește lumea se lasă purtată/ca într-un scrânciob 
toți ajung la capăt/de mai multe ori pe zi noi nu putem pri-
cepe/cum această fereastră rămâne înțepenită//într-un uni-
vers atât de agitat respirând/rar ca și cum ar număra de câte 
ori câte un om/se ciocnește cu o cometă” (Ay, în Ceremonii 
insidioase, Editura Junimea, 1985, text reluat în Cântece de 
îngropat pe cei vii, Casa de Editură  Panteon, 1993, p. 60). 

În volumele Ceremonii insidioase și Poeme în alb-
negru (Editura Junimea, 1987), Adrian Alui Gheorghe opta 
pentru lectura sceptică a realității, uzând de feluritele figuri 
moderne ale ambiguității și ale indeterminărilor melancolice. 
Poetul vorbea deschis  despre sine, într-un nou cod liric, 
îndoindu-se de utilitatea ontologică a lucidității („sunt lucid, 
dar îmi folosește la ceva/luciditatea? te întreb pe tine/care te 
pregătești continuu să mori în casa mea:/îmi folosește la ceva 
luciditatea?” – Baladă, în Poeme în alb-negru), și despre 
melancolie, ca stare îngemănată cu tristețea „colocvială” a 
tinereții: «Deseori intră melancolia în târg ca un cal/jupuit și 
noi mergem la cules de pietricele albe/pe malul Oza-
nei/(…)//dramele fiecărei zile se încheie/în cu totul alt 
veac//tinerețea are o tristețe a ei colocvială/ochiul suspină 
luminos ca o flacără/care-și amintește ceva: „tânăr fiind/în 
câmpiile verzi ale somnului”» (Pe malul Ozanei citindu-i poe-
zie lui Van Gogh, în Poeme în alb-negru). 

Intimitatea Absenței (Editura Antiteze, 1992) se distan-
țează de volumele amintite prin câteva aspecte noi, care țin 
de mecanica specifică poeziei de tip discursiv și mai ales prin 
deschiderea tematică spre înțelesurile „grele” ale existenței. 

Î 
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Acest volumul este structurat în trei cicluri: Intimitatea Ab-
senței, Și femeia a creat bărbatul și Conversația poetică de 
fiecare zi. Tematica fiecărui ciclu este distinctă, la prima ve-
dere, drept pentru care s-ar putea crede că respectiva carte 
are trei axe. În realitate, singura deosebire dintre aceste ci-
cluri rezidă în aspectul compozițional al „pieselor” și în pre-
zența mai accentuată a livrescului și epicului în ultimele do-
uă secvențe.  

În viziunea lui Adrian Alui Gheorghe, Absența generează 
un stringent frison thanatic: „Nu, marc aureliu, absența nu-i 
lipsită/de energii. toate viețile au ceva straniu/în ele de aceea 
când ne adunăm uneori/nu pe morți îi plângem ci ideea că 
moartea/este posibilă” (Intimitatea Absenței). Într-un alt 
poem, Autoportret în mișcare („Sunt gol ca o pictură chine-
zească într-un ziar/de provincie liniile acelea par mereu niște 
cocori/în repaos/visând zboruri lungi cu finalitate nesigu-
ră”...), problematica Absenței este abordată dintr-un alt 
unghi: cel daoist. Starea spre care aspira adeptul daoist,  ace-
ea de a fi gol,  însemnând pentru el a fi purificat de pasiuni și 
dorințe, adică a fi locuit de Dao. În pictura chinezească, pre-
zența golului este un mod – la fel ca și întunericul și tăcerea – 
de negare a tot ce este aici și acum, a vremelnicului.  

Înzestrat cu „un simț deosebit al morții în sânge”, Adrian 
Alui Gheorghe oscilează între exaltarea „mocnită” a concep-
tului de Absență și refuzul înțelesului său, tulburat de mâni-
oasa  provocare a morții: „Să te naști cu un deosebit simț al 
morții în sânge/să vezi după fiecare lucru, ființă mânioasa ei 
provocare” (Despicând o lămâie). Poetul cultivă, în consecin-
ță, tristețea („tristețea e singura preocupare/spirituală mai 
profundă decât o disecție//pe cordul unei amante celebre 
închisă/în triumful picturii de gang” – Intimitatea absenței) și 
poezia a cărei menire constă în atenuarea conflictului dintre 
existență și absență: „puțină poezie/dă senzația unei conti-
nuități, unei amânări”...( O zeiță format mic). 

Femeia și dragostea sunt temele structurante ale celui de-al 
doilea ciclu: ... („să vezi ceva/din iubirea din care te-ai născut/ 
(...)/ iubirea ca o imagine a morții din care ai venit/ sau poate 
mișcarea pe banda de celuloid care/ transformă/anorganicul 
în resturi de memorie/ sau femeia care se considera preoteasa 
unei mari/ iubiri” (Și femeia a creat bărbatul. III). Ultimul ca-
pitol se constituie în jurul unor pretexte precum noaptea, 
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fericirea („părem – suspectându-ne unul pe altul de fericire -
/niște/păsări cărora noaptea le-a răpit lumea” – Duh domesti-
cit între lucruri utile), disperarea („continuu să cred, oh, con-
tinuu să cred/că din disperare omul își leapădă pie-
lea/precum șarpele singur ascuns după un/morman de ob-
iecte din tablă turtite” – Sfârșit de elegie), ars scribendi 
(„Scriu poezie mai mult seara, noaptea/stau singur în cerul 
meu ușor stingherit/de lucruri de muchii emoționat une-
ori/că realitatea mă poate surprinde//reflectând asupra elu-
dării metaforei/din conversația poetică de fiecare zi/deși 
dimineața am vorbit despre poezie/unor copii care-și plim-
bau degetele//pe marginile zidurilor cuprinși de fe-
bra/necunoscutului din cuvinte înspăimântați/că ar putea să 
le crească brusc din gură/un șarpe o păpușă de cârpe de crin” 
– Conversația poetică de fiecare zi) sau  relația dintre autor și  
„ipocritul” cititor,  motiv care, reluat în Fratele meu, străi-
nul (Editura Timpul, Iași, 1995), a fost tratat în termenii unui 
posibile încăierări: „dragă cititorule, ne-am întâlnit ne/privim 
ochi în ochi ne pândim/poate ar trebui să ne îmbrățișăm 
omenește/poate că (tot omenește) ar trebui să ne/strângem 
unul pe altul de gât” (Cititorul este de altă părere).  

În lectura criticului literar Nicolae Manolescu, volumul 
Intimitatea Absenței cuprinde două tipuri de poezie: „Mai 
întâi, este o poezie de jurnal intim, de notație a impresiilor 
ori emoțiilor, ca un fel de confesiune lirică profundă și dra-
matică. Acest tip se vede mai bine în poemul, elocvent ca o 
spovedanie, intitulat Și femeia a creat bărbatul și care ocupă 
secțiunea mijlocie a volumului/(...)/.Celălalt tip este al majo-
rității textelor din primul ciclu, titular, al cărții. Turnura 
acestora e mai degrabă aforistică. Poetul are, în mod evident, 
plăcerea definiției, pe care o dezvoltă arborescent. Ca în orice 
definiție lirică, și aici reflexivitatea e în fond un 
truc”.(”Nicolae Manolescu, Poezia română postbelică. Lis-
ta lui Manolescu. Poezia, Editura Aula, 2001, pp.  413 –  
414). Și Nicolae Manolescu și Mircea A. Diaconu consideră că 
una dintre fațetele poeziei lui Adrian Alui Gheorghe este de 
sursă bacoviană. În acest sens, Nicolae Manolescu citează 
poezia Oraș cu nebuni la ferestre : („Nu știu cum se face că) 
mereu nimeresc/la marginea orașului acolo unde/deversează 
visele ciolănoase ale săracilor(și) pe vremurile acestea fără 
nici o sărbătoare//femeile uită duminicile încuiate în ca-
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să/trec pe străzi la ferestre capete de nebuni/chipuri eterate 
toți cei care l-au surprins/pe însuși dumnezeu cerșind puțină 
dragoste...” 

În opinia lui Mircea A. Diaconu, poetul „se construiește 
pe sine într-o evidentă descendență bacoviană, asumându-și 
o existență căzută pe fondul unui limbaj care nu ocolește nici 
colocvialitatea, nici metafora suprarealistă, nici biografismul 
identificabil doar în introspectarea actului scriptural” (Mir-
cea A. Diaconu, Biblioteca română de poezie postbelică, 
Editura Universității Ștefan cel Mare Suceava, 2016, p. 17).   

Înstrăinarea, derizoriul, transcendența goală, moartea, 
sentimentul zădărniciei, viața ca iluzie, dedublarea și alte 
teme din larga paletă a categoriilor negative incită tot mai 
mult, odată cu volumul Cântece de îngropat pe cei vii, 
imaginația poetului. Ceea ce era, altădată, doar „insinuație 
freatică a letalului” este adus, acum, în prim-planul proble-
maticii lirice: „Moartea presează pielea din afară 
spre/înlăuntru puținele sentimente par vânători/la pândă 
înfricoșați că prada e magică/și vârful săgeții se tocește în 
aer. /(...)/aș fi dorit să am puterea ploii de a/despica sămânța 
în două într-o îmbrățișare./pe atunci numai noaptea dădea 
târcoale/morții. pe atunci râul era un fierăstrău/la pândă. o 
singurătate de ani lumină/am străbătut. acum sunt o fereas-
tră./dacă privești lutul fierbinte se înalță/în largi rotocoale” 
(Pradă magică, în Cântece de îngropat pe cei vii, 1993). 

Formula poetică asumată îngăduie oglindirea unor stări al 
căror numitor este însingurarea trăită în termenii unei ne-
contenite întemnițări autumnale în sine: „Cine lasă ploaia 
afară, cine/o lasă struguri eterici răsfirați/printre case și peste 
ca și cum  toamna/ar veni odată cu despletitul părului//sau 
cu pietrificarea cuvintelor pe limbă./nimeni nu mai aduce 
vești de afară/stau între ziduri și parcă nu sunt singur/un 
duh al varului îmi pipăie creierul//orice gând împinge în jos 
trupul până la/capătul vieții. simt apăsarea./peste capetele 
noastre plutesc morții, misterioși. Îi urmărim/cu privirea. par 
îngeri de ipsos/întorcându-se în balcoane” (Viața de noapte a 
ploii – 2, în Supraviețuitorul și alte poeme, Editura Axa, 
1997). Începând cu Fratele meu, străinul (Editura Timpul), 
1995), sensibilitatea lui Adrian  Alui Gheorghe dobândește 
tot mai puternice accente baroce, iar violența imaginilor – cu 
intense conotații tragice - se înrudește cu cea din celebrul 
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poem Poetul la New York, de Federico Garcia Lorca, unde 
întregul imaginar este convertit într-un efervescent protest 
împotriva „infernului terestru”. 

Revolta lui Adrian Alui Gheorghe împotriva „răului” con-
stitutiv al existenței (moartea) ia calea „răului de realitate”, 
în texte în care tematica thanatică este abordată frontal, 
chiar brutal, prin imagini de o mare concretețe, eliminând, 
astfel, prin acest procedeu, atât primejdia monotoniei, cât și 
eventuala artificialitate indusă, în genere, de excesiva cosme-
tizare a discursului: „Moartea e pata de ceai de pe masă/ hai 
să-ți arăt cu degetul o întind/ și o fac tot mai mare/ o fac cât 
un continent la o scară/oarecare/o fac cât harta pământului/ 
chiar și bucata noastră de lut o/ rup de sub picioare/ (...)/ nu-i 
vorba de o tristețe/deși de atâtea ori pielea scapă trupul/pe 
stradă, alunecă precum un fetus/ printre degetele care nu știu 
limba morții/ ca și cum ar trece un scârțâit dintr-o parte/ în 
altă cameră/ un scârțâit cu ochii oblici/de japonez care culti-
vă/ bețe de biliard//oricum, la etajul patru este un mort/oh, e 
mai aproape de Dumnezeu decât noi” (Pata de ceai, în Gloria 
milei, Cartea Românească, 2003). 

Știința de a organiza cinematografic imaginile și de a de-
forma liric banalul, văzut prin grila bizarului, a fantasticului 
sau cea a absurdului și, respectiv, felul în care freamătă afec-
tiv mesajul animat de așa-numita savoare a comunicării sunt 
aspecte ce particularizează originalele viziuni lirice ale lui 
Adrian Alui Gheorghe, așa cum este și aceasta: „Orașul se 
retrage între zidurile sale de/carne. Cometele sparg vitrinele 
cozile lor mari/fac să strănute gropile comune dormitoare-
le/comune/iubirile și absențele comune. Femeile care nu 
au/fost iubite cârpesc cu ochii lor cerul/sfârtecat de obse-
sii/femeile care au fost iubite cârpesc ciorapi, biogra-
fii/înnoadă la colțuri amănunte care se văd/numai cu burice-
le degetelor./Câinii schimbă sensul străzilor/de mâine ar 
putea începe o viață nouă/poeții scriu rânduri care rea-
duc/toate lucrurile la locul lor - /cei care fac istorie/cad isto-
viți.//dar eu ce caut în noaptea voastră?/cuvintele mele în 
gurile voastre/scot pocnete ciudate/ca și cum creierul ar vor-
bi direct/cu lucrurile cu ființele/prin trompete de oase” 
(Noaptea voastră, în Fratele meu, străinul). Sau: „în piața 
publică un om răstignit pe/propriu-i schelet strigă aju-
tor/trec cu toții se uită: ce coaste albe/ce moarte rozalie sub 
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piele/ce vertebre frumos strunjite/artă/artă pentru artă/artă 
cu tendință/în fond ar putea fi un rebut între ai lui/o piesă 
ratată dintr-o colecție/altfel n-ar fi aici la colț de lume (O 
piesă ratată într-o colecție, în Complicitate, Editura Libra, 
1998). 

În volumul Îngerul căzut (Editura Timpul, Iași, 2001), 
Adrian Alui Gheorghe exploatează un motiv atât de mult 
solicitat în poezia noastră, mai ales aceea de accentuată ori-
entare ortodoxistă. În poezia sa, care înaintează pe o altă 
pistă decât cea a tradiționalismului spiritualizat, Îngerul că-
zut este chiar poetul: „Eu sunt îngerul căzut, mă puteți pi-
păi,/dacă este puțin vânt puteți să-mi zăriți aripile/frânte 
zbătându-se sub piele ca amintirea/pe cerul frunții. Vă vor-
besc prin supraviețuitorii/dezastrelor interioare,/vă vorbesc 
prin îndrăgostiții care au greșit cerul,/vă vorbesc prin secre-
tul infirmității mele/ca o oglindă care are deseori vertijuri, 
răul de realitate,/vă vorbesc prin înlocuitorul meu de pe eșa-
fod/care se pleacă plin de considerație în fața coșului cu ca-
pete/doldora de vise” (Îngerul căzut). 

Vina poetului este însăși angelitatea sa, care generează 
sentimentul de incompatibilitate cu o lume așezată sub sem-
nul ticăloșiei: „Urlu cu buzele ce se zbat să se elibereze de 
cuvinte:/Ticăloșilor!/cu pomeții obrajilor plini de febră în-
gân:/Ticăloșilor!/(…)//Cu sângele lunecând comic pe tram-
buline de oase spun:/Ticăloșilor!/Cu brațele care îndoaie 
umbra morții care tot iese din/carne zic:/ Ticăloșilor!/Strig 
cu tălpile care îngână mersul aștrilor:/Ticăloșilor!” (Îngerul 
căzut). Dintr-o altă perspectivă, Îngerul simbolizează conști-
ința celui care trăiește brutala trezire la adevărul ignorat 
până la un anumit moment. Brutalitatea situației este trans-
pusă în halucinante scenarii horror, care l-ar face pe Emma-
nuel de Swedenborg să protesteze. Atrocitatea divină culmi-
nează cu această viziune în care Dumnezeu, într-o piață de 
carne, tranșează îngerii; violentează, adică, sacralitatea, 
transformându-și „mesagerii” în niște victime din rândul 
celor destinate să fie mâncate în chip profan. „Umanizarea” 
lui Dumnezeu, menită să „coloreze” monotonia și derizoriul 
existenței, este grotescă, iar grotescul situației se extinde la 
maxim către demonic, la fel ca în picturile marilor maeștri în 
acest domeniu: „le desface aripile mai întâi/să nu le vină în 
minte să fugă,/apoi aruncă viscerele mirositoare/de mir și de 
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flori de salcâm/câinilor. Carcasa se vinde separat. Capetele/se 
dau de pomană cerșetorilor de la/marginea raiului de fiecare 
zi./Inimile se trec peste flacără și se mănâncă/aproape cru-
de/(… )/ Domnul e mulțumit”  (Piața de carne).  

Ironia (amară) a lui Adrian Alui Gheorghe și, pe de altă 
parte, tentația alegorică „eșuează” în dramatice viziuni lirice. 
În locul nostalgiei după lumea serafică din care a căzut, înge-
rul – un alter ego al poetului – se confruntă, în ipostaza de 
victimă (de vinovat fără vină), cu absurda ieșire demonică 
din Sine a lui Dumnezeu.  

Următorul fragment din Cortina! Cortina (în volumul În-
gerul căzut) are semnificația unei arte poetice, sub masca 
regizorului ascunzându-se, de fapt, însuși autorul în dubla sa 
ipostază, de actor pe scena propriei vieți și aceea de „construc-
tor” de „spectacole” a căror temă este disperarea: „Să zicem că 
viața mea e o punere în scenă./ Regizorul stă cocoțat pe un 
scaun trepied și/ strigă/: deșteptaaarea!/fooc!/  uraaa!/ mă 
arunc cu capul înainte în apele soioase ale zilei/mă bâțâi,/ mă 
strâmb,/ râd prostește,/ dau din coate,/ înjur,/ scot lim-
ba,/publicul e în delir la fiecare obscenitate pe care o produc/ 
(…)/ dar regizorul zice: nu, vezi, încă nu ești de tot/ dispe-
rat/(…)/ nu ai fost convingător nici în scena/în care ai incendi-
at/colțurile nopții cu o lacrimă,/domnule, piesa e aproape 
ratată,/ domnule, păcat de atâta decor cât am pregătit pentru 
tine/ am risipit lume, lume ca să-ți poți interpreta rolul tău.../ 
Cartina!/ Cortina!”. 

Gloria milei conține mai multe poeme (Omul giruetă, 
Gloria milei, Un milion de motive pentru care nu pot muri 
acum, Autoexecuția, Tot ce țin minte rău, Sfânta familie ) în 
care magmatica revărsare a materiei poetice, imprevizibilele 
ruperi de ritm, varietatea registrelor discursive și, nu în ulti-
mul rând, substanța sceptică a reprezentărilor sunt rodul 
unei originalități căreia îi priește expansiunea arborescentă a 
textelor: „Dar, fiule, pe lumea asta se petrec lucruri gra-
ve/poate să-ți moară papagalul de exemplu/sau poate că 
floarea ta preferată să scoată un boboc/otrăvitor,/poate să te 
surprindă un cutremur în timp ce dai rest/unei iubiri – un 
rest de viață, desigur,/poate să-ți moară câinele cel cu care ai 
vânat vreo iluzie//numai vezi într-o zi că îi e rău, îi e rău, nu 
mai latră,/nu-l mai interesează bucata de soare însângerată 
din/fața casei...//Sunt multe lucruri pe care nu le poți expli-
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ca/pentru că ele sânt ca apa fântânii, tot izvorăsc de unde-
va/fără să știi unde se duc în sfârșit//Dar, fiule, pe lumea asta 
nu-i nimic sigur, nici simțurile/tale,/care râd ca prostănacele 
în fața năvodului de lucruri din/jur/(...)//Pasăre, pasăre! de 
ce cânți de jale?/Pentru că am văzut pădurea înecându-se în/ 
rugină./Rugină, rugină! de ce îneci pădurea?/Pentru că am și 
eu fii, moartea vreau să le-o las/ întreagă./Fiilor, fiilor! de ce 
vă-nsoțiți cu moartea?/Pentru că e mai tânără ca viața, ea se-
nnoiește/continuu./Moarte, moarte! de ce nu-mbătrânești și 
tu, de/ ce nu mori?/Pentru că inima mi-e neagră, pentru că 
nu mă/iubește nimeni./Inimă, inimă! de ce ești nea-
gră?/Pentru că o pasăre cântă de jale și nu știu dacă/pe vii îi 
plânge/sau pe morți./Pasăre, pasăre! de ce cânți de jale?...” 
(Omul giruetă).  

Ultima parte a acestui dramatic poem îmi amintește de 
poezia Noapte bună a lui Nichita Stănescu, în care mesajul 
beneficiază de un spectaculos dialog ironic-aluziv: „ - De ce 
n-ai mâini?/- Pentru că mi s-a furat iepurele cu brațe cu 
tot./- De ce ți s-a furat iepurele din brațe?/- Pentru că pe 
iepure l-au furat de alergare./- Care alergare? Care alerga-
re?/- Aia de pe iarba verde care a rămas fără rădăcini./- Care 
rădăcini?/- Alea care au rămas fără pământ” . 

În mai multe poeme, între care Erich și Complicitate, sunt 
testate atât capacitatea realității de a-și contesta regulile 
calcinate, cât și forța fanteziei de a o proiecta (adesea, para-
bolic sau alegoric) în mijlocul unor nebănuite conflicte cu ea 
însăși: „Ce faci? Ce faci? Traforez și eu niște îngeri,/niște 
vise,/– m-au buzunărit de iluzii,/mi-au spart casa cu vrăbii 
bete de soare,/mi-au spart liniștea cu griji,/mi-au făcut cio-
buri iubirea/– o sticlă afumată prin care urmăream/toate 
eclipsele/de suflet” (Complicitate, în Îngerul căzut). 

Fiecare secvență ce corespunde unei anumite stări afecti-
ve și de conștiință, din poemele întinse pe mai multe pagini, 
depinde de un anumit limbaj și de o anumită gesticulație. 
Acest „joc” dintre părți și întreg facilitează exprimarea poli-
fonică a unei stări de răzvrătire metafizică generată mai ales 
de sentimentul nedreptei damnări a omului la moarte, de 
trista degradare morală a lumii și de refuzul tiparelor stan-
dardizate ale existenței stereotipe. De la lirismul specific 
poeziei obiective se trece, în respectivele poeme, la aglutina-
rea barocă a mai multor aspecte estetice: straniul, comicul 
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(în linia absurdului), grotescul, suprarealismul,  elegiacul și 
ironia (uneori, autoironia) intensificată până la obținerea 
unor accente sarcastice, cum se întâmplă, de pildă, în  poe-
mul intitulat Sfânta familie: „S-au șters pe mâini cu pene de 
înger/Au împuțit aerul respirat de înger/Apoi i-au luat la 
țintă capul/Cu oasele de bivol de la masă/Cu oasele de po-
rumbel de la masă/La  fiecare lovitură reușită se îmbrăți-
șau/Ca și cum o cheie străină ar fi deschis moartea/Să-i um-
ble fiecare cu mâinile prin viscerele calde”... Poemul Sfânta 
familie are mai multe personaje: el (soțul), ea (soția), fata 
care a plecat cu un înger, Îngerul, madam Ilse și  bărbații ei. 
Îngerul de care se îndrăgostise fata avea ,,un frumos evantai 
de piele” și o tobă de tinichea „În care lovește cu aripa boan-
tă:/soldatul are bani, butoni,/pesetas ruble și dubloni/soldatul 
are limbă-n gură/o mestecă precum o cuminecătură”. Această 
secvență este reluată de mai multe ori, în calitate de refren.  

După ce au fost căutați în zadar peste tot, fata și îngerul 
cu aripile boante au ieșit „amândoi din tapetul ieftin cu care 
erau acoperiți/Pereții din bucătărie”. Fata era murdară pe 
mâini, pe tălpi și în plete de sămânță de înger. Toți trei „au 
luat îngerul și l-au răstignit/Pe peretele bucătăriei”, s-au șters 
pe mâini cu pene de înger, au aruncat în el cu oase etc. Spre 
surprinderea tuturor, Îngerul răstignit a început să cânte și, 
adesea, trăgea cu ochiul spre sânul femeii, în timp ce ea își 
făcea rugăciunea. Indignat, el (soțul) este hotărât să văruias-
că peretele peste el, să-l împroaște cu blesteme. Avalanșa de 
gânduri amenințătoare are o fervoare lexicală tipică descân-
tecelor: „E un porc, am să văruiesc peretele peste el,/Am să 
trag la țintă cu colți de mistreț,/Am să-l împroșc cu blesteme, 
cu sânge de cocoș/Castrat, cu lapte de femeie moartă,/Am 
să-i râgâi în nas, am să-i pun pioneze/La subțiori, am să-i 
plantez bube în tălpi,/Am să-i desenez un sex pe frunte,/Am 
să-l chinui râzând,/Am să-l plâng ca pe un mort,/Am să-l 
pun să dezdoaie unghiurile zidurilor,/Am să-l pun să meargă 
pe jar în mâini,/Am să-l amăgesc cu moartea atunci când i se 
va părea/Plicticoasă viața de înger răstignit pe zidul ca-
sei/Am să-l fac să strănute atunci când în minte/I se va înfă-
țișa raiul”.  

În acel context apare și madam Ilse (o onorabilă franțu-
zoaică din Tours), bănuită de uciderea soților ei, cu o lungă 
alocuțiune despre înțelesul morții, iar îngerul este mutat pe 
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un alt perete, apoi într-un dulap cu haine urât mirositoare... 
Fata care striga întruna „Sex! Sex! Sex!” îl învăța pe un chinez 
bătrân să modeleze figurine strident colorate din triluri păsă-
rești și din excremente de pasăre și de îngeri... În capcanele 
puse prin casă de madam Ilse sunt găsiți, în fiecare diminea-
ță, îngeri „care scoteau țipete ascuțite”: Dar madam Ilse nu 
iubea deloc îngerii./Îi era frică de ei. Ca de șoareci. Avea pes-
te tot în casă/Capcane pentru îngeri. Îi găsea dimineața 
zbătându-se/În vasele cu apă de trandafiri scoteau țipete 
ascuțite/(...)/Îi culegea cu palma îi arunca la canalul/Care 
duce apa –  posibil – în anticamera unui nou potop”(...). 

Poemul, cu o halucinantă tramă epică, este organizat într-
o modalitate ce asigură fuziunea celor trei factori corelativi – 
lirismul, epicul și ironia – într-un discurs ce se derulează 
îndrăgostit, parcă, de varietatea formulelor absorbite și de 
competențele regizorale ale autorului. Poemele ample, cu o 
complexă desfășurare epico-lirică, ce constă în devieri strate-
gice de la un tip de discurs la altul și în frecvente rupturi de 
ritm, conțin câte o „poveste” cu ingrediente fantaste, grotești 
sau ironice, în aria unui inconfundabil program liric în cadrul 
căruia „întunecata” problematică existențială tratată în regis-
trul ludicului „ambiguu” ia semnificația exorcizării „răului”. 
Angoasat de conștiința că omul este condamnat la moarte, 
poetul își arogă dreptul de a nega, prin hiperbole negative, o 
lume ,,care neagă omul”. Cu alte cuvinte, „hiperbola negativă 
nu e decât un pretext pentru antiteză”.  

În locul bacovianismului de altădată și al notațiilor cu va-
lențe transfiguratoare, poetul preferă fuziunea dintre joc și 
seriozitate ce se împlinește în portativul tragicomicului ca-
racterizat prin simultana apartenență la cele două stări de 
spirit contrare: una tragică, iar cealaltă umoristică sau ironi-
că. Atât poemele ample, susținute de viziuni alambicate, și 
care nu mai pot (sau nu mai știu!) să-și vină singure în ajutor 
când sunt amenințate de supraabundența – barocă – a sem-
nificantului, cât și evidențierea cu un cinism dezlănțuit a 
unor adevăruri de care depinde fondul tragic al existenței 
denotă o iconoclastă sensibilitate barocă. Următoarele ver-
suri, de pildă, sunt scrise în spiritul predicilor medievale în 
care era vehiculat un violent mesaj al fricii :  „Apoi cineva te 
ia de mână și te aruncă (fals mărgăritar) în troaca/porcilor 
celești cei care se scaldă în supa primordială/cei care scurmă 
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în bălțile de pe cearșaful reginei/acolo unde sunt adevăratele 
bătălii/pe care nu le-a consemnat nici o carte de istorie a 
vieții…/Nu așteptați să vă regrete cineva…!/Regretați-vă sin-
guri!”. 

Călăuzit de dorința de a produce stupoare (meraviglia), 
prin rostirea șarjată a unor crude adevăruri existențiale, și de 
a etala, prin hiperbolizare și prin dilatarea retorică a mesaju-
lui, o luciditate  rănită – specifică omului problematic  –  poe-
tul procedează frecvent la convertirea ficționalului în realita-
te și a realității în ficțiune. Secvența citată mai sus încheie 
poemul La vie n’est que pour connaisseurs (din Paznicul plo-
ii) ce se constituie într-o replică la viziunea eminesciană din 
poemul Demonism, în care oamenii sunt niște viermi iviți din 
leșul Titanului învins de Demiurg. În poemul lui Adrian Alui 
Gheorghe, oamenii sunt asemenea spermatozoizilor care n-
au avut norocul să întâlnească Ovulul potrivit și a căror codi-
ță îi face să pară comici: „Toți oamenii de pe lumea asta ră-
mân cu agitația/spermatozoidului din ei, cel care s-a bătut să 
cîștige competiția/cu alte zeci și sute de mii de spermatozo-
izi,/ca să prindă Ovulul,/trofeul,/ca să iasă,/ce frumos su-
nă!,/la viață./Iar în viață (dragă domnule, dragă doam-
nă…)/oamenii se comportă tot ca spermatozoizii care n-au 
găsit Ovulul/potrivit, se agită, vor mereu altceva, ipotetica 
soluție finală./În fiecare om vedem limpede spermatozoidul 
din care s-a născut./Unii ascund codița aceea penibilă, cu 
care s-au strecurat/prin Calea Lactee interioară,/la capătul 
căreia aștepta Ovulul, un zeu al universului crepuscular./Alții 
n-o ascund, și le atârnă continuu așa de comic în timp ce/se 
dăruiesc vieții noastre comune,/în timp ce își consumă com-
bustia de iubire/în cele mai inedite combinații.//Că după ce 
te-ai născut după o mare luptă, sau după un mare noroc, nici 
nu știi/ce ar trebui să faci, cum să te comporți, să fii la înăl-
țimea ta de viețuitor ales, să/trăiești în numele tuturor celor 
care/au rămas să penetreze la nesfârșit neantul.//Îți amin-
tești cum ai ajuns la viață?/Fiind bătrân, galaxii cutreierai…!”   

Punctul de plecare al multor viziuni lirice din volumul 
Paznicul Ploii (Editura Limes, Cluj-Napoca, 2010) se află în 
anumite fapte banale, precum, de pildă, fierberea ceaiului: 
„În timp ce în dreptul ferestrei norul se înnegrea/Ca o scăfâr-
lie de înger îngropată în albastrul veșnic,/Tu puneai apa la 
fiert ca să-mi pregătești ceaiul.//Apa scotea mici țipete, așa 



Teme la alegere 

Discobolul/ 2021 
 

209 
 

îmi imaginam facerea cerului:/din aburul adunat/de la atîtea 
piei asudate de privighetori/care cântau o missa solemnis la 
nesfîrșit, silnic/sau care îngânau pur și simplu neputința de 
a/fi pentru o noapte om.”(Ceremonia ceaiului).  

Amănuntele derizorii permit salturi vizionare imprevizi-
bile: țipetele apei care fierbe și aburii care se înalță din ea 
„amintesc” de facerea cerului din aburii adunați din pieile 
asudate ale privighetorilor care cântau, silnic, o missa solem-
nis sau care își exprimau prin cântec neputința de a fi, pentru 
o noapte, om. (În  ultimele două versuri este valorificat, in-
tertextualist, finalul unui cântec popular, în prelucrarea lui 
Lucian Blaga; pasărea fără somn și care cântă în grădina lui 
Ion „cată să se facă om”).      

Adrian Alui Gheorghe construiește „fără oprire” scenarii 
dramatice pe diverse teme, de la cel al metamorfozelor, cu 
subtile infiltrații parabolice, la motivul iubirii tratat în spiritul 
literaturii absurdului: „Oameni să se iubească/S-a mai vă-
zut,/Dar cine a văzut cum se iubesc/Două cotlete?//Pisici să se 
iubească/Pe acoperișuri s-a mai văzut,/Dar cine a văzut/Cum 
se iubesc două chifle/Din aluat fraged?//Turturele care să se 
iubească/După ce au băut tăria bobului de rouă/S-a mai vă-
zut,/Dar cine a văzut cum se iubesc/Ouăle dintr-o omle-
tă?//Două stele să se iubească/În timp ce se dezlipesc de pe 
boltă/S-a mai văzut,/Dar cine a văzut cum se iubesc/Fructele 
dintr-o salată?//De asta vă zic: fără dragoste/Nici o sămînță nu 
are gust,/O pui pe limbă ca și cum/Ai încerca tăria cucu-
tei(Cucuta). 

Condiția ingrată a poetului și a cuvintelor aflate în arena 
vorbirii poetice fac obiectul unor poeme-spectacol, cu nenu-
mărate fragmente extraordinare, în care  gluma și gravitatea 
sunt atât de apropiate (precum ridicolul și sublimul) încât se 
ating: << Aș fi vrut ca toate cuvintele să asculte de mine,/ 
Acum ascult de toate cuvintele/Ca un câine bătut merg în 
urma lor/ Din când în când/Îmi dau peste bot/ Scot scrîșnete, 
scot urlete,/ Ele se amuză, se întărâtă/ Ca muieruștile care au 
prins un satyr bătrîn/ Și îl chinuie, îi ațâță simțurile// Apoi mă 
împing în arenă/ Și mă supun experimentului total:/ Bagă în 
burta mea cartofi,/eu scot poezie/ Bagă pe gâtul meu bere,/eu 
scot poezie/Bagă salată, bagă melci băloși,/ bagă fructe pline 
de promisiunile raiului,/eu scot poezie// Până și cele mai triste 
cuvinte se ridică/ Și aplaudă, e un spectacol total:/„– Ai vă-
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zut? Poezia nu e așa de fioroasă/pe cât se credea, sâsâie ca 
șarpele/dar veninul ei e inofensiv…”/– Dar are sînge pe barbă, 
poezia atrage cuvintele/în mărăcini și le spintecă inimi-
le…!”/– „Mamă, am văzut poezia, ca o turmă/de licurici în-
hămată la muzicile din subconștient…”/– „Opriți spectacolul, 
prea multe cuvinte mor pe limba/poeziei…!”//Aș fi vrut ca 
toate cuvintele să asculte de mine,/Acum ascult de toate 
cuvintele/Biciul lor mă mână din urmă/Îmi rupe din car-
ne/Ca o reptilă care cântă blues”  [Poetul bătrîn își declamă 
faima (1)]. 

Tema poeziei despre poezie este prezentă și în Despre 
golemul uitat în tramvai, într-o manieră ce implică o debor-
dantă revărsare a imaginației de pe poziția omului problema-
tic: „La un moment dat și poezia trebuie să știe adevărul:/e 
copilul din flori abandonat în fața/muzeului central la ora 
cînd doamnele ies/să-și plimbe cățelușii de pluș./Nu are 
mamă, nu are tată, pe scutecul violet/un bilet depune mărtu-
rie despre soarta incertă a poeziei:/<< ființa aceasta e născută 
în urma întâlnirii/a două străzi la o intersecție;/e copilul care 
și-a înghițit mama născîndu-se,/sub pielea ei vînătă se aud 
bătăile pumnilor/unei lumi care vrea să se elibereze;/e asasi-
nul plătit din romanul hertei kunze/care simulează nevolni-
cia ca să scape de pedeapsă;/e ultimul mameluc descoperit în 
rana din călcîi/a lui Ahile; nu e de carne ci e de suflet;/e 
golemul uitat în tramvai.../(…)//Și în tot acest timp cel numit 
pe nedrept poet simulează/un contact nemijlocit cu divinita-
tea; își dau mâna pe sub/axa care ține pământul în echilibru 
>>”. 

În concepția lirică a poetului, moartea trebuie să secrete 
viață (Păianjenul), iar figurile geometrice – cercul, unghiul, 
sfera, liniile, punctul – conțin, din punctul de vedere al geome-
trilor, cel mai fierbinte sânge, într-o lume în care „zădărnicia e 
un deal/care scârțâie din toate balamalele/ și o ploaie care face 
poze/trece drept artist și oamenii îi zîmbesc”, în timp ce vier-
mele (agent al destrucției necontenite, simbol al bolii ascunse 
care roade lumea) „se desfată/ mimînd traversarea mărului 
oprit/ trecînd prin carnea tuturor/ încet/ încet/ încet/ca întu-
nericul prin cuvinte”...  

Noua sa poezie beneficiază atât de forța explicită a poemu-
lui, cât și de o spectaculoasă mobilitate a imaginației. Aliajul 
dintre elanurile civice („Gata, vânzările au scăzut drama-
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tic,/Nu se mai cumpără nici viață, nici moarte,/Piața cu sfinți 
s-a dus spre zero...!/La ce bun ciuma în vremuri poeti-
ce?//Marea a intrat în gurile de petrol/Și soarbe picătură cu 
picătură miezul pămîntului,/Marile afaceri cu rododen-
droni/Au secătuit pămîntul roșu al Damascului./La ce bun 
adevărul în vremuri de război?”-  în Poetul bătrîn își declamă 
faima. 3), nemulțumirile stârnite de decăderea poeziei („Nu-
mai poet să nu fii, scade prețul metaforei/Până sub prețul 
verzei de Bruxelles./Comparația? E ca șopîrla uscată în ni-
sip./Epitetul? Un bobârnac pe chelia Sfinxului (La ce bun 
frumusețea în vremuri de spaimă?”- idem) și revolta expresio-
nistă față de înstrăinarea omului prin conectarea sa la realita-
tea înrobită de progresul tehnic, ia înțelesul unei „lamentații 
acuzatoare”: „Toată lumea e conectată la televizor prin ca-
bluri,/ca alpiniștii/care știu că dacă pioletul cedează,/dacă 
stânca cedează,/dacă șerpașii te lasă de izbeliște,/dacă gheața 
pornește la vale/sunt iremediabil pierduți;/de asta, când trec 
prin casă, dintr-o parte în alta/(oamenii aceștia din telenovela 
Ta, Doamne!)/toți trag cablurile televizorului după ei,/numai 
asta îi mai ține suspendați deasupra lumii mizerabile de de-
desubt, cablurile se/încurcă,/ei stau,/le descâlcesc,/înjură 
mormăit printre dinți/sau se lasă unul peste altul, moale,/ca 
focile pe banchiză,/ca apa prelingîndu-se pe ghizd,/apoi tele-
vizorul excitat/se cabrează, scoate flăcări pe nas, pe gură, pe 
urechi//(...)///La numărul 43 trăiește cineva care n-a văzut 
niciodată o licornă, închipuiește-ți.//La numărul 79 locuiește 
femeia care are tatuată-ntre sâni/o poruncă celestă/bărbații 
care se duc să descifreze sensul înalt/se scufundă până la gât 
în ei înșiși/cîțiva s-au sinucis: ce oroare!//La numărul 18 e 
bărbatul care împletește firele de ploaie//La numărul 6 tră-
iește bărbatul-glonț/care perforează și asfaltul, ca meteori-
ții//(…)//Nimeni nu bea cu celălalt: aceasta e taina ciocnirii 
ritualice a paharelor. Chiar dacă/doi oameni (indivizi) beau 
față în față, fiecare bea cu sine însuși. Fiecare se bea pe/sine 
însuși!/Când bei, nu bei vin, pe tine însuți te bei. Te recirculi. 
Aceasta e/mărturia mea, pe care o spun și susțin…/Suntem o 
lume tare complicată.//(....)//În fond care e destinul meu?” 
(idem). Raportarea lirică la lume depinde atât de o stare de 
efervescentă vitalitate, cât și de o rece încordare a conștiinței 
treze care se curbează sub greutatea unor „neînțelese” înțele-
suri dihotomice ale existenței și a întrebărilor fără răspuns: 
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„Pentru ce Dumnezeu a făcut cerul și pămîntul/din resturile 
de la visul său/din viața sa a făcut moartea mea/din moartea 
mea a făcut veșnicia sa/căci moarte lângă moarte lângă 
moarte lângă moarte/duc nimicnicia atât de departe//astfel 
am și intuit sensul vieții depline/al vieții care ne atrage ca un 
magnet,/ne ține lipiți de pămînt://tot alcoolul lumii să se 
târască prin burta mea,/prin intestinele mele,/să-l umilesc 
eu,/toată pâinea lumii să se târască prin intestinele mele/și 
toate mirosurile să-mi umple plămânii/uite cârnații cum trec 
prin trupul meu/salut!”. Jocul repetiției în poemele ample – 
un joc menit să mute mereu într-un alt loc centrul poemului 
– și cel ce constă în combinarea surprinzătoare a sensurilor, 
în numele „devenirii literare a literalului”, oglindesc ospitali-
tatea unei gândiri poetice care oferă adăpost atât cruzimii 
lucidității (negativității romantice), cât și aspectelor figurati-
ve a căror forță de semnificație se înscrie în codul poeziei 
protestatare trăite sub semnul răsfrângerii tragicului în co-
mic  –  și invers.  

Juste și foarte interesante sunt observațiile criticului lite-
rar Al. Cistelecan referitoare la stilistica poemelor ample și, 
respectiv, la subtextul „etic” (creștin) al poeziei lui Adrian 
Alui Gheorghe, „o poezie cu misiune” și în care fervoarea se 
răsucește, la fel ca în predicile profeților înfuriați, în sarcas-
me, cinisme și apostrofe necruțătoare: „Adrian Alui Gheor-
ghe exersează, de fapt, în profet iar poezia lui e alarmistă, 
dincolo de panica din care se nutrește ea însăși. E o poezie cu 
misiune, o poezie care n-a cedat. Tocmai de aici vine și în-
groșarea vocii, stridențele incisivității, răsucirea fervorii în 
sarcasme. Poetul tot mai crede că poezia e un bici./(...) /Așa 
că mută iluminările în blesteme și ocări, în apostrofe și zgâl-
țâieli. Dar toate cinismele lui sunt, la urma urmei, cristificări 
iar tupeul – un mod al ardenței” (Al Cistelecan, Iluminare și 
melancolie, Cuvânt înainte, în Adrian Alui Gheorhe, Poeme 
alese, Conta, 2006.  

Revolta existențială a poetului Adrian Alui Gheorghe este, 
de fapt, expresia unei atitudini emoționale defensive, așa cum 
este și reacția organismului care produce perla. 
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Andrea H. HEDEȘ  
 
 

Paradoxuri și complexe 
 
roza de azi: o schimbare de paradigmă? Unul din primele 
lucruri învățate la cursurile de Teoria literaturii a fost 

acela că autorul nu poate fi decupat din contextual istoric, 
social, cultural, național în care trăiește. Nu poate fi conside-
rat ca fiind dincolo de toate acestea, analizat, el și opera lui, 
ca și cum ar exista într-un vid, neatins de banal, de cotidian, 
de omenesc. Scriitorul nu este o Venus ieșind din spuma 
mării, îmbrăcată în aurora succesului. Nici scriitorul, nici 
scriitura lui. De aceea literatura, însumând efortul de creație 
al autorilor săi, este o oglindă fidelă a acestora și, implicit, a 
zeitgeist-ului, a spiritului vremii. 

În literatura română contemporană se scrie foarte multă 
poezie. Există  reviste dedicate acestui gen literar. Editurile 
care nu sunt axate pe latura comercială publică și ele foarte 
multă poezie. Paradoxul este însă că de citit se citește proză. 
Povestire, proză scurtă, roman, sunt printre cele mai citite, 
atât în paginile revistelor cât și în colecțiile editurilor.  Proza-
torii români, în schimb, sunt mai puțini și, în general, scriu 
cu o frecvență mai redusă. Cu toate că proza se caută și se 
citește, chiar la el în țară prozatorul român trebuie să concu-
reze cu prozatorul străin, în cazul fericit în care cărțile sale 
stau pe același raft de librărie cu cele ale prozatorilor traduși 
în limba română. Sigur că, nici altă dată, iar astăzi cu atât 
mai puțin, o carte nu este pur și simplu o carte. PR-ul, mar-
keting-ul, puterea financiară și de media pe care o are o edi-
tură vor atârna greu în alegerea pe care cititorul o va face. 
Dar chiar și în cazul unui cititor avizat, chiar și în cazul unui 
preț mai ridicat, acesta va alege, de multe ori, un prozator 
străin în locul unuia autohton. De ce această alegere? Răs-
punsul este simplu: prozatorul străin este racordat la timpul 
în care trăiește. În care trăiește el și în care trăiește cititorul 
potențial și, în plus, este atent la acel cititor, este deschis la 
nevoile sale. Cu alte cuvinte, dansează pe muzica timpului. 
Nu e vorba de compromis ci de adecvare. Turnurile de fildeș, 
fetișul geniului care creează în izolare romantică sunt abor-
dări vetuste ale fenomenului literar și, cum se vede, un capăt 

P 
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de drum. Prozatorul român nu doar că nu își „citește” citito-
rul, dar nu își citește colegii, cu atât mai puțin „rivalii” inter-
naționali. Se autodecupează din întreaga țesătură a vieții, 
părăsind astfel „desenul” din covor. Este un alt paradox deoa-
rece pentru a scrie, mai cu seamă proză, este nevoie de viață, 
de multă viață. Acest autism este caracteristic însă întregii 
societăți românești. O defazare istorică ne-a marcat de secole 
existența, acum însă există posibilitatea de a afla, de a face, 
de a fi conectați instant cu oricine, în orice punct de pe glob. 
Totuși, mentalitatea nu poate ține pasul cu viteza de trans-
formare a acestui secol. La nivel global, omenirea a trecut 
recent prin două crize economice, trece acum prin criza de-
clanșată de pandemie, prin transformarea cauzată de inter-
net, telefoanele smart, inteligența artificial care va echivala 
cu revoluția industrială a secolului al XVIII-lea, cursa cuceri-
rii spațiului echivalează cu marile călătorii ale lui Columb și 
Magellan, plăcile tectonice ale politicii mondiale se schimbă 
decisiv, schimbare însoțită de o schimbare a polilor politici, 
raportarea la sacru în spațiul vestic atinge un punct dintre 
cele mai joase din istorie, în timp ce în alte spații cultural 
acesta se ridică la înălțimi amețitoare pentru noi, idea de om, 
gen, familie e supusă unor redimensionări de nebănuit nu cu 
mult timp în urmă, se configurează noi ziduri și drumurile 
mătăsii sunt (re)trasate. Este vorba de o uriașă schimbare de 
paradigmă, o naștere din nou la nivel global, a umanității, iar 
travaliu este resimțit acut. Ei bine, cât, ce anume toate aces-
tea se reflectă în proza scriitorului român? Acesta fie privește 
mereu peste umăr, fie băltește într-o stare de euforică auto-
suficiență iar producțiile literare sunt de multe ori exacer-
bări, exhibări, gratuități. Argumentul că prozatorii de succes 
traduși și în limba română sunt doar produsul mașinăriei de 
marketing amintește de cel al vulpii care nu ajunge la stru-
guri. Acești prozatori se bucură de toate avantajele campanii-
lor masive de marketing pentru că scriu bine și pe limba citi-
torului de astăzi. Și asta se poate face în multe feluri, stiluri. 
Să privim în marea literatură, pentru doar un exemplu, Jona-
than Swift a vorbit despre societatea epocii sale în Călătoriile lui 
Gulliver și există atâtea genuri literare în care și prozatorii noștri 
se pot manifesta, de la SF la noir și polar sau, pur și simplu, ro-
manul ca oglindă purtată de-a lungul unui drum. Așa cum ne 
bucurăm și ne mândrim cu bisericile de lemn sau cu mănăstirile 
pictate în vreme ce alții au catedrale, și în proză nu găsim acel al 
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șaselea simț al grandiosului, al clasicului, al canonului. Rețetele 
de-a gata, împrumuturile se dovedesc a fi niște grefe care eșuea-
ză mai mult sau mai puțin grațios. Complexul de inferioritate 
duce la o literatură cu voci stridente, cu false-uri și acte ratate. 
Atâta timp cât schimbarea de paradigmă nu se manifestă în 
societatea romanescă, din care prozatorul e parte integrantă, 
nici în proză nu poate apărea mult dorita schimbare.  

 O altă problemă în manifestarea noii paradigme în proza 
românească este profundul complex Oedipian de care suferă 
societatea noastră și, din motive pe care nu reușesc să le înțeleg, 
mai cu seamă lumea literară. În oricare cerc, mai mic sau mai 
mare, vârful, care trebuie să funcționeze ca un pater familias, 
este supus, gradual, unor forme de erodare, de agresivitate sim-
bolică, de anulare a integrității, imaginii intelectuale, profesio-
nale a acestuia. În cazul în care figurile cu autoritate nu aleg să 
devină  pater familias, evoluează în boieri ai minții, ai micului 
sau marelui teritoriu pe care-l controlează cu mână de fier, o 
formă de protecție față de finalitatea complexului Oedipian de 
care vorbeam. În prelungirea acestei idei, e de remarcat faptul 
că românii sunt un popor cu psihologie focusată pe nou, ceea ce 
este, iarăși, un paradox, având în vedere lentoarea cu care se 
racordează la vremuri, dar care explică și în faptul mărunt fre-
nezia cu care se renunțară la vechi. Românul va cumpăra întot-
deauna cele mai noi gadget-uri iar reclamele speculează această 
apetență pentru noutate promovând întotdeauna „noul” pro-
dus, din „noua generație”, fie că e vorba de o băutură sau de un 
smart phone. Pentru popoarele cu psihologie conservatoare 
reclamele sunt de genul „aceeași…etichetă, culoare, gust” sau „în 
familie de atâtea generații”. Această propensiune de a devalori-
za vârfurile se manifestă la orice nivel. Pentru prozatorul român 
de valoare este extrem de dificil să evolueze în ceea ce devine o 
plasă a intrigilor, mentalităților, societății și în care rămâne 
captiv. Nu conspirațiile globale nu permit ascensiunea prozato-
rului român ci plasa întinsă de cei care nu pot ierta ascensiunea 
și doresc visceral să îi ia locul în aerul rarefiat al Olimpului lite-
rar,  trăgându-l pe  autorul de top în smârcurile derizoriului. 
Scriitorul remarcabil se înscrie, fără să știe, într-un rol sacrifici-
al. Dacă scriitorul român nu poate ieși din această plasă, nu la 
fel se întâmplă în literaturile din jurul nostru, mai racordate la 
realitate și în care funcționează principiul rețelei (confer Adrian 
Lesenciuc, Veacul de singurătate al scriitorului, din volumul 
Critica de direcție. Analiză vectorială, ed. Junimea, 2021) și nu al 
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plasei. Să ne gândim la Orhan Pamuk, la Milan Kundera, Ismail 
Kadare și alții pentru care succesul internațional a fost posibil. 
În sprijinul acestei teorii să privim în trecut la nume precum 
Mircea Eliade, Eugen Ionesco, Emil Cioran și să încercăm să 
răspundem cu toată sinceritatea: ce recunoaștere ar fi avut dacă 
ar fi rămas în propria țară? Regimul opresiv nu este o scuză, 
pentru că au existat regimuri opresive în URSS ori în China dar 
acolo principiul rețelei a funcționat iar manuscrisele au fost 
scoase din țară și publicate în străinătate cu succes răsunător, 
finalitate imposibilă în spațiul românesc. Să privim acum spre 
scriitori contemporani, precum Herta Muller, Eugen Ovidiu 
Chirovici, Bogdan Teodorescu, Attila Bartis, care se bucură de 
recunoaștere și, să o spunem, și de bani, dar numai după ce au 
plecat în alte spații cultural, reușind să scape din captivitatea 
morbid a plasei, integrându-se într-o rețea care a asigurat mai 
apoi, printr-o evoluție firească, reliefarea vârfurilor, cu alte cu-
vinte, a cultivat succesul. 

 Excepțiile notabile, spiritele luminate de la noi, scriitorii de 
autentică valoare, au parte de o recunoaștere scrâșnită, în cer-
curi restrânse, iar cei care, totuși, ajung la public, ajung la unul 
care de mult nu mai e larg nici aici, nici în străinătate. Ei rămân 
pradă acestui nefericit context.  

 Răspunsul la întrebarea: există o schimbare de paradigmă în 
proza de azi este unul negativ și atâta timp cât nu va exista o 
schimbare de paradigmă în societatea românească, acest lucru 
nici nu va fi posibil. 
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Mihai BARBU  
 

Creative writing. A la maniere d’ Anton Pann: de la 
lume adunate și-napoi la lume date... 

 
(Întrebări la care nu s-a răspuns încă, întrebări la care mi-

am răspuns deja...) 
 
 
e este Arta? Nu ştiu exact. Dar v-o pot prezenta pe “Arta 
Popescu”… 
Toată lumea care se îndeletniceşte cu literatura se infor-

mează, în principiu, cum stă treaba cu arta. Cred că de la 
descoperirea desenelor rupestre de la Altamira şi până azi 
definiţiile artei au rămas în coadă de peşte. Nouă ne place 
foarte tare ceea ce credeau grecii că ar trebui să facă arta din 
om: să te aducă în starea de katharsis, adică să te trimită 
direct într-al al nouălea cer de fericire. Dar e mai bine a ne 
limita a vă vorbi doar despre „Arta” noastră. Cum care Artă? 
„Arta Popescu”. E o carte scrisă de Cristian Popescu şi care se 
intitulează chiar aşa. E un poem lung, scris în anii 1987 şi 
1993, şi e dedicat memoriei lui Ion Negoiţescu, un membru 
marcant al Cercului literar de la Sibiu. În 1993 Cristian Po-
pescu lucra ca redactor la „Adevărul” şi şeful său, Cristian 
Tudor Popescu (între care nu există nicio legătură de rude-
nie), îl bate la cap să-şi publice cartea la editura cotidianului 
la care trudeau. Minunat moment de inspiraţie editorială. 
Primul capitol al cărţii se intitulează, ca orice început de 
conversaţie, „Ce mai face Arta?”. Poetul are obsesia că, de la 
un moment încolo, cerneala din stilou nu i se va mai termi-
na. „Că, obligat fiind să nu-i mai umplu niciodată rezervorul, 
voi scrie şi iar voi scrie doar ca să-i consum, odată şi odată, 
cerneala veşnică. Pentru că o speranţă de-a mea este aceea c-
am să scriu până voi uita (progresiv) literele alfabetului. Nici 
măcar nu spun mare lucru. E cam aceiaşi chestie cu a trăi 
până mori sau până dă Dumnezeu să uiţi că mai trăieşti pe-
aici, pe-aproape şi să te urci (în viaţă fiind) la ceruri. De asta 
nu vreau să mor poet…” Dar, iată că datorită Artei Popescu, 
Cristian Popescu a murit poet… Cristian Popescu a trăit doar 
36 de ani (neîmpliniţi) între 1 iunie 1959 şi 21 februarie 1995. 
A apucat, în acest scurt interval terestru, să publice doar 3 

C 
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cărţi: „Familia Popescu” (în 1987), „Cuvânt înainte” (în 1988) 
şi „Arta Popescu” (în 1994). În anul 1999, revista 
„Manuscriptum” îi dedică un număr special. De acolo am 
aflat că poetul scria pe nişte caiete negre cu coperţi groase. 
Avea obişnuinţa de a relua, pe o pagină nouă, poemul de pe 
pagina anterioară. Poemele erau reluate de câte 5-6 ori. Alte-
ori de 10 ori sau chiar mai mult. Poetul credea că nu există 
nici o diferenţă între un scriitor care vinde 20 milioane de 
exemplare şi altul care vinde doar 200. El credea că diferenţa 
între cei doi erau doar banii pe care îi câştiga fiecare. „Ori-
cum, nu scriu decât pentru vreo 10-15 oameni şi nici cu aceş-
tia nu ajung întotdeauna să vorbesc pe îndelete despre ceea 
ce scriu”. Fiţi şi dv. unul dintre aceştia puţini cu care poetul 
ar fi putut conversa amical. Cristian Popescu şi-a presimţit 
moartea. În acest sens şi-a scris şi un „Necrolog mioritic”. 
Uitaţi ce-a ieşit: „Mioara (năzdrăvana) şi câinii (cei mai băr-
baţi, în veci neconsolaţi) anunţă cu profundă durere dispari-
ţia fulgerătoare (pe l-apus de soare) a bunului nostru cioban 
(moldovean), 30/ 1,85/ 80, fără obligaţii, brunet, mustaţă 
(spicul grâului), ochi negri, onest, fără vicii, doreşte tânără 
atrăgătoare, suplă, mândră, gospodină, crăiasă, în vederea 
căsătoriei. Înhumarea va avea loc duminică, ora 12, la stână. 
Mulţumim pe această ocazie celor care au fost şi vor fi întot-
deauna alături de noi: brazi şi păltinaşi, preoţi şi nuntaşi, 
păsărele mii şi stele făclii. Dragoste. Un pios omagiu. Lacrimi 
şi dor. Post restant”.  

*** 
Cam cât trebuie să scrii ca să devii un scriitor celebru? 
Cât trebuie să scrii ca să devii o celebritate şi să figurezi în 

toate istoriile literare? Răspunsul nostru e simplu şi e menit, 
cât de cât, să-i încurajeze pe cei care se îndeletnicesc cu lite-
ratura. Poţi să scrii foarte puţin cu o singură condiţie: pagini-
le respective trebuie să fie, neapărat, bizare. Cu fix 42 de pa-
gini, format A5 - adică o jumătate din coala ministerială - 
Urmuz a devenit un scriitor extrem de faimos. Menţionez că 
paginile respective îi cuprind atât scrierile antume cât şi pe 
cele postume. Totul a început în 1922, când Arghezi simte că 
e ceva „necurat” cu magistratul care îi trimitea nişte pagini 
atât de ciudate. Marele poet nu se înşeală şi îl publică, sub 
pseudonim, pe total necunoscutul Urmuz în „Cugetul româ-
nesc”, o revistă plină de semnături universitare. Un an mai 
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târziu, Demetru Demetrescu-Buzău îşi consideră încheiată 
misiunea sa pe acest pământ şi se sinucide. Din procesul 
verbal întocmit, în ziua de 23 noiembrie 1923, sergentul de 
oraş Roşu Gheorghe raportează că „pe Şoseaua Kiseleff, într-
un boschet din dosul bufetului, se găsea un om împuşcat”. 
Comisarul de poliţie de la Circa 3 Poliţie a găsit acolo un 
individ culcat la pământ, cu faţa în sus, împuşcat în tâmpla 
dreaptă. În mâna sa dreaptă ţinea un revolver marca SMS, iar 
omul era îmbrăcat în haine gri şi pardesiu - de asemenea gri - 
cu vergi, ghete negre şi pălărie maron. La percheziţie s-au 
mai găsit asupra sa şi câteva notiţe, scrisori plus o carte de 
membru al societăţii funcţionarilor publici pe numele D. 
Demetrescu-Buzău, ajutor de grefier la Înalta Curte de Casa-
ţie. În buzunare nu i-au găsit decât 943 lei, un portmoneu de 
culoare neagră, un ceasornic de aur fără capac şi două chei. 
Timp de 7 ani de la dispariţia lui Urmuz, nimeni nu se mai 
interesează de golurile din biografia sa şi nici de eventualele 
texte postume. Dar iată că, în 1930, un „comando” format din 
avangardiştii Geo Bogza, Ilarie Voronca şi Saşa Pană vorbesc 
cu mama scriitorului, de unde află câteva amănunte intere-
sante. Postumele se găseau într-un cufăr voluminos care ar fi 
putut face bucuria oricărui cercetător serios. Din păcate, foile 
îngălbenite de vreme nu erau decât reluări şi iar reluări ale 
textelor deja cunoscute. Cu toate acestea, cei trei n-au plecat 
cu mâna goală. Geo Bogza a aflat că, la câteva zile. după tra-
gicul eveniment, o femeie necunoscută a venit la mama scrii-
torului ca s-o întrebe dacă s-a găsit asupra lui Urmuz un 
pachet de scrisori. Să fi fost, oare, gestul sinucigaş motivat de 
o decepţie în dragoste? Faptele sunt cele prezentate mai sus, 
comentariile vă aparţin. Cum era, oare, înaltul magistrat în 
particular? Mama sa spunea că avea o singură mare pasiune 
terestră: concertele simfonice. Urmuz le asculta turmentat, 
cu faţa în mâini. Potrivit lui Paul Zarifopol şi Caragiale îl 
asculta, în acelaşi mod, pe Beethoven. Eugen Ionescu, mem-
bru al Academiei Franceze, a scris că „Urmuz este unul din 
premergătorii revoltei literare universale, unul din profeţii 
dislocării formelor sociale, ale gândirii şi ale limbajului din 
lumea asta care astăzi, sub ochii noştri, se dezagregă, absur-
dă ca şi eroii autorului nostru”. Am zis, anterior, că asupra lui 
Urmuz s-au găsit două chei. Pe una din ele a luat-o, cu sigu-
ranţă, Eugen Ionescu pentru că a avut mare nevoie de ea 
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atunci când a pus bazele teatrului absurd. Cealaltă cheie ar 
mai fi, după toate probabilităţile, disponibilă. Aşa cum pro-
babil aţi observat, nu v-am citat nimic din Urmuz. Dacă şi 
dv. veţi avea la dispoziţie măcar 5 minute pentru literatură, 
aţi putea parcurge o bună parte din „Paginile bizare” ale ope-
rei urmuziene… 

 
Cum să alegi cele 50 de idei geniale care au schimbat, de-

finitiv, lumea? 
Una dintre ele trebuie să fie, neapărat, o idee literară! 
Editorii de succes din lumea largă inventează, mereu, sub-

iecte care să atragă, ca un magnet, pe cititorul pregătit să 
plece în vacanţă. Ei trebuie să convingă scriitori disponibili 
să se angajeze în aceste întreprinderi literare care presupun o 
vânzare semnificativă. Ce om nu ar vrea să afle, într-o singu-
ră carte, care sunt cele „50 de idei geniale care au schimbat 
omenirea”? Primul scriitor angajat să scrie o carte cu acest 
titlu a considerat, la auzul propunerii, că „totul este un de-
mers absurd”. El şi-a pus câteva întrebări de bun simţ. Pot, 
oare, idei profunde şi complexe să intre într-un concurs de 
popularitate? Ce înseamnă, la urma urmei, o idee genială? 
„Cum îţi dai seama care este mai bună - cafeaua sau capita-
lismul, căsătoria sau monoteismul?” Prima concluzie a scrii-
torului contactat de editor e că „întregul concept este ab-
surd” şi că, în mod firesc, demersul e condamnat la eşec. Dar, 
cu toate acestea, există în propunerea primită un joc fasci-
nant. Şi că, la urma urmei, ideile sunt acelea care contează. 
„Ele ne formează experienţa în lume. Ne aduc lucruri şi bune 
şi rele. Ne schimbă viaţa în bine sau în rău. Ne modelează 
credinţele şi speranţele de viitor. Idei precum focul, metalele 
şi ceramica ne-au schimbat radical modul de viaţă. Democra-
ţia şi capitalismul au stabilit principii fundamentale care au 
marcat modul în care funcţionează societatea. Idei precum 
abolirea sclaviei şi feminismul constituie încercări vitale de a 
îndrepta un rău. Fiecare din aceste idei este importantă şi a 
avut un impact uriaş asupra umanităţii, fie el bun sau rău.” 
Editorul a mai contactat, pe lângă autor, şi un colectiv de 
iluştri specialişti care să propună, fiecare, care ar putea fi cele 
50 de idei geniale ale omenirii gânditoare. De la roată şi până 
la fizica cuantică. După ce oamenii de ştiinţă au ales ideile, 
scriitorul şi-a făcut un site şi a invitat lumea să o voteze pe 
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cea mai importantă. În fruntea listei oamenii au pus interne-
tul. „Dar, oare, este mai important internetul decât democra-
ţia sau abolirea sclaviei?” Povestea acestei ierarhii ar putea 
continua la nesfârşit. Important, pentru autor, este să-ţi 
asumi o listă şi să o susţii până la capăt. Cui nu-i place, să 
facă alta. Dar va fi, inevitabil, „Lista nr. 2 cu idei geniale”! Eu 
am ales să dezbat, pentru dv., o idee genială legată chiar de 
subiectul nostru. John Farndon (şi colectivul care l-a sfătuit) 
au ales „Poezia epică” printre cele 50 de idei geniale care au 
schimbat soarta omenirii. Motivaţia e simplă: „cu toţii iubim 
eroii, iar cei mai mari eroi sunt cei din poezia epică. Ei nu 
salvează, pur şi simplu, o pisică din copac şi nici nu ajutau 
vreo bătrânică să iasă dintr-o clădire în flăcări. Faptele lor de 
eroism erau la scară mare, iar acţiunile lor excepţionale 
schimbau soarta oraşelor şi imperiilor, chiar pe cea a umani-
tăţii înseşi. Asta îi făcea atât de măreţi. Ei ne reamintesc că 
acţiunile unui om şi moralitatea sa, precum şi curajul fizic, 
sunt foarte importante. „E vorba de Iliada şi Odiseea lui Ho-
mer, Eneida lui Vergiliu şi Paradisul pierdut a lui John Mil-
ton. Astăzi aventurile lui Luke Skywalker, Frodo şi Aragon 
din Războiul stelelor pot inspira acelaşi fior pe care trebuie 
să-l fi simţit şi anticii când ascultau un rapsod recitând poe-
mele epice. Cei care fac, azi, filme de acţiune şi scriu cărţi 
palpitante au învăţat din poemele epice ceva extrem de im-
portant. Această modalitate, de a capta la maximum intere-
sul privitorului sau al cititorului, se numeşte, pe latineşte, „in 
media res”. Adică „în mijlocul lucrurilor”, Asta înseamnă că 
eroii nu lâncezesc o bună parte din carte sau film până când 
apare „punctul culminant al povestirii”. Ei trec direct la acţi-
une de la bun început. Eneida lui Vergiliu nu începe nici cu 
copilăria lui Eneea, nici cu asediul Troiei. Epopeea începe, 
brusc, cu eroul nostru, aflat într-o barcă pe mare, încercând 
să fugă din cetatea cucerită. O altă tehnică literară, parataxa, 
e luată din poemele epice. Tehnica e folosită foarte frecvent 
în cinematografia de azi. (Mai ales în genul intitulat thril-
ler...) Scenariştii de azi şi-au însuşit foarte bine acest proce-
deu. De aceea ei folosesc propoziţii scurte şi la obiect pentru 
că ele au darul rar să ţină, permanent, cititorul şi spectatorul 
cu sufletul la gură. Epopeile vechi aveau, din punctul nostru 
de vedere, un mare defect: erau foarte lungi. Iliada are 15.700 
de versuri. Un rapsod sîrb a fost înregistrat de un cercetător 
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american, în anii 30 ai secolului trecut, recitând un poem 
epic de 12.000 de versuri. Sîrbul respectiv era neştiutor de 
carte. Azi americanii fac, din aceste texte foarte lungi, trilogii 
mult mai scurte. Toate se termină cu nelipsitul „va urma” sau 
cu binecunoscutul „se întoarce”. Toţi se întorc la un moment 
dat (deşi nu avem nici o dovadă că ar fi homosexuali!). Şi 
Batman, şi Iron Man, şi Omul Păianjen, Godzila și, inevitabil, 
Draculea... 

*** 
Nu aţi întâlnit, încă, “Găina care naşte pui vii”? Important 

e să nu disperaţi. Poate vă aşteaptă, după colţ, “Oaia cu 5 
picioare”… 

Ion Cristoiu a ajuns faimos, în presa post revoluţionară de 
mare tiraj, prin promovarea imaginii unei faimoase găini care 
ar fi născut pui vii. Evenimentul s-ar fi petrecut, undeva, prin 
fundul Moldovei şi a făcut repede înconjurul ţării. Asta aş-
tepta publicul cititor, prin anii 90 ai secolului trecut, asta i se 
oferea. Ideea nu era nouă. Criticul teatral Nicolae Carandino, 
un bun prieten cu Ion D. Sîrbu, ne vorbeşte despre rolul Oii 
cu cinci picioare în consolidarea financiară a presei interbeli-
ce. Cezar Petrescu îl invită să intre în redacţia ziarului „Ro-
mânia” şi Carandino a început să scrie de toate pentru toţi. 
„Domne, am citit cu mare plăcere ce-ai scris matale la gazetă, 
reportaje de stradă cu florărese, cu cimitire, foarte interesant 
dar toate astea nu-mi aduc nici măcar un singur cititor. Iar 
ăştia mai marii, care ne plătesc să scoatem gazeta au impre-
sia că, dacă le publicăm fotografiile cu chipiu şi cu legendă, 
lumea se repede la chioşcuri să le cumpere ziarul. Şi e greu să 
le explici că nu-i suficient, nu-i destul să apară mutra lor ca 
să facem tiraj la gazetă”. Ceea ce romancierul Cezar Petrescu, 
un om cu un mare succes de librărie în perioada interbelică, 
le spunea redactorilor săi conţinea un mare adevăr. Şi atunci 
au hotărât, împreună, că trebuia făcut ceva pentru a creşte, 
cu orice preț, tirajul. Cum? Foarte simplu: „Trebuie găsită 
oaia cu 5 picioare. Şi nu o dată: să fie cu continuare, cu urma-
re, ca să putem să zăpăcim lumea să ne cumpere“. Carandi-
no, în acea vreme doar un tânăr reporter, rămâne cam sur-
prins. „Cum dracu’ să găsesc eu oaia cu 5 picioare?” Întâm-
plarea are rolul ei în viaţa şi destinul omului. La cafenea, 
grecul află, de la sculptorul Oscar Han, că marea cântăreaţă 
Darclee trăia, într-o mare mizerie, la hotelul Bravu. Reporte-
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rul nu mai stă pe gânduri, ia primul taxi, şi găseşte o babă 
plină de dantele şi de lanţuri. Cântăreaţa îl primeşte foarte 
bine. Îi spune femeii că e frumoasă, că nu i se citeşte vârsta 
pe chip, şi îi câştigă încrederea. Artista îi arată arhiva senti-
mentală, poze cu dedicaţie, scrisori ale regelui şi alte multe 
hârtii de valoare. Ce mai încoace şi-ncolo, era vorba de-o 
marfă categoria întâia. Grecul se duce la redacţie şi îl ia, val-
vârtej, pe director cu el în maşină. Împreună, bat palma cu 
faimoasa cântăreaţă. „Mă, eşti în stare să scrii treaba asta?”, îl 
întreabă domnul director pe tânărul reporter. Reporterul îi 
promite că o să-şi toată osteneala. Directorul i-a mărturisit că 
şi el a avut odată, în mână, un jurnal scris de o celebră curte-
zană din Bucureşti, dar s-a îmbătat şi a pierdut documentul. 
Noroc că grecul nu exagera cu băutura şi crede că va putea 
scrie, zi de zi, serialul. Aşa se face că subiectul cu Darclee a 
ţinut o lună întreagă. După Darclee, a urmat o altă „oaie cu 5 
picioare”: Constantin Tănase. În acea vreme, preşedintele 
Consiliului de Miniştri era patriarhul Miron Cristea care nu a 
gustat foarte tare aceste seriale populare şi îi transmite lui 
Cezar Petrescu să oprească publicarea lor. Patriarhul a zis că 
„nu putem într-un ziar de guvern să facem reclame la baletis-
te şi la viaţa de culise”. Ca să nu zică directorul gazetei că a 
plecat cu mâna goală de la guvern i s-a dat şi o idée creştină 
pentru presa oficială: „să publice viaţa Sfântului Ion 
Hrisostomul”. Reporterul e dezamăgit. „Lasă, mă, n-o mai 
pune la inimă, aşa e viaţa şi aşa e presa. Mai gândeşte-te şi la 
altceva”, îl sfătuieşte, părinteşte, directorul său. Redacţia nu a 
mai avut timpul necesar să reclădească gazeta pe alte princi-
pii. Drept pentru care, nu după mult timp, a dispărut şi gaze-
ta, concomitent cu Carol al II-lea şi cu Patriarhul din fruntea 
Guvernului. Aşa e viaţa. Aşa a ajuns şi presa. Vreme trece, 
vreme vine, domnul Carandino s-a boierit și a scris cronică 
dramatică. Asta îl făcea extreme de plăcut artistelor tinere 
aflate în căutarea notorietății și, deseori, era văzut în compa-
nia lor. Sîrbu era extrem de gelos pe prietenul său, mai 
vârstic cu vreo 20 de ani. „Ce le faceți, maestre, de vă caută 
femeile frumoase atât de insistent compania?” „Cum ce le 
fac? Le compromit!”  

*** 
Când, cum şi în ce condiţii poţi să spui NU? 
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Eugen Ionescu a scris, în limba română, doar două volu-
me. Primul volum se intitulează, neutru, „Elegii pentru fiinţe 
mici” (în 1931) iar al doilea a fost o scriere extrem de contro-
versată. E vorba de volumul „NU” (apărut în 1934). În anul 
1941, scriitorul se stabileşte în Franţa iar, în 1950, scrie celebra 
sa piesă „Cântăreaţa cheală”. 20 de ani mai târziu Eugen Io-
nescu este ales membru al Academiei Franceze. Opera sa 
majoră este scrisă în limba franceză. „Nu” este volumul care a 
pus pe jar critica românească a vremii. Mircea Vulcănescu îl 
susţine frenetic, alţii (precum Tudor Vianu şi Şerban Ciocu-
lescu) se opun cu la fel de mare îndârjire. Dumitrie Gusti a 
iniţiat, pe când era ministru al Instrucţiunii Publice, un pre-
miu pe care îl decerna „Comitetul pentru premierea scriitori-
lor tineri needitaţi”. Premiul consta în publicarea volumului 
la prestigioasa Fundaţie pentru Literatură şi Artă „Regele 
Carol al II-lea”. Comitetul era compus din 7 membri şi 5 din-
tre ei au votat „pentru”: Mircea Eliade, Petru Comarnescu, 
Ion I. Cantacuzino, Romulus Dianu şi Mircea Vulcănescu. Pe 
cei doi care au votat contra i-am menţionat, deja, mai sus. 
Directorul Al. Rosetti s-a împotrivit şi el ca acest volum să 
apară la editura pe care o conducea. În cele din urmă, cei de 
la Editura „Vremea” se dovedesc mult mai deschişi la minte 
şi publică volumul cu menţiunea „Operă selecţionată şi pu-
blicată de Comitetul pentru premierea scriitorilor tineri nee-
ditaţi, cu împotrivirea a doi din cei şapte membri ai comite-
tului”. Volumul începe, logic, cu partea întâi intitulată „Eu, 
Tudor Arghezi, Ion Barbu şi Camil Petrescu”. Vă daţi seamă 
cât de insolent putea fi, pentru aceşti monştrii sacri ai litera-
turii române, acest tânăr care, la data când îi contestă pe 
Arghezi, Barbu şi Camil, nu scrisese decât un volumaş cu 
„Elegii pentru fiinţe mici”? „NU” este o carte scrisă cu farmec 
şi îşi propune, cu program, să-i şocheze pe burghezi. Vă dau 
un exemplu: „Nu de mult”, zice Eugen Ionescu, „m-am întâl-
nit pe stradă cu d. Şerban Cioculescu. S-a speriat şi s-a zbârlit 
când i-am spus că Patul lui Procust este cea mai proastă carte 
apărută de zece ani încoace. L-a iritat, mai întâi, acest zece, 
ca o cifră astronomică. În realitate, zece îmi părea frumos, 
expresiv şi-l utilizam ca pe un număr simbolic”. Eugen Iones-
cu are o teorie foarte tranşantă în ceea ce priveşte inutilitatea 
criticii literare. El zice „orice carte îţi place dacă vrei, orice 
carte îţi displace dacă vrei”. El spune că dacă face critică lite-
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rară, o face din lipsă de ocupaţie. „Fac critică, de obicei nega-
tivă, pentru că spiritul meu este vizibil aplicat spre rău, ca să 
necăjesc, ca să-mi măsor virtuozitatea de a contrazice, ca să 
fac farse, ca să bucur pe invidioşii, geloşii, rivalii şi iubita 
părăsită a autorului”. Cei care nu prizează acest mod de a fi 
„Gică contra” sunt oameni fără simţul umorului şi, datorită 
lor, tânărul Eugen Ionescu devine „copilul teribil” al epocii. 
Cine citeşte, azi, volumul de care vă vorbesc ar putea zice că 
el îl prevesteşte pe marele dramaturg de mai târziu, pe părin-
tele teatrului absurd. Criticii se fac de râs, cel mai adesea, nu 
în faţa contemporanilor, ci în faţa posterităţii. Dacă îl con-
teşti pe Ionescu, cel de la 20 şi ceva de ani, pe când făcea 
figură de rebel, mai treacă - meargă. Dar când generaţia ur-
mătoare află că nu l-ai înţeles, la tinereţe, pe Eugene Ionesco, 
membru al Academiei Franceze, scriitorul ales printre printre 
cei 40 de nemuritori, ai toate şansele să te faci, definitiv, de 
râs.  

La final, primiți un sfat ca oricare altul: Să nu puneţi mare 
preţ pe omul politic care nu e dublat și de un suflet de poet! 

Românul Zaharia Stancu şi evreul Aurel Baranga au lucrat 
împreună, ca tineri ziarişti, la ziarul „Lumea românească”. 
Era anul 1937, un an nefast în care a venit la putere guvernul 
de orientare fascistă condus de marele poet Octavian Goga. 
Cu câteva zile înainte de venirea la Putere a acestui guvern, 
Aurel Baranga are proasta inspiraţie să scrie un articol intitu-
lat, ireverenţios, „Zumbalai, zumbalai, meştere!”. Ziaristul îl 
lua peste picior pe politicianul Octavian Goga care a făcut, în 
avidă căutare de voturi, un pact electoral cu ţiganii conduşi 
de un faimos huligan al timpului, pe nume Lăzurică. Nu tre-
ce o săptămână de la apariţia articolului şi, fatalitate!, Goga 
ajunge la putere. Autorul pamfletului e foarte speriat. El vrea 
să plece, imediat, de la ziar pentru a se pune la adăpost de 
aşteptatele represiuni ale noii puteri. Românul Zaharia Stan-
cu e solidar cu amicul său evreu şi îl convinge să rămână. 
„Cum să pleci? Să plece Goga! Tu, de astăzi, te chemi Vasile 
Dumitrescu”. La doar trei zile de la instalarea sa la putere, 
secretarul lui Goga îl caută pe dl. Aurel Baranga pentru a-l 
invita, a doua zi, la ora 12 fix, la președinția Consiliului de 
Miniştri. Nu era o farsă, cum au bănuit, în primul moment, 
cei din redacţie. În ziua şi ora fixată, Baranga, un tânăr poet 
de doar 23 de ani, a ajuns, faţă în faţă, cu primul ministru al 
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ţării. Premierul era ferm hotărât să suspende ziarele „Adevă-
rul”, „Dimineaţa”, „Lupta” şi „Lumea românească” din cauza 
atitudinii lor mereu ostile noii puteri. Dacă omul politic gân-
dea în sensul dorit de noua coaliţie aflată la putere, poetul 
Octavian Goga nu voia, în nici un chip, să-i lase pe drumuri 
pe cei doi confraţi mai tineri. Îi părea sincer rău că rămân 
muritori de foame doi poeţi, Baranga şi Stancu, şi voia să 
găsească, imediat, o soluţie de compromis. Goga voia să-i 
angajeze la guvern şi să le ofere nişte sinecuri pentru a-i 
scoate din impas. Baranga îi mărturiseşte primului ministru, 
spre marea lui surpriză, că nu poate primi oferta pentru că 
este iudeu. „Uite, domnule, asta n-o ştiam. Păi, atunci o să 
facem altfel, o să lucrezi la domiciliu şi o să-ţi servim salariul 
acasă”. Şi a luat un plic cu bani din sertar cu intenţia de a-l 
oferi mai tânărului său confrate. Baranga îl refuză. „Dar ce 
facem, domnule, că rămâneţi pe drumuri. Am auzit că şi 
Zaharia Stancu, ăsta este poet şi se pare că este un poet foar-
te talentat. L-am citit în Gândirea. Ce facem cu voi?” Soluţia 
era una singură. „Şi aproape supărat pe mine că el trebuie să 
suspende foaia, a luat hârtia şi a tăiat, cu creionul roşu, Lu-
mea românească”. Relatarea, după mulţi ani, a lui Aurel Ba-
ranga ne dă o cu totul altă imagine despre omul politic care 
nu judecă doar rece şi calculat în interes propriu. Octavian 
Goga nu a uitat nici un moment că e un poet care nu poate 
să lase de izbelişte alţi poeţi. Privind retrospectiv, Goga a 
rămas un mare poet (indiferent de nefericita sa opţiune poli-
tică) iar cei doi s-au ilustrat, ulterior, în dramaturgie (Aurel 
Baranga), în poezie și în proză (Zaharia Stancu). „Puteam să-l 
las cu mâna întinsă pe preşedintele Consiliului de Miniştri 
dar, în nici un caz, pe marele poet Octavian Goga!” Nu l-a 
lăsat. Azi, situaţia e cu mult mai simplă. Nici un politician 
român nu-şi mai pierde vremea cu literatura iar poeţii sunt 
liberi, ca păsările cerului. Să crape dracului de foame...   
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Caligula, omul absurd 
  
eatrul lui Albert Camus nu poate fi gîndit şi interpretat 
decît prin antrenarea, în exegeză, a gîndirii filozofice şi 

teoretice a autorului. Camus este un promotor al concep-
tului absurdului în gîndirea europeană. Omul camusian a 
renunţat la orice idee de mîntuire, dincolo de limitele 
conştiinţei sale. Pentru el transcendenţa este goală. În 
această idee se recunosc urmele gîndirii nietzscheene. 
Acest om este, el însuşi, ca şi Kirilov al lui Dostoievski,ca şi 
“ultimul om” despre care vorbeşte Zarathustra, un deicid. 
Pentru acest tip de om, lumea şi destinul uman nu se mai 
întemeiază pe un sens. Ieşirea din orice semantism al 
mîntuirii generează şi manifestări extreme. În acelaşi timp, 
asumarea absurdităţii lumii, conferă măreţie condiţiei uma-
ne, pusă sub semnul paradigmatic al lui Sisif. Aşadar, condi-
ţia umană este pentru Camus fundamental tragică. Este vor-
ba de un tragism al conştiinţei moderne, lipsită de orice fun-
dament metafizic. Condiţia umană pusă sub semne sisifice, 
deşi tragică, îşi dobîndeşte demnitatea tocmai prin conştien-
tizarea faptului că, deşi lumea este absurdă, omul continuă 
să trăiască. “Trebuie să ni-l închipuim pe Sisif fericit”, notea-
ză Camus spre finalul cărţii “Mitul lui Sisif”. În procesul ne-
gării oricărui sens al lumii, omul camusian întrevede cîteva 
soluţii de a-şi suporta condiţia. Este vorba de refuzul de a se 
sinucide, în ciuda absurdităţii lumii, fapt ce-i conferă măreţia 
tragică; de asemenea, solidaritatea umană, ce-şi asumă des-
tinul. O altă cale este revolta. Tipurile de revoltă sînt expuse 
în lucrarea “Omul revoltat”: revolta metafizică, revolta istori-
că, revolta în artă. O altă modalitate de a evada din universul 
absurd e nunta cu realitatea. Nunta semnifică, la Camus, o 
modalitate de a uita de conştiinţa absurdităţii lumii, prin 
livrarea fiinţei unui univers euforic-disperat al senzorialităţii. 

  
Într-o conferinţă ţinută la Atena despre viitorul tragediei, 

Camus afirmă că epoca noastră este “eminamente interesan-

T 
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tă, adică e tragică”. Teatrul îi apare ca o formă de eliberare de 
nefericire. Forma de teatru ce ar asigura un fel de mîntuire 
este reprezentată pentru Camus de tragedie. Iar tragedia, 
afirmă dramaturgul, se naşte întotdeauna, în perioadele de 
cotitură ale popoarelor şi istoriei. Momente determinate de 
glorie şi ameninţări. Dramatismul prezentului şi nesiguranţa 
viitorului ar reprezenta în viziunea sa garanţii ale genezei 
spiritului tragic. Tragicul se manifestă în perioadele de tran-
ziţie de la “formele de gîndire cosmică profund impregnate 
de noţiunea divinului şi a sacrului, spre alte forme însufleţite 
dimpotrivă de gîndire individuală şi raţionalistă”. Substanţa 
tragicului se manifestă, deci, nutrită fiind, deopotrivă, de 
ruptura conştiinţei umane de o formă învechită de civilizaţie 
şi, totodată, de incertitudinea în faţa viitorului. Sursele tra-
gediei moderne ar fi asigurate de drama civilizaţiei moder-
ne.  

 Definind tragicul şi tragedia, Camus le diferenţiază de 
dramă şi melodramă. În tragedie, forţele care se înfruntă sînt 
“deopotrivă de legitime, au deopotrivă dreptate”, în timp ce 
în dramă “numai una este legitimă”. Faptul că în tragedie 
este vorba de legitimitatea tuturor forţelor aflate în conflict 
conferă acesteia un statut ambiguu, deoarece aceste puteri 
tragice, ce se înfruntă, sînt, în egală măsură, bune şi rele. 
Dacă în melodramă conceptele de bine şi de rău sînt delimi-
tate strict, numai binele avînd dreptate, în tragedie se poate 
aplica formula “Toţi pot fi justificaţi, nici unul nu este drept”. 
Nedreptatea de care vorbeşte Camus este generată de proce-
sul prin care conştiinţa depăşeşte o limită. Pentru el, aşadar, 
tragicul se naşte prin înfruntarea limitei: “A greşi în privinţa 
acestei limite, a dori ruperea acestui echilibru, înseamnă a te 
distruge”. În tragedia antică este vorba de situaţia tragică, 
generată de faptul că “eroul neagă ordinea care-l loveşte şi 
ordinea divină loveşte pentru că este negată”. 

 În spiritul culturii europene, tragicul apare, scrie Camus, 
“ori de cîte ori pendulul civilizaţiei se află la distanţă egală 
între o societate mistică şi o societate axată pe om”. În mo-
dernitate, renaşterea tragicului ar fi asigurată de metamorfo-
za individualismului, fapt ce ar conduce la conştientizarea 
limitelor acestuia. Individul tragic al modernităţii ar fi definit 
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de un statut ambiguu, el “îşi proclamă revolta ştiind că 
această revoltă are limite”. Acest om apare sfîşiat “între o 
speranţă absolută şi o îndoială definitivă”. 

Două dimensiuni se recunosc în întreaga operă camusia-
nă. Este vorba de absurd şi revoltă. Scriitorul însuşi şi-a re-
zumat gîndirea într-o confesiune: ”Am vrut mai întîi să ex-
prim negaţia. Sub trei forme. Romanescă: acesta a fost “Stră-
inul”. Dramatică: “Caligula”, “Neînţelegerea”. Ideologică: 
“Mitul lui Sisif”. Am prevăzut pozitivul de asemenea sub trei 
forme. Romanescă: “Ciuma”. Dramatică: “Starea de asediu” şi 
“Cei drepţi”. Ideologică: ”Omul revoltat”. Am întrevăzut deja 
o a treia modalitate în jurul temei dragostei”. Fundamental 
este, pentru înţelegerea concepţiei despre om a lui Albert 
Camus, un studiu, în fapt o conferinţă susţinută de Camus la 
Columbia University, în Statele Unite, în 1946, conferinţă 
intitulată “Criza omului”. În această conferinţă, Camus enu-
meră cinci cauze ale crizei omului contemporan. Este vorba 
despre corupţia valorilor, în virtutea căreia omul este judecat 
“nu în termeni de demnitate, ci în termeni de reuşită”. Incer-
titudinea viitorului, provocatoare de angoasă, şi teroarea 
istoriei fac parte , de asemenea din acest tip de criză. Pen-
tru anularea fricii şi angoasei este nevoie, în viziunea camu-
siană, de un nou tip de libertate morală ce ar putea rezolva 
“problemele care se pun conştiinţei contemporane”. O a 
doua cauză a crizei omului se referă la “imposibilitatea de a 
convinge”. Este vorba de distincţia dintre victima ce nu are 
succes în faţa torţionarului. Acesta din urmă e reprezentat ca 
dezumanizat, străin cu totul şi supus unor principii inuma-
ne:”el seamănă cu o teoremă matematică pe care nimic nu o 
poate opri, nici devia”. Torţionarul nu s-ar naşte dacă oame-
nii ar avea convingerea “că au ceva în comun”. Or, tocmai 
această înstrăinare de ceea ce este comun tuturor oamenilor 
face posibilă apariţia călăului. 

A treia cauză a crizei omului este birocraţia. Aceasta con-
stă în faptul că omul s-a înstrăinat de condiţia lui, care ar 
trebui să îl apropie de natură: “Din cauza hîrtiilor, a birouri-
lor, a funcţionarilor s-a născut o lume din care a dispărut 
orice căldură umană şi în care un om nu poate intra în con-
tact cu altul decît prin intermediul unui dedal de hîrţogărie”. 
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Această stare de fapt intensifică criza comunicării şi con-
damnă individul la singurătate. Politicul, mai precis 
exacerarea acestuia are natura să dezindividualizeze omul. În 
politic, individul nu se mai recunoaşte, se recunoaşte grupul 
şi doctrina. Toate acestea conduc la o a cincea cauză, de fapt 
o sinteză a celorlalte patru. Este vorba de cultul “eficacităţii şi 
al abstractizării”. Diferenţierea valorilor, pînă la totala lor 
incomunicabilitate, face ca omul contemporan să fie con-
damnat la “însingurare şi tăcere”. Această însingurare deter-
mină diviziunea: victimă şi călău.  

 Omul aflat în criză, în conflict cu limitele propriei sale li-
bertăţi şi cu cele ale potenţialului său de comunicabilitate 
este reprezentat în două piese camusiene. Este vorba despre 
“Caligula” şi “Neînţelegerea”. 

 ”Caligula”, piesă purtînd numele unui personaj istoric, 
reprezintă confruntarea unei conştiinţe cu limitele propriei 
sale libertăţi. Caligula reprezintă un tip de umanitate extre-
mă. El, cum spune Camus,”încearcă să exercite o anumită 
libertate, despre care pînă la urmă se spune pur şi simplu „că 
nu este cea adevărată”. Piesa prezintă un personaj, Caligula, 
a cărui conştiinţă intră în criză cu sine, cu lumea, cu ceilalţi 
în momentul conştientizării absurdităţii morţii. E vorba de 
moartea surorii sale Drusilla. Din acel moment, conştiinţa sa 
simte nevoia de imposibil. El doreşte să aibă luna. Imposibi-
lul reprezintă pentru Caligula o modalitate de a transcende 
structura consacrată a realităţii: “Doar că am simţit deodată 
nevoia de imposibil. Lucrurile, aşa cum sînt, nu mi se par 
satisfăcătoare”. El are conştiinţa că lumea e de nesuportat. A 
avea imposibilul, a-l poseda reprezintă pentru Caligula o 
formă de transcendere a insuportabilităţii lumii. Teza lui 
Caligula, în conformitate cu ideologia din “Mitul lui Sisif e 
că: “Oamenii mor şi nu sînt fericiţi”. Dar aceşti oameni re-
prezintă masa fără conştiinţă, fără revelaţia conştiinţei intra-
te în criză. Prin urmare, e nevoie, pentru a fi treziţi, să se 
intervină în existenţa lor: “oamenii sînt lipsiţi de posibilitatea 
cunoaşterii, le lipseşte profesorul care să le vorbească în cu-
noştinţă de cauză”. Astfel, el devine un profesor, un pedagog 
ce vrea să instaureze, fie şi prin acte arbitrare, excentrice, 
domnia imposibilului în această lume, altfel de nesuportat. 
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Proiectul său este susţinut de Hellicon. Toate actele lui Cali-
gula, după criza revelatorie, devin substitute ale imposibilu-
lui. O primă acţiune priveşte dezintegrarea economiei impe-
riului: oamenii bogaţi sînt obligaţi să-şi dezmoştenească 
copiii şi să facă testamente în favoarea statului. Face, de 
asemenea o listă a condamnaţilor la moarte. O listă alcătuită 
arbitrar. Modul de instaurare a imposibilului e pentru Cali-
gula echivalent unei dezintegrări a ordinii obişnuitului prin 
invazia arbitrarului. Lumea devine, astfel, pentru Caligula, o 
proiecţie fără contradicţii a propriei sale conştiinţe: “Îi voi 
extermina pe toţi cei care mă contrazic şi, odată cu ei, con-
tradicţiile”. Prin astfel de acte, Caligula îşi consolidează liber-
tatea. O libertate rezultată din activitatea arbitrarului, o li-
bertate fără fruntarii: ”Începînd de azi, şi pentru tot timpul 
care urmează, libertatea mea nu mai cunoaşte fruntarii”. 
Pedagogul extremist îşi începe proiectul de instaurare a li-
bertăţii prin activitatea arbitrarului, anulînd întregul sistem 
de valori al lumii. Declanşarea instaurării imposibilului e 
produsă de exasperarea de-a fi om: “Ce greu, ce dureros e să 
devii om!”, exclamă personajul, într-o convorbire cu 
Caesonia. Filozofia lui Caligula, omul absurd prin excelenţă, 
e rezumată de Cherea. Acesta intuieşte gratuitatea actelor 
imperatorului şi condiţia lui de nimicitor al tuturor valorilor. 
El propune, pentru a-l conduce pe Caligula la propria-i dis-
trugere să i se organizeze nebunia, astfel încît acesta să piar-
dă jocul cu imposibilul: “Fiindcă va veni o zi cînd se va trezi 
singur dinaintea unui imperiu plin de morţi şi de rude ale 
morţilor”. personajul camusian, un deicid exemplar, se sub-
stituie, în actele de instaurare a imposibilului, oricărei divini-
tăţi: “Pentru un om căruia îi place puterea, rivalitatea zeilor 
devine ceva supărător. Am înlăturat-o şi p-asta. Le-am dove-
dit acestor zei fictivi că omul, dacă are voinţă, chiar şi fără 
nici o ucenicie, poate să exercite şi caraghioasa lor meserie”. 
Caligula refuză să investească vreun sens în destinul uman, 
acesta îi apare de neînţeles, prin urmare el însuşi devine un 
făcător al destinului. 

O atmosferă sumbră, cu personaje care evoluează într-un 
univers absurd, conţine şi piesa “Neînţelegerea”. Povestea 
din piesă este extrem de simplă. Două femei, Mama şi fiica ei 
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Martha sînt proprietarele unui han singuratic. De ani mulţi, 
ele ucid călătorii pe care îi găzduiesc în hanul lor, cu scopul 
de a se îmbogăţi şi pentru a reuşi să evadeze dintr-un spaţiu 
al claustrării. Jan, fiul şi fratele celor două femei, plecat în 
urmă cu douăzeci de ani, se întoarce acasă, cu dorinţa de a-şi 
regăsi mama şi sora. Dar, revenind, el refuză să-şi declare 
identitatea, expunîndu-se astfel planului diabolic al celor 
două femei. Conflictul dramatic e declanşat tocmai odată cu 
sosirea lui Jan. Cele două femei, vidate de orice umanitate, 
înstrăinate, ajunse pure mecanisme ale crimei, discută de-
spre condiţia lor. Martha a ajuns la stadiul unei identităţi cu 
totul atrofiate. Ea, prin crimele săvîrşite, e omul ce şi-a redus 
orice conştiinţă a binelui şi răului. Doreşte ca, obţinînd bani 
să plece la mare, împreună cu mama ei. Marea e pentru ea 
un spaţiu salvator, un loc unde orice interogaţie încetează, 
deoarece se produce vidarea totală a fiinţei. Ceea ce doreşte 
Martha reprezintă o modalitate a umanităţii camusiene de a 
scăpa de conştiinţa absurdului prin unificarea pur senzorială 
cu natura, în absenţa oricărei conştiinţe: “M-am săturat să-
mi tot port sufletul cu mine. Ard de nerăbdare să ajung acolo 
unde soarele ucide toate întrebările”. 

 Martha, ca şi Mama de altfel, trăieşte oboseala propriilor 
ei crime. Umanitatea ei e una cu totul specială. Crimele pe 
care le-a săvîrşit au condus-o la dorinţa aprigă de a scăpa de 
propria ei conştiinţă. ea aspiră să se elibereze, evadînd dintr-
un spaţiu care o terorizează şi chiar din propria ei identitate 
de criminală. Ea îşi defineşte umanitatea ca aspiraţie impe-
tuoasă de a scăpa de propria ei identitate: ”Ceea ce e uman în 
mine nu e ceea ce am eu mai bun. Ceea ce e uman în mine e 
ceea ce doresc, şi pentru a obţine ce doresc cred c-aş strivi 
tot ce îmi stă în cale”. Momentele dialogului Jan, prin suges-
tiile discrete ale crimei pe cale de a o face, oferă, totuşi, şi un 
dram de conştiinţă ce ezită, doar ezită să mai ucidă. Ea îi 
spune lui Jan: “Venisem aproape hotărîtă să vă spun să ple-
caţi, dar, vedeţi, aţi apelat la ceea ce e omenesc în mine, şi 
acum vreau să rămîneţi. Pasiunea mea pentru mare şi pentru 
ţările soarelui s-a dovedit pînă în cele din urmă mai puterni-
că decît orice”, sugerînd limpede tentativa ei de a se elibera 
de sine printr-o nouă crimă. În comparaţie cu Martha, Ma-
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ma, deşi posedată şi ea de ispita evaziunii, are indecizii pur 
umanitare. Dar se supune voinţei inflexibile a fiicei sale. 
Ucigînd-l pe Jan, Martha simte că se regenerează, ultima 
crimă fiind, crede ea, cea eliberatoare. Piesa conţine o situa-
ţie ironică. Jan a venit să-şi ajute mama şi sora, dar, 
nedeclarându-și identitatea, este ucis de cele pe care a dorit 
să le salveze de singurătate. Drama comunică şi ideea inco-
municabilităţii conştiinţelor marcate de singurătate şi crimă. 
Un rol cu totul special e cel al servitorului bătrîn. Acesta nu 
vorbeşte decît pentru a refuza. În momentul cînd cele două 
femei îl jefuiesc pe Jan adormit, acesta ia paşaportul lui Jan, 
fără ca femeile să-l vadă. Condiţia acestui personaj este sim-
bolică. El poate reprezenta destinul sau o instanţă ce a fost 
provocată de faptul că Jan şi-a luat libertatea de a nu-şi de-
clara identitatea. Condiţia acestui personaj e de a sancţiona 
o formă de libertate ce conduce la eroare şi crimă. Revelaţia 
faptului că cel ucis e fiul ei, bătrînul servitor tăcut îi aduce 
paşaportul,are menirea să metamorfozeze cu totul fiinţa 
Mamei. Automatul criminal care era pînă atunci cedează 
locul suferinţei. este însă vorba de o suferinţă a conștiinței 
ce-şi contemplă condiţia infernală: ”Ah, mi-am pierdut liber-
tatea, a început infernul!”. Libertatea despre care vorbeşte 
Mama e a omului scos din orice arie a responsabilității, po-
sedat cu totul de singurătate şi indiferenţă. În acelaşi timp, 
Mama are conştiinţa nonsensului tuturor valorilor. Aparenta 
ei regenerare, prin descoperirea suferinţei şi iubirii pentru 
Jan, regenerare opusă tipului de regenerare pe care o trăieşte 
Martha, nu e în măsură să semantizeze lumea şi existenţele: 
“Şi mai ştiu un lucru: că nici durerea asta n-are nici un rost. 
Nici lumea asta n-ar rost, şi pot s-o spun eu care am gustat 
din toate, de la creaţie şi pînă la distrugere”. 
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Commentarius in Philumbia peregrinatione 
- secunda pars - 

 
Întoarcerea dintre străini a jurnalului meu risipitor 

 
u 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 se numește, de obicei, ULTIMA PLECARE. 
(Din cuvântarea comandorului Ioan Mitulescu, pus pe tușă cu 
onoruri militare, la predarea comenzii Școlii de Zbor de la Me-
diaș) 

A treia zi în Filumbia 
E călduț afară, unii își explică bătrânește: „nu ai ce să-i faci, e 

canicula lunii lui Cuptor” și totuși ies fără acoperământul acela 
de-i zice fes, pălărie, șapcă, coif din orice ziar avut la îndemână, 
în funcție de religie, statut social etc. Doar cei pățiți mai de de-
mult, din Anul Topeniei se interesează de prețul umbreluțelor 
de soare. Nu sunt eu printre aceștia, mie îmi place tot ce vine de 
la soare. 

Așa îmi zic: „Apropo, de alegerile în care și porcii întâlniți pe 
drum, mai nou, intră în hora electorală. Nu oamenii își inven-
tează viitorul lor politic, ci banii sunt inventatorii care mișcă 
roata istoriei. Aceștia, din hârtie sau din metal,  sunt născociri 
obținute prin întoarcerea Decalogului cu susul în jos. Ce ar pu-
tea să înalțe, de fapt, coboară, la cât mai mare adâncime, acolo 
unde nisipul poate înlocui apa și viața, în tăul lui Mamona, la 
Poarta infernului! 

În zborul meu pe trotinetă revedeam, printre funigeii pre-
vestitori ai unei toamne premature, fantoma feminină care mă 
vizitează seară de seară cu atâta grație pe Internet, în semitre-
zie. E o biată făptură ademenitoare care cu simetria ei păstrată 
în orice colțișor al trupului îmi sugerează puritate și lipsa unei 
apărări reale în fața agresiunilor cotidiene. Nu puteam hăuli de 
bucurie, nu se potrivea cu scopurile mele, dar goana pe roți 
copilărești m-a făcut să mă simt mai aerian ca niciodată. Să fie 
starea aceasta un început de îmbătrânire, între teama de a trece 

N 
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spre senectute și șansa de a profita de primele ei semne, ca de o 
plăcere târzie? 

Mintea îmi fugea și ea ca micul vehicul cu roți scunde, deve-
nit, în anii din urmă, un mijloc de transport comun copiilor și 
adulților, cu voie de la gărzile stradale. Și asta numai datorită 
modelor trecătoare, pornite să ia în răspăr trecutul și normele 
acestuia. Impresiile și cugetările îmi săltau în balamalele cutiei 
craniene în același ritm cu denivelările drumului. 

 Adesea în stări de exaltare caut să mă înfrânez singur, cum-
pănind care-i cea mai potrivită dintre alternativele comporta-
mentale, aflate la dispoziție. Explicația e simplă : „Când îți spui 
că nimic nu mai merge, nici hazardul și nici schimbarea rapor-
tului de probabilități nu sunt prilejuri de mai bine sau de împă-
care sufletească în zilele de așa-zis ghinion, ci musai ori numai 
decât potrivirea cumpănită între dorință, voință și speranță. 
După care urmează repausul și regăsirea fondului ascuns de 
optimism. Nu contează mijloacele folosite pentru readucerea 
încrederii și entuziasmului în zona celui copleșit de întrebări de 
neocolit și de trudnica departajare a cercetării de sine ca subiect 
și obiect pe același palier al abordărilor mundane”. 

„Și «monștrii sacri» din cultura europeană, precum vestitul 
filosof, pictor și cântăreț la drâmbă Bobo-Mutzy Lufftozza, s-au 
confruntat cu rătăciri în alegerile personale până-n pragul de-
dublării personalității. Înainte de a-și scrie opera și ghidurile ei 
explicative, excelența sa a predat lecții de educație morală ce 
începeau în școala primară și erau încununate cu practica sen-
zorială în cadrul orelor de pregătire pentru bacalaureat. Bobo-
Mutzy a fost comunist, apoi s-a pasionat de scientologie. Tuspa-
tru soțiile și le-a luat cu nunți fastuoase, când pe acoperișul de 
la Hilton, când în sera tropicală de la RITZ Carlton. I-a fost dat 
să aibă cu ele împreună case închiriate de-a valma și sărbători 
defalcate după fiecare din cei patru copii legitimi. În același 
context, a avut mai multe cetățenii, una italiană, alta a Timoru-
lui de Est, a treia și a patra valabile pentru divorțurile din două 
țări musulmane, din Orientul Apropiat. Separat de aceste tribu-
lații, a depus o muncă atroce pentru a-și risipi câștigul. Unde 
altundeva un star de categorie grea își poate împlini pofta de a-
și cheltui banii în aceste zile decupate dintr-o viață anostă, de-
cât în cazinouri, localuri de petrecere, saloane de masaj și pen-
siuni tip Randevu cu camere propice întâlnirilor răscoapte de 
focul iubirilor nefinalizate. În astfel de camere înzestrate cu pat 
matrimonial nimeni nu poate locui à la longue fără chirie, la fel 
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cum nu poate locui pe gratis sau fără acte doveditoare în sufle-
tul altuia pe perioade nedeclarate oficial. 

Fiind în cumpănă în alegerea unei stări emoționale stabile pe 
drumul în care mă angajasem împreună cu Gorka, în afară de 
plăcerea evocării fantomei feminine, mă aflam încă înrâurit 
mental de umbra groasă din interiorul bisericuțelor vizitate, dar 
și de lumina frescei Mântuitorului de pe cupola principală a 
bisericii de beton armat, cercetată anterior. Marcat de astfel de 
trăiri evlavioase, am ales pentru ziua, ora și clipa aceea aceea să 
fiu la modul interogativ-declamator, ca la o lecție on-line de 
retorică aplicată, un fidel al unei Biserici a Tuturor Bisericilor 
Pământului, punând sub semnul incertitudinii ecumenismul 
de fațadă practicat la congrese și întruniri ecleziastice. Totodată 
m-am întrebat, uimindu-mă de unul singur: „De ce omul este 
singura specie care își terorizează semenii?. Oare aceste doctri-
ne, fasciste, naziste, comuniste, marxiste, plasate sub diadema 
corectitudinii politice și ale intoleranței în numele toleranței, 
dar și a unității religioase în iubirea față de un dumnezeu unic, 
toate acestea luate separat sau la un loc nu creează premisele 
urii unora față de ceilalți? Eu cred că îndoctrinarea este ceea ce 
ne face să-l vedem pe îndoctrinatul de lângă noi ca pe un repre-
zentant al altei specii de viețuitoare. Iar dacă un individ este 
dintr-o altă specie, Darwin și susținătorii luptei pentru existență 
ne permit să-l ucidem, așa că-l putem și lapida într-una din 
văgăunele conștiinței noastre, în care se poate circula pe bază 
de bilet de liberă trecere perpetuă.” 

Soarele apărea intermitent prin deschiderile dintre brazii de 
pe marginea drumului unde rulam cu trotinetele, dând iluzia că 
rarii trecători, „niște purtători de căciuli în toate anotimpurile 
chiar și vara” – mă avertizase din mers Gorka –, se mișcau atât 
de încet încât căciula li se înfunda tot mai tare pe cap, ca și cum 
ar trebui ascunsă de rușine că și-au furat-o singuri.  

Nu am rezistat prea mult timp la ceea ce putea fi luat de un 
experimentator drept un efect stroboscopic sau o stimulare 
luminoasă intermitentă. Atenția epuizată mi se abătea în altă 
parte. La nimereală, privirea mi s-a țintuit pe un turn în ruină, 
care se apropia amenințător, trecătorii fiind îndrumați printr-un 
semn pietonal să treacă pe partea cealaltă a uliței. În locul unui 
indicator, pe plăcuța plantată, în dreptul ei, se putea citi: 
„Iragana ezagutzeko, bisitatu etxe birrindua, memoria tristearen 
erregimenetik heredatutako benetako hondamena”. În traduce-
rea telepatică dictată mot à mot în mintea-mi obișnuită cu acest 



Text cu pretext 

Discobolul/ 2021 
 

237 
 

fel de comunicare haioasă însemna: „Pentru cunoașterea trecu-
tului, vizitați o casă zdrobită, o adevărată ruină moștenită de la 
un regim de tristă amintire”. 

- Pare pustie hardughia! Hai înăuntru! l-am invitat pe tova-
rășul meu. Să riscăm amândoi! am continuat pe un ton ironic. 
Te-ai pricopsit în persoana mea cu un iubitor de cotloane. Vezi 
cât de nesigură poate fi ambiția ori datoria – nu știu unde se 
poate încadra ocupația de a fi călăuza unora ca mine? 

Odată ce am trecut printr-un gang, în care ne-am lăsat troti-
netele, și am pășit peste pragul strâmbat de o îndelungată folo-
sință al casei-turn, a trebuit să ne obișnuim cu mirosul de igra-
sie al unor ziduri cu tencuiala căzută. Din spatele unui soclu gol 
poziționat central în hol pornea o scară în spirală cu trepte late 
de granit și balustrade de fier forjat. Construcția scării fiind 
destul de bine păstrată, am urcat până la palierul primului etaj. 
Dintr-odată ne-am găsit în fața unui apartament vast și aparent 
gol, fără ușă, cu o sobă de gătit în mijloc. Soba răspândea o lu-
mină chioară pentru dimensiunile ei mărite după necesitățile 
din timpuri revolute, pâlpâirile-i luminoase find întreținute de 
focul ce-i încălzea plita, pe care stătea stingheră, scoțând aburi 
întunecoși o oală masivă. În jurul acestei instalații, se întreză-
reau totuși două mogâldețe, mișcându-se în semiobscuritate. 
Ne-au observat și au pornit în întâmpinarea noastră. Erau două 
femei la vârsta senectuții, înalte și subțiri, cu fizionomii asemă-
nătoare, deosebindu-se prin felul în care erau îmbrăcate. Se 
pare că erau obișnuite cu vizitatori, chiar rari ca noi, deoarece 
după primirea salutului și a scuzelor îngăimate pentru intrarea 
noastră în clădirea pe care o credeam părăsită, una dintre ele, 
aceea îmbrăcată într-un capot zdrențuit, ni s-a prezentat singu-
ră. În timp ce ne povestea, își ritma frazele cu mișcări ample ale 
mâinilor introduse în niște mănuși lungi până la cot a căror 
dantelă neagră era cârpită, ici și colo, cu ață mov. Începu să se 
prezinte pe sine în limba bască înțeleasă ușor de mine, în cadrul 
unui rezumat de istorie locală, rostit cu o voce pițigăiată vocea: 

- Aparțin clanului, din vechime, întitulat: Nobilii cu Colţi de 
Lup - klanarena Noble izenburua Otso Haitzekin. Sunt urmașa 
printzeak Kondor (prinților Kondor), foștii nobili legendari, din 
clanul Otso Fang Klana. Cetatea Stâncilor de pe Râul Morii care 
ne aparținea, era de necucerit, de pe înălțimile unde se ține încă 
și azi în picioare. De acolo, prinții controlau regiunea. 
Etorkizunak Zapalduta, un fel de Jules Verne de-al vostru, un 
scriitor pișcat de insectele hematofage ale viitorului își plasează 
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în această cetate acțiunea romanului său. Scriitorii spun adevă-
rul care va fi util și viitorului, de aceea trebuie iubiți! Lainoan 
galdutako gaztelua (Un Castel pierdut în ceață), se numește 
romanul. Unul dintre personaje voinicul Harkaitz (Stâncă). 
Acum vreo 500 de ani, am trecut, să nu ne pierdem averile, la 
benetako fede katolikoa, credința cea adevărată. Prinții și-au 
schimbat numele de familie Otso Haitzekin, care îi deranja pe 
cei împotriva cărora se înfrățiseră cu stâncile. Ne-au ales, la 
cererea noastră, un nume mai apropiat de treburi pământești, 
amintind totuși de piscurile noastre ocrotitoare: Kondor Prinții 
s-au nevoit să coboare de pe culmi aici, la șes, la Zuzenamaria, 
unde și-au construit un castel, prima clădire ridicată în aceste 
locuri, pustii pe vremea aceea. În goana evenimentelor potrivni-
ce, castelul a devenit această ruină, numită acum în derâdere 
Turnul de ocolit pe tăpșanul din spate – loc bun de urinat.  

Prezentarea ce ne-o făcuse, în stilul obișnuit al unui ghid tu-
ristic, se încheiase. Pauza instalată îi transformase gura fără 
dinți într-o scobitură ca un căuș de palmă. Însă, ca într-un dia-
log cântat dintr-o operetă, cealaltă femeie a continuat prezenta-
rea femeii cu mănuși de dantelă neagră: 

- Prea lăudabila doamnă, e mai tânără ca mine, are doar 86 
de ani. Din neamul domniei sale, este ultima contesĂ, AZKEN 
KONDESA. Așa îi spun oamenii din sat. Eu sunt fosta ei subretă 
și am 88 ani. Am crescut împreună, am fost educate de aceiași 
dascăli, ne-am însușit aceeași cultură bramburgică cu vagi și 
neglijate influențe poloneze. Nu vă mirați! Sunt îmbrăcată ca un 
motociclist, pentru că eu țin casa: cumpărături la dughenele de 
nasul nostru, gătit, curățenie. Kondesa mă ajută doar la tăiatul 
și căratul lemnelor. Pe localnici nu-i interesează ce s-a întâm-
plat de-a lungul anilor cu nefericita de ea, odată ce a venit la 
putere clasa izgonitoare. Faptul că a fost tolerată în acest cotlon 
al proprietății ei luată cu japca la Marea Naționalizare, 
Nazionalizazio Handia, după cum au mâzgălit pe poarta de jos, 
până nu au luat-o și pe aceea și au folosit-o ca scândură de tran-
șat carnea, arată cui vrea să-i cunoască povestea că nu a fost 
dușmănită și oropsită de consăteni, așa cum cerea doctrina 
Partiduluii Izgonitorilor Filumbezi, în acele timpuri. Lucrurile s-
au mai potolit de atunci. A rămas plăcuța din dreptul intrării și 
propaganda făcută împotriva noastră, scrisă acolo în câteva 
cuvinte, să ne viziteze ca pe un obiectiv din trecut , ori, după 
cum sună îndemnul, să ne spurce lumea, nu se înțelege prea 
bine. Poate pentru că s-au obișnuit cu degradarea noastră și a 
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clădirii, nu suntem luate în seamă. Nu ne vizitează decât turiști 
rătăciți ca voi. Din castel s-a păstrat doar turnul în care vă aflați. 
Sala Cavalerilor care era în aripa din dreapta noastră s-a dărâ-
mat de la sine, nu așa cum ne învinuiesc, că le-am fi lăsat-o noi 
moștenire în halul acesta. Nu se putea întâmpla altfel, după ce 
ei, noii stăpâni, au vrut s-o facă țarc zoologic al animalelor din 
pădurile Filumbiei. Au umplut Sala Cavalerilor cu noroi și apă 
să recreeze locurile de baștină și de bălăcăreală ale bivolilor 
sălbatici. Au făcut altele și mai dihai într-un noian de strică-
ciuni. Se văd urmările asupra acareturilor, coridoarelor subtera-
ne adiacente, dormitoarelor, sufrageriei, sălilor de bal, de scri-
mă, bibliotecii și cuhniei de vară și de iarnă. Mai întâi provocau 
prăbușirea zidurilor, apoi furau tot ce se putea încărca noaptea 
și folosi la construcțiile din jur. Am rămas cu turnul nostru ca o 
măsea stricată în gura hulpavă a Zuzenamariei, un sat alipit 
capitalei Nodur. 

Inspirată de amintirile fostei subrete, Kondesa interveni cu o 
observație neobișnuită, pentru o contesă urgisită, fără drept la 
replică, odată ce noua societate o transformase în paria: 

- Cică străinii nu ne recunosc istoria și ne-o schimbă, dar ce 
facem noi cu ea nu ne-ar face-o alții. Pe lângă că ștergem istoria 
nobilimii din istoria Filumbiei ca să ne pricopsim cu te miri ce 
gogorițe, ne mai și batem joc de ea”. 

Era o observație care se ungea ca untul pe pâine. Din con-
descendență față de îndârjirea acelora care se străduiesc să-și 
spună povestea ca, hăt demult, când poveștile erau încă afuma-
te cu fum natural, am încercat să le căinez pe doamnele din 
turn:  

- În timpuri ca acestea în care ciudățeniile filumbeze se 
transformă în mari nedreptăți omenești, ce pot să facă două 
suflete uitate? Doar să-și spună amarul și să-și uite zilele nefas-
te, pentru un altfel de nisip din clepsidra vieții, cel al nădejdilor 
nesupuse vreunei legi a gravității! 

Doamnele au început să plângă ca la comandă. Îndârjirea 
lor, în sfârșit, dădea rezultatele scontate în privința înțelegerii 
pe care o așteptau din partea unui vizitator, chiar dacă erau 
doar niște vorbe. Gorka se ținea la o parte, ne privea ironic - îi 
remarcam cu părere de rău această lipsă de empatie– și totuși îi 
acordam îngăduința trebuincioasă în relația lui cu mine, un 
turist cu alegeri excentrice, dacă le judecam fără părtinire. 

Întrucât nu eram nici eu departe de nostalgia ruinelor su-
praviețuitoare, mi-am continuat ședința de căinare în trei, eu și 
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cele două castelane. Cu un Gorka tot mai îndepărtat, atât la 
figurat, cât și la propriu, acesta fiind deja undeva pe pragul fără 
ușă al încăperii, i-am vorbit cu voce ridicată să acopăr golul 
dintre noi:  

- Ce simplu pare să explici comportamentul unor oameni, 
chiar dacă sunt izgonitori de meserie și cât de greu e să-i faci să 
fie din nou oameni! Chiar dacă s-au schimbat timpurile, drojdia 
satului, ajunsă să reprezinte autoritatea, le plătește aristocraților 
care au donat siliți conacul cu moneda calpă a unei invidii con-
tinue. O invidie inoculată în doze periculoase față de o clasă 
superioară, pe care au învățat să o condamne la pieire, pe vre-
mea unuia dintre ismele izgonitoare. Nu le pot ierta foștilor 
proprietari iubirea pentru arta arhitecturală cu care zideau și 
înnobilau clădirile ce le lăsau moștenire viitorimii, ca o dovadă 
că „nasc și la Filumbia oameni”. 

„Apropo de lanțul de ciudățenii contemporane! m-am încu-
rajat de unul singur, lumea filumbiană nu se sfârșește astăzi, la 
început de septembrie, la ora 14! Celor ce se consideră contem-
porani cu oamenii care provoacă evenimente în fluxul timpului, 
pentru a fi uitate în favoarea următoarelor întâmplări, încăpă-
țânaților în pas cu toate tendințele și modele li se pare că se află 
adesea într-un delir al ticluirilor paranoice. Acestea adunate de-
a valma, cu avantajul că-i pe gratis, fac ca nivelul paranoiei să 
crească! Nimic nu e așa cum pare să fie. Toate se vor lămuri că 
au mai fost. Vor mai fi astfel de pățanii în care aerul este expirat 
împreună cu vorbele și, mai nou, cu particulele virale risipite 
asupra contemporanilor, răbdători să asiste la scene cu cortina 
trasă. De fapt, în spatele cortinei se reia scena la ceea ce am 
putea numi Spectacolul infinitului zădărniciilor umane. Poate 
din cauza zădărniciei de a-i purta îmi pierdusem deja din țară 
butonii de cămașă, niște amintiri cu semnul infinitului încrustat 
în fildeș, așa că nu îmi rămânea altceva decât să-mi aranjez 
ținuta, să-mi suflec mânecile ca un zilier care și-a terminat trea-
ba, să mă îmbrățișez cu locatarele din ruina transformată și să le 
las singure să-și continue spectacolul fără spectatori, din care le 
întrerupsesem cu vizita noastră. Gorka ieșise deja, îl auzeam 
tropăind demonstrativ pe treptele de granit ale scării în spirală. 
L-am urmat, încercând să-mi motivez participarea afectivă la 
scena de mai dinainte:  

- Când ți se pune pata găsești pete nu numai la oamenii a că-
ror sinceritate presimți că-ți va deborda în poală atunci când se 
confesează, ci undeva pe firul vieții la fiecare persoană privită cu 
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lupa. Trasee liniare găsești numai în deșert, când nimic nu stă în 
calea drumurilor de la un orizont la altul. 

Nu mai aveam ce spune, tovarășul meu în explorarea 
Filumbiei, era mut, de zeci de minute, așa că am aruncat ultima 
grenadă, o fumigenă verbal pe care o mai aveam în rezervă, ca 
să sparg tăcerea: 

- Despre negațiile nerostite în timpul tăcerii de acum dintre 
noi doi, ți-aș pune o întrebare. Poate nu dăm importanța cuve-
nită întâmplărilor mărunte care ne leagă de alte pățanii la fel de 
insignifiante, pe lângă care am trecut neluându-le cu noi? Le-
am lăsat să zacă undeva până când au revenit nechemate. Nu 
așa cum au fost în realitate, ci doar sub formă de colete cu nos-
talgii trimise de expeditori necunoscuți. Colete în care nevăzu-
tul și nepalpabilul din ele dispar imediat cum le-ai desfăcut, 
dovedindu-se toate niște iluzii. Despre care nu știai că sunt 
însăși viața netrăită! Pe vremuri, îți stăteau înainte, în imense 
grămezi neîmpachetate, în timpul pe care-l credeai incomensu-
rabil! 

Până la urmă, călăuza Gorka reluându-și atitudinea oficială , 
după cum îi cereau regulile funcției să acționeze în situații in-
certe, mi se adresă într-un mod recomandat desigur de instruc-
țiunile adiacente profesiei lui: 

- Realitatea răsucită a momentelor ce au fost și vor urma să 
fie, ca niște trunchiuri crescute din aceeași rădăcină, a făcut să 
ni se încâlcească mintea cu picioarele, de am ajuns să ocolim 
aceeași realitate învârtită ca o plasă între trunchiurile îngemă-
nate, ca și cum ar fi f o posibilă capcană pentru păsări cântătoa-
re. Ca o astfel de pasăre prinsă în capcana poveștilor despre 
nobili fanați ai cântat dumneata cu babele de la castel. Așadar, 
hai să ne luăm picioarele la spinare. Care-i comanda următoare, 
dom’le turist?  

- Îl aveți cumva pe aici pe unul de-i cunoscut de oameni ca 
Înțeleptul Satului? De înțeleptul orașului nu am auzit să se spu-
nă în vorbirea populară, așa că vreau să întâlnesc înțelepciunea 
arhaică, în stare pură, dacă o mai fi pe undeva rămasă de să-
mânță. Or fi în roluri de pretinși înțelepți și la oraș, politichia de 
gașcă urzită de aceștia le evidențiază inutilitatea. Am putea 
spune, în glumă, să nu greșim prea tare: „pentru trupa înțelepți-
lor urbani încă nu s-a deschis nicio stagiune a vreunei reprezen-
tații cu figuranți dedicați comediei care se joacă.”Du-mă, fără 
prea multă vorbă, la vreun înțelept de-al vostru, din satul ăsta, 
urbanizat doar prin ficțiunea alipirii la capitala Nodur! Nu tre-
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buie să fie țăran, poate să fie și surtucar cu diplomă, dar să-și 
tragă seva de aici, de pe ulițele astea.  

- Nu știu de unde să-ți scot un înțelept, așa hocus-pocus. E 
ca și cum aș spune „am să-ți fiu eu înțeleptul scamator... pentru 
o astfel de trebuință... iată-mă! mi-am transformat mintea la 
porunca ta”. Să lăsăm ironiile, să mergem măcar să ne intere-
săm! 

Ne-am luat trotinetele din gangul în care le lăsasem și ne-am 
reluat drumul pe singura uliță, care nu putea fi decât Principală 
- Nagusia - în limba bască, cum figura pe indicatorul cu numele 
străzii pus la vedere pe casele cu etaj. Acestea erau destul de 
rare, celelalte numai cu parter se ascundeau sub acoperișuri de 
șindrilă și de tablă în două pante. 

- Nu e Londra, nu e Paris, nu e nici măcar Novosibirsk, e ori-
unde și nicăieri, aici la noi acasă în Zuzenamaria! E refrenul 
dintr-un șlagăr de-al nostru, filumbez, îmi spuse Gorka, 
cântându-mi în falset, cu intenția clară de a mă hărțui discret pe 
seama pretenției de a găsi un înțelept. 

Nu știam cum își va perfecta căutarea, dar am crezut că mă 
ia într-adevăr în zeflemea din clipa în care ne-am oprit brusc în 
fața unei clădiri asemănătoare unui templu ionic. Inscripția de 
pe frontispiciu atesta fondarea clădirii de către un fost „prim 
judecător al comunității Zuzanamariei”, un oarecare Justuaren 
Eskubidea, „prin bunăvoința”, cum prevedea uzanța înscrisuri-
lor publice, a Zeiței dreptății Dike. Basorelieful gracil al acestei 
zeițe cu simbolurile misiunii ei printre oamenii cu pricini de 
judecat - balanța și cununa - era amplasat alăturea textului de-
dicat fondatorului. Pe o tablă albastră smălțuită, în dreapta 
intrării principale, stătea scris cu litere albe în relief: 
Filumbitakoa Auzitegi Goren Nazionalari atxikitako landa 
auzitegia, ceea ce tradus imediat în mintea mea îmi semnala că 
este o simplă Judecătorie rurală de pe lângă Curtea Supremă 
Națională a Filumbiei.  

- Aici, cred că am să mă descurc, ți-l găsesc pe înțelept. De-
alde ăștia, înțelepțiții și preaînțelepții au întotdeauna treabă cu 
justiția! zise Gorka și intră în clădirea judecătoriei, lăsându-mă 
să mă sprijin pe cele trei trotinete.  

De pe ulița Principală s-a strâns, la un moment dat, un grup 
de vreo șase, șapte oameni ce-și schimbau locurile și se împin-
geau între ei, până ce unul a scos un scăunel roz fără spătar 
potrivit pentru copii. Se urcă pe el și și începu să zbiere un înce-
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put de discurs pe care-l citea de pe o hârtie în limba bască, pe 
loc accesibilă înțelegerii mele:  

- Dacă nimic nu mai e stabil în țara asta, hai om cu om să ne 
unim să dărâmăm și ruinele, și subsolurile de sub ele și să ne 
ridicăm toți cei oropsiți că nu ne-am născut cu căiță. Se știe că a 
te naște cu căiță pe cap e ca și cum niște zâne bune ți-ar împlini 
orice dorință, când acesteia îi va veni timpul hărăzit. Noi, cei 
osândiți la atomizare, nu vom face o țară nouă, eventual o vom 
întări pe cea veche prin ziduri și garduri de cimitire, pentru că 
nu știm decât să-i dăm deoparte pe cei care s-au așezat mai 
comod și mai în față la coada așteptărilor. Dar, musai îi vom 
înlătura și pe cei care nu sunt din aceeași plămadă ca noi. A 
venit vremea în care să facem și strămoșilor dreptate, fără să ne 
pese de nimeni care nu ne însoțește. Să nu se uite că din ace-
leași patru litere se alcătuiește Prut, trup, rupt. Să piară a lumii 
nesimțire față de crezul nostru salvator și, la rândul lor, toți 
perdanții să renunțe la acele motivații bune doar de a-i osândi 
necruțător. Nu vă spunem ai cui copii de suflet suntem, decât că 
toți conducătorii admirați de noi au avut și bune și rele, doar 
oameni ca noi erau și ei, de aceea, veșnica lor cinstire! Care-i cea 
mai adevărată, dar mai puțin reală: procuratura de ieri, din 
Filumbia anterevoluționară, procuratura de azi, din statul ajuns 
pe mâna ei, ori procuratura de mâine ce va să vină întru totul 
pentru popor și și în nici un caz pentru omul de rând ce nu vrea 
să se sacrifice pentru binele unei pușcării clădite pe principii 
democratice? În care să ai încredere deplină, atunci când psiho-
logul de serviciu zice că filumbianului îi lipsește încrederea din 
născare până moare? Încredere în ce? Poate în justiția divină 
bazată pe răbdarea pietrificată lăsată din moși strămoși? 

Între timp, un alt individ din grup s-a apropiat de orator, i-a 
lovit brusc scăunelul, l-a dezechilibrat și concomitent cu învâr-
tirea în aer a hârtiei cu discursul și a căderii celui care-l citea, a 
reașezat scăunelul pe care s-a urcat asemenea celuilalt și a înce-
put să zbiere în limba bască cu totul altceva: 

 - Dreptatea în lume a fost fragmentată în atât de multe bu-
cățele, încât refacerea ei la un loc ar duce la reconstrucția pira-
midei celei mai mari nedreptăți. O nedreptate imposibil de trăit 
cu ea, de dus mai departe și de lăsat omenirii moștenire, deoa-
rece toți oamenii s-ar încăiera între ei să li se facă dreptate! Un-
de este proverbiala vigilență a justiției ca aceea a unui dihor 
pornit la vânătoare,. Azi cucoana legata la ochi îi crede mai 
degrabă pe avocații de top, iar dacă hoții își poartă prada asupra 
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lor, ajung, să fie mai credibili decât păgubiții. Cine sunt păgubi-
ții? Niște maniaci desfrânați colecționari de averi și bijuterii care 
merită să fie furați ziua, în amiaza mare. Povestea unei istorii 
fără sfârșit care continuă prin nepăsare, ignoranță și, în mod 
umilitor, prin tertipurile justițiabililor, profitorii sistemului 
achitați, și, pe deasupra, despăgubiți cu brio! 

Nu a apucat să-și termine nici el discursul susținut pe un ton 
răcnit, că au apărut o puzderie de patrule militare, despre care 
Gorka mă informase că îi ridică pe vorbăreții care se folosesc de 
cuvinte necorespunzătoare standardelor impuse de legile țării. 
Într-adevăr, soldățoii în misiune de îndepărtare și ridicare a 
palavragiilor antisistem au înconjurat grupul și i-au ridicat pe 
toți cei din jurul scăunelului roz fără spătar pentru copii, 
cocoșându-i, ca peste tot în lume, în dube cu grilaje la geamuri. 
Un membru dintr-o patrulă, rotund ca o bute și îmbrăcat în 
haine de piele de drac, care nu participa la încărcatul cu guralivi 
a vreunei dube, a venit direct la mine și m-a întrebat răstit: 

- Tu ce freci menta pe aici? 
- Eu, turist, aștept prieten la mine! m-am surprins, fără să-mi 

pot explica de ce începusem să-i vorbesc, dintr-odată, așa de 
pocit. 

Așa-zisul prieten sosi la momentul potrivit. Ca urmare, îm-
pielițatul atât de drăcos cu mine mă lăsă de izbeliște, având 
mica satisfacție să-i plec din preajmă, ca, pasămite, să asculte 
explicațiile lui Gorka: 

- Haide, că am găsit! Mi-au dat o adresă. E unul care figurea-
ză în evidențele lor ca expert în înțelepciune. Nu știu cât e de 
înțelept, dar e psihiatru. Ăștia prin meserie trebuie să facă pe 
înțelepții, dacă nu-i vreunul din cei formați de profesorii cu 
zurgălăi, care sună doar când îi mângâie la orgoliu și la buzuna-
re clienții și firmele de medicamente. De la astfel de maeștri 
materialiști care fug de orice ar avea vreo tangență cu spirituali-
tatea sau cu sufletul omenesc, ce pot să învețe niște așa-ziși 
discipoli? Nimic altceva decât să scrie rețete cu substanțe chi-
mice care să fie măciuci, țepușe ori bilete de voie pentru Nirva-
na psihotropelor. Locul lor de acțiune e creierul clienților aduși 
sau veniți dintr-o neputință, care s-a insinuat în viața lor.  

- Să ne încercăm norocul! hotărî Gorka în locul meu. 
Am ajuns în câteva minute la adresa indicată, în fața unei ca-

se acoperită cu tablă roșie.  
Am intrat într-un vestibul în care anunțul de a lăsa pe un 

rastel obiectele contondente, armele, undițele și schiurile ne-a 
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ajutat să scăpăm deocamdată de trotinetele pe care le țineam 
ridicate în mâini, să nu murdărim dușumeaua. Mai apoi, am 
pășit cu prudență într-un hol în care o femeie între două vârste, 
îmbrăcată amuzant, ca o adolescentă tiroleză, legăna o păpușă-
bebeluș învelită în niște scutece improvizate din batiste, 
plimbându-se dintr-un colț în altul. Nici nu ne dumirisem bine 
ce atitudine să luăm în prezența unei astfel de personaj deghi-
zat în mamă, cu atenția de neclintit de la legănatul unei păpuși, 
că ușa a ceea ce bănuiam că nu putea fi decât un cabinet medi-
cal s-a deschis larg și a apărut un domn cărunt la tâmple, cu un 
măturoi de barbă sclipitor de neagră, care-i stătea ca și cum i-ar 
fi fost legată strâmb prin fire nevăzute de ceafă. Era îmbrăcat și 
el ca un tirolez, cu un sacou verde fără guler, asortat la niște 
pantaloni trei sferturi cambrați pe corpul care aproape că-i 
plesnea sub centura și bretelele strânse la maximum. Între pal-
me ținea ocrotitor un tigrișor de pisică tărcată. Ne aruncă și 
câteva cuvinte: 

- Știam că veniți! Am fost anunțat telepatic de la judecătorie.  
Cam asta a fost reacția la întâlnirea cu noi, în locul unui răs-

puns la salutul pe care i-l adresaserăm. Toată atenția îi era în-
dreptată spre femeia cu păpușă. Se opri în fața ei și se prefăcu că 
îi consultă prin scutece bebelușul de jucărie, după care se porni 
s-o dăscălească: 

- Ți-am mai spus că nu ai voie să-l crești de una singură. Îi 
dai toți microbii de prin ungherele unde te aciuezi noaptea cu 
toți vagabonzii. E ordin de la Inspecția Sanitară din 
Zuzanamaria să-l lași aici la mine, altfel vei fi condamnată ca 
pentru pruncucidere. Uite-te la dânșii! și arătă spre noi. Acuma 
au venit de la judecătorie. M-ai auzit ce le-am spus mai înainte. 
Îți dau pisica asta. Să ai grijă de ea! Vom vedea dacă poți să te 
descurci. Asta ar însemna un punct în plus că poți să fii mamă. 
Pisica m-a costat ceva până acum, chiar dacă am luat-o de pe 
stradă. A trebuit s-o înțarc, să-i cumpăr lapte praf, biberoane și 
altele. Acum e destul de mare. Poate mânca orice mănâncă 
pisicile. Apropo, bebelușul tău mai suge? Am pregătit o doică 
pentru el. Așa că nu-ți fă griji! E pe mâini bune. 

Acestea fiind zise și ascultate, am rămas ca înlemniți. Cu atâ-
ta putere de convingere bazată pe numărul optim de minciuni 
necesare, doctorul psihiatru, că numai el putea fi înțeleptul la 
care fuseserăm trimiși, luă păpușa din brațele femeii și îi dădu 
în schimb pisica. Printr-o mișcare a bărbii măturoi - acum îi 
înțelegeam parțial rostul -, îi făcu vânt femeii, care plecă spășită. 
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Cu același măturoi de fire cu aspectul unor nuiele crăpate de-a 
lungul unor dungi inexplicabil de strălucitoare, doctorul ne făcu 
semn să intrăm după el în cabinet. Barba îi apărea ca un obiect 
lipsit de rost și totuși viu, pentru că era crescut din pielea unui 
om. Arăta însă ca orice târn agățat, nu la ieșirea înspre curte, ci 
în prelungirea unei fețe smochinite și triste. Îți venea să-i des-
chizi gura cu comisurile pleoștite care se pierdeau definitiv 
printre firele bărbii, și să-i pui cu de-a sila ceva dulce pe limbă. 
I-ai fi putut spune cabinetului unde ne invitase că-i o „sufratecă” 
– o struțocămilă a unui spațiu locativ dintr-un apartament su-
praaglomerat, în care sufrageria cu biblioteca au creat o cameră 
hibridă. Dovadă era masa pregătită, între rafturile pline de cărți, 
masă pentru șase persoane, cu tot tacâmul în dreptul fiecărui 
posibil comesean, numai să fie servită - de cine și cu ce nu se 
putea ghici. Biblioteca plesnea de cărțile mari așezate pe trei 
rânduri, cu încă un sfert de rând adăugat la înghesuială, și acela 
numai pentru cărți liliputane. Totul se potrivea anevoios în așa-
numita sufratecă, ca într-o frază în care ideile aflate la strânsoa-
re ies din matca unei gândiri de intelectual depășit, născut în alt 
regim politic și în alt mileniu, amândoi termenii fiind uzați de o 
prea pătimașă folosire. 

- Nu vi se pare că avem mistere pentru câteva generații din 
ce s-a adunat și spus în această încăpere? ne pasă doctorul o 
întrebare aparent spontană, dar pe care era evident că o repeta 
la mulți dintre cei care îi treceau pragul. 

Venise momentul să răspund unei întrebări cu o plasă de si-
guranță largă ca pentru acrobați, în care generalizările încăpeau 
cu toptanul:  

- Poate aduc și eu un mister să mi-l dezlegați și să-l adunați 
lângă celelalte depozitate aici. Sunt „un turist” în căutarea unui 
înțelept. Un locuitor al unei insule intelectuale care-i aparține 
numai lui, sfidând geografia ignoranței: reprezentările grafice 
ale unghiurilor infinitului și hărțile subterane ale continentelor 
nenumite. Insulă făcută din ce au aruncat alții înspre adâncurile 
necunoașterii. Adâncuri ca o fântână subpământeană cu pereții 
turnați din oțelul unor clișee ideatice.  

- Atenție! Puneți stupuș la gură. Vă cunosc în postura mea 
de cititor de oameni și de spectator avizat pe amândoi ca pe 
niște actori care și-au jucat rolurile fără să fie aplaudați vreoda-
tă. Tu faci pe literatul, mi se adresă direct, iar tu visezi să ajungi 
încă sportiv de performanță, îi spuse măgulitor lui Gurko. Ție ți-
aș spune liftă, mi se adresă din nou, dacă nu ai fi cum spui tu 
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„un turist”,, unul dintre indiscreții porniți la vânătoarea de as-
pecte inedite într-o țară străină. Ce altceva, s-ar putea vâna? 
Bazaconiile pe care nu le-a găsit acasă la el, își răspunse singur, 
după care continuă. Mai bine nu-ți părăseai casa și calculatorul. 
Eu zic că se exagerează cu aceste preumblări vândute pe plan 
mondial ca pachete de plăceri turistice! Știi ce? Crezi că te poți 
ascunde sub aspectul acesta de gură-cască? Nu pari decât unul 
dintre Illuminatii secolului XVIII, rătăcit pe cont propriu în Era 
Postmodernă, nici măcar cu vreo misiune din partea organizați-
ei mamă. Nu vei reuși în Filumbia să reinventezi raționalismul 
și empirismul. În limba bască Arrazionalismoa eta enpirismoa 
sunau ca două bătăi de gong. Dar nici alte ideologii care își pro-
pun controlul omului prin cunoaștere. Te-oi fi gândind că te 
pricepi, dar mai mult decât niște intuiții nu poți să plăsmuiești 
în legătură cu enciclopedismul din Epoca Luminilor, bazat pe 
gândirea logică și experiența pură. Mai degrabă în subconștien-
tul care-ți joacă feste, ca orice subconștient bine garnisit, cauți 
un guru sau un șaman în rolul nebunului înțelept care să te 
poarte pe tărâmuri deloc tangente cu realitatea. Eu sunt un 
psihiatru în serviciul permanent la care m-au condiționat urma-
șii pavlovismului rusesc și ai behaviorismului american. „Alea 
jacta est!” Generației mele de specialiști ne-a făcut introducerea 
în psihiatrie profesorul Paduardo MEmfilus, vorbindu-ne de-
spre aleatoriu, în timp ce ne desena pe tablă când un cerc, când 
un pătrat cu o cretă abia atunci începută, ținută în mâna dreap-
tă pe care-și luase o mănușă de in de un alb imaculat. Culoarea 
aceasta care a rămas proaspătă în amintirea mea de perpetuu 
admirator al personalității unui adevărat maestru simbolizează 
demnitatea profesorului pe care nu au reușit nici măcar izgoni-
torii politici să i-o maculeze! Ce mai am în plus, nu se vede. 
Niște metastaze ca niște burghie și o trepanație apărută spontan 
în țeastă. M-a ferit Domnul să nu-mi expandeze materia cenu-
șie în interior, s-a revărsat în afară, în lumea care crede despre 
ea că este tot mai liberă. Și eu care defineam nebunia ca o pier-
dere a libertății resimțită în creier. Acum, la ce for a redefinirilor 
noțiunilor fundamentale să mă duc? Nu am unde! Și totuși aș 
mai adăuga ceva până să ajung la concluzia la tot ce am zis. 
Concluzia va fi scurtă sub forma unui îndemn. Dar, mă supun, 
dintr-o deformare profesională a efortului de a vă vorbi în con-
tinuare, doar ca să vă satisfac ție, turistule, dar și ție, sportivule 
angajat ca ghid, pornirea romantică în găsirea înțelepciunii. Nici 
pomeneală să văd la dumneata, ori la dumneata, vreo înclinație 
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spre rezolvarea rațional-empirică a problemei cu care colindați 
Filumbia. Unii dintre psihiatrii generațiilor formate după mode-
lul clasic al salvării omenirii de mizeriile suferinței psihice sunt 
niște literați care și-au ratat talentul, precum maeștrii lor. Aceș-
tia au învățat să mânuiască bine cuvintele, de-ți vine, cât timp 
încă trăiesc, să-ți iei notițe după cele ce le afirmă. Chiar dacă ei 
nu-și dau seama - vezi ce ar fi spus Freud-, că repetă papagali-
cește dogmele care păzesc societatea de relele știute. Adunătura 
asta de oameni pe care psihiatrii o servesc cu dăruirea unor 
gardieni. Despre mecanismul de proiecție, mucles! Dacă vrei să 
lași ceva mălai pentru o altfel de consultație, nu dintre acelea în 
care cumpărătorul de pastile de viață normală primește rețeta 
așteptată, pune-ți obolul sub anunțul din vestibul, acolo unde 
vei găsi o pungă goală și translucidă, de neperceput pentru cei 
neavizați de mine. Și acum adevărata concluzie pentru voi, fără 
vreo dedicație, cum e mai nou obiceiul în guru-system: „Luați-le 
cum vreți cele spuse de mine și cărați-vă!” 

Gorka rupse tăcerea pe care observasem că o adoptă de fie-
care dată când i se întâmpla să audă ceva ce l-ar fi putut implica 
altfel decât la nivel profesional:  

- Întâlniri între cuvinte care dacă nu s-au rostit aici și acum, 
ar trebui inventate! 

Văzând în Gorka un interlocutor căruia merita să-i răspundă 
mai acătării decât mie, m-am bucurat să-l aud din nou pe parti-
zanul iatrosofiei, așa cum mi se dovedise cel ce nu se recunoștea 
nici un înțelept, nici un psihiatru à la lettre, conform Ghidului de 
Bună Practică: 

 - Pot spune că fac parte din generația venită prea târziu în 
lumea psihiatriei eliberate de dogme, în urma schimbării zgo-
motoase a sistemului politic. Cei care încă o mai alcătuim ară-
tăm și ne purtăm ca și cum am fi plecat ori am fi fost uitați prea 
devreme de niște contemporani ireverențioși. Colecționarii de 
cuvinte vindecătoare, criticii și negustorii de teorii psihopatolo-
gice, infiltrați printre noi, de către moda medicală recentă, nu 
au avut timpul trebuincios să ne câștige încrederea, ca să-i pu-
tem accepta ca țuțeri în practica meseriei noastre. La urmă ur-
mei, muntele de minciună și fățărnicie pe care l-am adunat 
sufletește, în vechiul regim, în interesul suferinzilor psihic, pe 
mine cel puțin, m-a făcut una cu pământul brăzdat de adaptări 
de circumstanță. În Filumbia de azi, în afară de miniștri și deco-
ruri, mentalitățile nu s-au schimbat la solicitarea observatorilor 
străini, ba s-au și întors deghizate în plecăciuni către aceștia și 
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între noi după rangurile cumpărate pe bani furați de la sărăci-
me. Așteptarea reînnoirilor mi-a devenit obositoare până dinco-
lo de ce pot suporta în relația cu alții, ca un gânditor pătimaș 
pursânge și vorbitor consecvent în limba bască și în filumbeza 
mea de baștină. Astfel, își punctă concluzia clipelor acordate 
nouă doctorul care se voia atipic în prezența sa profesională. Nu 
uită să-și susțină din barba măturoi, într-un mod neaoș, aparte-
nența la un spațiu lingvistic basco-filumbez. În același timp, am 
dedus cum dumnealui, ca un învățat de soi, dedicat vituperării 
metehnelor unui neam în curs de afirmare, voia să apară ca 
practicantul liber al unei psihiatrii bazate pe iatrosofie. 

„E vremea generalizărilor, care, vrem, nu vrem, vor deschide 
drumul la o înțelepciune sau alta, chiar dacă acestui cuvânt nu i 
se recunoaște pluralul” mi-am spus intrând în vorbă cu atenția 
respectoasă cerută de cele ce urma să le expun: 

- Ne învârtim printre vorbe fără să le găsim pe cele într-
adevăr lămuritoare. Iar, ce s-a spus aici, până acum, nu poate să 
se îndepărteze de trecut. În țările supuse unor doctrine inflexi-
bile, memoria intră în șomaj, simplificând amintirile. Rămân, pe 
de o parte, amintirea limbajului impus și atitudinile umile ale 
fidelilor acestuia, iar pe de altă parte se întrevede încă din trecut 
stafia informă a mulțimilor de nemulțumiți. Au pierit în uitare 
rețelele subtile de comunicare, prin aluzii și vorbe cu mai multe 
sensuri. Vorbe ale prietenilor sinceri sau ale practicanților cu 
mai multe fețe ale dublului, triplului, cvadruplului, cvintuplului 
limbaj. Nu e gentil și nici lămuritor să gesticulezi cu mai mult 
de o mână, când argumentele sunt volatile șI spuse de frică, 
doar pe jumătate. Istoria va reține doar niște ani și faptele con-
tradictorii ale mânuitorilor de dogme prin executanți cu creiere 
decolorate de prea multă spălare, deoarece despre rezistența 
cuvintelor spuse pe furiș, în umbra anonimatului, nu s-au păs-
trat fapte istorice. Arhivele secrete ale polițiilor nevăzute aveau 
misiunea prinderii cuvintelor subversive și trecerea lor prin 
clasificări deformate de interese, Totuși, dacă în regimuri dicta-
toriale, de orice culoare, gust, miros ar fi fost acestea, s-au scris 
într-adevăr memorii ferite de priviri indiscrete, ar mai fi posibilă 
azi reconstituirea unor vieți mumificate. Și asta numai în func-
ție de păstrarea demnității și curajului în trecutul unor familii și 
grupuscule de persoane purtătoare de tradiții. Nu în orice loc și 
orice neam de oameni s-au petrecut astfel de minuni memoria-
listice. 
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- Literat dizgrațiat ce ești, nu ți-am spus să te cari de aici! 
sări la mine cel care se autointitulase un gânditor pursânge al 
unei psihiatrii atipice. Dovedea o combativitate nejustificată 
față de aprecierile cu pretenții generalizatoare pe care încerca-
sem să le fac cu bună-credință. Ți s-ar potrivi porecla de libarcă 
ori gândac-de-casă, cu toate că ești, de fapt, un gândac plecat de 
acasă. Eu stăteam de vorbă cu omul ăsta de bun simț și ai intrat 
în vorbă, așa aiurea, fără vreo legătură cu subiectul pe care-l 
alesesem să-l dezbat pentru voi. El ca ghid și filumbian de onoa-
re știe să asculte. Nu se bagă peste cei mai cuminți ca tine. Sin-
gura mea șansă să scap de imobilitatea fixațiilor tale asupra mea 
e să te mișc de aici spre ușă! Îmi fu dat să văd cum barba mătu-
roi intră din nou în acțiune, arătându-mi ușa. 

Am ieșit din cabinet însoțit de Gorka, acompaniați, la doi 
pași în urmă, de Iatrosof - îmi încurajasem simțul ripostelor 
ironice, închipuindu-mi că acest supranume i s-artrivi ca o mă-
nușă. Am pus câte o lețcaie, obolul pentru mine și Gorka, în 
punga desemnată din vestibul. Ne-am dat seama pe loc: era 
special făcută să rămână translucidă la tot ce ar fi avut în păstra-
re. Tocmai ne luam trotinetele din rastel, când l-am auzit pe 
Iatrosof, vorbindu-ne din spate: 

- Văd că aveți trei trotinete. Să nu vă fie cu bănat, dar mi-ați 
stârnit pofta să vă însoțesc, dacă îmi împrumutați și mie o troti-
netă. După cum se pare, aveți una în plus. 

- Desigur, suntem onorați să mai fim împreună, îi răspunse 
Gorka. 

- Să mă așteptați până mă schimb. Mă îmbrăcasem așa cara-
ghios să fiu în ton cu femeia ce-și juca atât de fals rolul de ma-
mă. 

În câteva minute s-a întors îmbrăcat lejer cu pantaloni gri de 
flanel și într-un sacou albastru.  

- Noi suntem pe drumul de întoarcere. Se înserează deja. Azi 
ne-am terminat programul, cel puțin eu știu asta în mod cert, 
cu procentul meu de 2/3 dintr-o zi, exact cât trebuie să funcțio-
nez ca angajat al serviciilor turistice filumbineze, îi relată pe 
diagonală Gorka Iatrosofului, să pricep și eu, beneficiarul servi-
ciilor sale. Cred că este de acord și cel pe care trebuie să-l înto-
vărășesc în timpul programului prevăzut. Oare nu-i dreptul 
meu să propun întoarcerea, odată ce porția de înțelepciune 
cerută de angajatorul repartizat oficial i-a fost servită și consu-
mată pe săturate. Pot să sper la așa ceva ? ni se adresă pe rând 
Gorka, mișcându-și ochii roată de la unul la celălalt. 
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- Unde trebuie să ajungeți? ne întrebă Iatrosoful. 
- La hotelul Despărțirea, i-am răspuns într-un suflu și într-

un un ton comun cu Gurko. E clădirea aceea vânăt-cenușie de 
care ne ferim... a murmurat cufundat în gânduri Gurko. Ne 
șicanează, știind-o înnodată în plasa firelor prelungite – nu se 
știe de unde până unde. Important este că unele sunt pentru 
supraveghere informativ-alternativă, iar altele pentru serviciile 
rezervate rețelei noastre turistice din capitala Nodur, o rețea cu 
funcții multiple.  

Murmurul lui Gurko conținea se pare și date cu un grad ne-
cunoscut de confidențialitate:  

- Stabilementului înnodat în acest păinjeniș de fire i s-ar ex-
plica rostul mai pe înțelesul tău, dacă ai să-l vezi și ca o contra-
pondere supratehnicizată la gherila adăpostită de codrii 
Filumbiei. Dușmanii noștri îi zic, în derâdere, Nodurului Orașul 
Proiectelor Eșuate (Porrot Egindako proiektuen hiria). E jignirea 
lansată la radio Desfundarea Rețelelor DE INFORMARE 
Informazio-sareak desblokeatzea, în bască). E mâzgălită de 
gherilarzi admiratori ai lui Che Guevara, în toate locurile unde 
este vizibilă în mod facil: pe parapetele despărțitoare ale șosele-
lor, pe indicatoarele de circulație, pe monumentele celor căzuți 
în războaiele civile, pe balustradele de protecție ale drumului 
spre capitală. Se încearcă de către cei infiltrați din străinătate, să 
folosească ca o armă, până și inscripțiile grafitti sub forma unor 
texte zgâriate și vopsite în culorile regimului doborât la revolu-
ție. Nu au niciun fel de schepsis astfel de afirmații tendențioase 
aruncate de peste graniță dintr-un brand permanent reîncărcat 
cu proiectile verbale. Din afară, acționează niște trădători în 
gândire și în sentimente ai țării pe care au parazitat-o atâta 
vreme, înainte de schimbarea revoluționară a sistemului. Tot ei 
au mai scornit că locuitorii din Nodur s-ar afla pe locul doi în 
lume la răspunsurile afirmative în sondaje tendențioase, pre-
cum cele în care se pune întrebarea blasfematoare dacă Dum-
nezeu poate fi mințit. Pe primul loc nedisputat încă la modul 
măsurabil și din punct de vedere statistic, s-ar afla Blovas la 
Vento haizea Ozeano – Bate vântul dinspre Ocean, capitala țării 
vecine Respubliko de Esperanto, unde vântul suflă în toate direc-
țiile, adesea a pagubă. Pentru a înțelege durerile acestei capitale 
situată la răspântia vântoaselor politice, dar și atmosferice, ste-
ma capitalei Blovas la Vento ar trebui să fie cunoscută în lumea 
largă: o căruță, din timpuri străvechi, ruptă la mijloc cu roțile 
răsturnate și coviltirul sfâșiat de vijelii și de niște vulturi pleșuvi, 
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prezentați în costume de husari politici în , în căutare de hoi-
turi. Stema Nodurului în contrast cu aceasta este recognoscibilă 
peste tot unde primăria capitalei este inclusă în vreo participare 
directă, fiind deosebi de sugestivă: un butuc făcut din sârmă 
ghimpată strâns comprimată să nu treacă niciun fir materie 
organică prin ea.  

Mi-am zis că elocința punerilor la punct ale Gorka i se trăgea 
de la oboseala obligațiilor sale profesionale ca însoțitor de sufle-
te călătoare, fiecare dintre ele cu nivelul său de participare em-
patică la trăirile istorisite de un ghid pasionat de meserie . Pen-
tru a nu-l provoca prin dubitațiile pe care i le-aș fi împărtășit 
dacă am mai fi avut timp, m-am așezat pe trotinetă, l-am în-
demnat pe Iatrosof să facă la fel și tuleo! Când la deal, când la 
vale, l-am auzit pe cel care până nu demult mă alunga cu năduf: 

-Lăsați-mă să vă conduc pe o scurtătură!  
L-am lăsat să fie primul în trioul nostru. „O fi și lupta asta 

pentru întâietate în orice și oriunde vreo deformație profesiona-
lă?” m-am întrebat, admirându-i barba măturoi ridicată de cu-
rentul zborului pe trotinetă, ca o coadă de păun. De abia acum, 
la lumina de asfințit a cerului filumbian, am putut dezlega mis-
terul strălucirii firelor acestei bărbi impresionante. În barbă 
avea montate niște grăuncioare concave de sticlă azurie de mă-
rimea, forma și structura ochilor de langustină compuși din alți 
ochi mai mici. Grăuncioare asemenea podoabelor minuscule de 
pe acoperământul capului fetelor din fostul comitat Ugocea, un 
comitat cu o viață scurtă de 44 de ani, încheiată în 1920, acum o 
sută de ani. O invenție de asamblare punctiformă, ca într-un 
caleidoscop, al unor boabe de sticlă, menite să înnebunească 
feciorii în zilele de horă. De la o țâpuritură, la alta, aceștia își 
învârteau partenerele să ajungă musai lângă podina din centrul 
horei, sub scripca celor doi ceterași, fiecare viorist, fiind, la ne-
voie, de rezervă celuilalt. La o înghesuială atât de rotitor-
amețitoare, feciorii puteau folosi brișca ca un argument în plus, 
să fie mai aproape de ceterele care-și susțineau duetul în foișo-
rul din lemn, numit în șoadă Ciuperca de lemn pentru danț. 

 L-ai fi putut compara pe Iatrosof cu unul dintre EDECARII 
DE PE VOLGA LUI REPIN, și anume, cel din fruntea convoiului, 
cu privirea ațintită înainte, despre care este consemnat că a 
ajuns să tragă la edec, din cauza caterisirii și a degradării suferi-
te din poziția de preot de mir. Asemănarea percepută, mai cu 
seamă, din profil pornea de la barba strălucitor de înspicată, 
hainele descheiate, poziția chircită adaptată efortului de a îna-
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inta cât mai repede pe cele două roți minione al trotinetei în-
greunată și strâmbată de ditamai consumatorul de istorii ale 
unor existențe împovărătoare și musai de condus prin labirintul 
unei minți, aidoma celei a Iatrosofului. 

„Fosta-i, dusu-te-ai, uitatu-s-a ? Pe unde-ți mai hălăduiește 
vrerea, însoțitoarea neîmpăcată a poftelor mele?” îmi venea să-
mi cânt pe drumul în care comparația celor văzute recent cu 
amintirile pe care le credeam dispărute îmi ațâța și mai tare 
curiozitatea. Venind-mi în întâmpinarea acestor porniri prea 
tainice pentru a fi comunicate direct, Iatrosoful se opri lângă o 
troiță, la poalele căreia stătea o cerșetoare cu ochelari cu lentile 
groase cât fundul unui borcan. Deoarece îi vorbea în filumbeză, 
traducerea dialogului nu mi se mai derula automat în minte, 
fiind asigurată de Gurko. După felul în care își țuguia buzele și 
își întindea gâtul, se vedea că Gorka încerca să-mi transpună 
mot à mot toată discuția. 

- Povestește acestor domni cine te vizitează în fiecare zi, cam 
pe la ora șapte, când vin ăia vreo doi, trei credincioși la utrenia 
ce se mai ține - nu se știe până când-, la bisericuța dintre tufele 
de alături unde-ți ascunzi pomenile? 

După ce-și strecură printre straturile de fuste tainul obișnuit 
de trei napolitane ambalate poleit din partea Iatrosofului, cerșe-
toarea ne povesti, intercalându-și cuvintele cu chicoteli. Tradu-
cerea lui Gorka curgea instantaneu:  

- Vine necurmat. Azi a fost deja... dimineața devreme! E un 
domn adevărat... așa vorbește, așa e înțolit. Cămeșă albă, crava-
tă...bumbul de la gât încopciat. Odată nu-l zării descopciat la 
gât. Nu ca ăștia de se căpătuiră. Nește lăcomoși... ziua și noap-
tea. Batăr ziua, mai dihai noaptea. Ce spune domnu ista nu 
pricep bine... poate îți dai dumneata cu presupusul. Ce are de 
vine la mine? Îl trage ața? Și azi și în celelalte zile tot la fel: 

„Vezi la calendar! E prima zi din zilele mele care mi-au ră-
mas...! Eu știu să spun asta la toți... în multe graiuri” și pleacă în 
biserică. Se roagă, se căinează, nu știu ce face . Vorbește cu po-
pa...e treaba lui! 

Cerșetoarea chicotea încă și după ce am plecat, dar n-o mai 
auzeam ce vorbea de una singură. Mai încolo, îndată ce ne-am 
regrupat, Iatrosoful cugetă cu voce tare, să-l auzim și noi: 

- În existența ce mi-a fost dată n-am întâlnit oameni ciudați 
așa cum sunt etichetate persoanele neînțelese de semenii lor, ci 
doar ciudățenii particularizate, alăturate faptelor, din cauza 
cărora ceilalți îi considerau ciudați. Astfel, unul care băuse o 
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viață întreagă, pe patul de spital, unde își lua adio de la viață, i-a 
cerut soției să-i facă în grabă o ciorbă de burtă. Funcționam ca 
însoțitor psihic, un psihiatru desemnat oficial, pe drumul lui 
fără întoarcere. Ce a fost, oare, mai ciudat la el? Ciorba ca o 
alegere finală sau băutura căutată toată viața oriunde, 
schimbându-i traiul cu nevastă-sa, care a așteptat, până-n ulti-
ma clipă, altceva din partea lui? Ori amândouă? Dar, dacă-l 
ascultai ce vorbea, nu părea ciudat defel! 

Admirând elocvența Iatrosofului, mi-am zis: „Comuniunea 
cu înțelepciunea dobândită prin experiență se face cu lingurița, 
nu cu polonicul. Așa ceva mi-a fost scris să primesc, chiar de la 
bărbosul ăsta care până acum m-a luat cu în răspăr cu aluziile 
lui ca niște bobârnace la adresa sinelui meu secret”. Voiam to-
tuși să-l mai aud pe Iatrosof, să aflu mai multe despre cum se 
autoanalizează, după o viață în care ocupația de bază i-a fost un 
necontenit du-te-vino cu ideile și sentimentele suferinzilor psi-
hic. Așa că i-am dat și eu un bobârnac sistemului său de operare 
comunicațională:  

- Compătimirea credeți că i-ar ajuta pe suferinzi? Desigur nu 
poate fi o soluție universală. Nu cred că vă plictisiți, tratându-vă 
pacienții Se pare că vă antrenați în a nu fi în contradicție cu ei, 
mai mult decât cu dumneavoastră înșivă! În tratarea lor, pro-
gresul pe care-l promovați poate s-a născut dintr-o astfel de 
dilemă? 

- Doctorii dacă pun compătimirea pe primul plan, nu fac alt-
ceva decât să încurce orice terapie. E omenește să-i compăti-
mești, dar numai în străfundurile tale, niciodată la vedere. Voi 
nu știți cât de serios trebuia să studiezi medicina. După exame-
nul de anatomie subliniam și învățam pe de rost chiar și Mersul 
trenurilor! În psihiatrie se întâmplă adesea ca nu doctorul să 
trateze pacientul ci titlul acestuia, îmi răspunse Iatrosoful. Pen-
tru prima dată îmi arăta o altfel de înțelegere, fără să mă ia în 
tărbacă, cum mă obișnuisem să mă aștept din partea lui.  

Pe scurtătura pe care am luat-o am ajuns destul de repede la 
cișmeaua de unde pornisem dimineața. Înainte de a ne despărți 
în fața fântânii din perete, Iatrosoful ne vorbi ca întors dintr-o 
aducere aminte: 

- Dintre rarii literați pe care-i are încă Filumbia, unul mai de 
soi a scris un fel de notă dedicată acestei cișmele. „Un izvor care 
place și câinilor pentru șuvoiul de apă rece. Îi doare în vârful 
cozii de încălzirea globală!”  
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Înainte de a pune punct întâlnirii, în dreptul ușii hotelului 
Despărțirea, Iatrosoful ne-a expus intenția pe care-o ticluise 
între timp. Lejer, fără prețiozități, ca și cum ar fi cules un fulg 
ce-i trecuse prin dreptul ochilor minții: 

- Mi-a plăcut azi cu voi, nu mă luați și mâine, să fim iarăși 
împreună? Vă voi fi poate de folos. Îmi iau o zi liberă, mai ies și 
eu și din rutina psihiatriei de campanie pe care o practic. Vă 
doresc o noapte senină de orice nor purtător de întrebări prea 
grele! 

După ce i-am dat acordul, cu plăcerea celui satisfăcut în aș-
teptări intelectuale, m-am despărțit de companionii mei și am 
urcat în hotel. Am desprins, ca să nu-mi clipocească toată noap-
tea, castanietele de deasupra ventilatorului din baie, căruia i-am 
dat drumul și am rescris pe mobil un e-mail fără nicio adresă, 
mutat din cauza asta în fișierul ciornelor, cu textul citit în prima 
seară pe uniforma portarului macho, confecționată din elemen-
te de limbaj:  

„Fiecare zi poate fi o miniatură a vieții noastre, de la trezirea 
și ieșirea din așternuturi ca o nouă venire pe lume...” 

Dimineața ne-am reîntâlnit tustrei, fără așteptări, ca și cum 
am fi fost pe aceeași lungime de undă. 

Iatrosoful ne făcu o propunere: 
- Ce-ați zice, ținând seama de apropourile mele despre lite-

rați, dacă i-am căuta la ei acolo unde sunt adunați printr-un 
decret dat de Consiliul Secret al Filumbiei, în 29 februarie, anul 
nu are nicio importanță, odată ce normele lui sunt în vigoare și 
acum. Literații sunt în scădere numerică pe aceste meleaguri 
năpădite de iliterați, ignoranții fiind în pas cu moda analfabe-
tismului funcțional, care vagabondează azi de la o țară la alta pe 
post de mesager politic. 

Meditând la cele auzite nu am realizat cât de curând am 
ajuns în fața unei case cu aspect medieval, cu trei arcade de 
coarne de cerb lopătar. 

- Aveți grijă cum intrați pe sub coarnele astea să nu vă agațe 
hainele și să le dați jos că-s scumpe.  

Am urcat undeva la etaj în dreptul unui cearșaf alb pe care 
era pe care erau cusute cuvinte ca niște nervuri negre, în limba 
bască: Scriptorium - Idazle Libren Kooperatiba Filumbian - 
Scriptorium - Cooperativa scriitorilor filumbezi liberi, pe înțelesul 
meu. Dincolo de cearșaf am dat de o sală mare cu tavan jos. De-
a lungul unui perete opus unei ferestre cu geamuri opace stă-
teau ca niște grenadieri cinci pupitre înalte. Pe niște foi de for-
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mat A4, la fiecare pupitru, câte un conțopist caligrafia în picioa-
re cu pixuri și carioci colorate. 

- Ne-am întors la scrierea de mână de când nu mai sunt ti-
pografii - ne întâmpină ca și cum ne-ar fi dat raportul un fel de 
lider, unul din cei cinci literați ai cooperativei, în plină activita-
te. Întrebați-i despre ce scriu! ne invită cel ce părea liderul gru-
pului. 

L-am abordat pe scriptorul cel mai apropiat, uitându-mă, 
peste umărul lui, la foaia caligrafiată de pe pupitru. Își știa lec-
ția, era clar că mai trecuseră vizitatori pe acolo:   

- Textul acesta se va numi Ivan Turbincă în mileniul III. Se 
știe că Turbincă era un ostaș rus eliberat din armată după ce o 
servise îndeajuns. Acțiunile aventuroase la care Dumnezeu îl 
slobozise până la limita răbdării Lui îl duc până la situația para-
doxală ca Moartea să-l pedepsească să fie fără de moarte. Reuși-
se să o tragă pe sfoară cu și fără turbinca în care-i băga pe cei 
care îi cășunau. S-a ocupat de purtătorul de turbincă într-o 
poveste fantastică un răspopit, un literat ca mine dar cu geniu, 
nu ca ăștia din Scriptorium. Răspopitul despre care vorbesc trăia 
la margine de imperii, într-o mahala a unui târg colinar din care 
trebuia să Ieși înainte să intri. În mileniul III continui să-l urmă-
resc în textul scris de mine pe mult prea îmbătrânitul Turbincă 
ca pe un personaj real în pățaniile lui fără de sfârșit în Eurasia, 
de la Cârligătura Colinelor Tutovei până la Strâmtoarea Tătară a 
Sahalinului. Ce am descoperit ca o noutate bună de dat mai 
departe este că ranița-turbincă l-a scăpat de munca abrutizantă 
din Lagărul de Muncă corectivă din Norilisk. A băgat în turbin-
că șapte supraveghetori pe care-i caută și acum toate polițiile și 
serviciile de informații ale Eurasiei. 

Cu toate că simulam că-i ascult spusele, m-am mutat de pe 
un picior pe altul, tot mai la stânga. M-a oprit la timp să nu mă 
izbesc de vreun pupitru următorul literat, și el cu prezentarea 
lucrării sale: Foșnetele conspirative ale vulcanului de lângă noi, 
vestitoare ale liniștii mormântale post-erupție.  

Tendința unora de a da textelor titluri lungi care să le supli-
nească conținutul bănuiam că îmi va fi confirmată atunci când 
l-am întrebat: 

- Titlul textului ne-ar putea permite să trecem „foșnetele” cu 
pricina și în alte sfere decât cea auditivă? 

- Pe mine nu mă interesează vulcanul în sine, ci oamenii din 
preajma lui care trăiesc cu părerea de rău că numai erupțiile de 
lavă au dreptul de a distruge. După care ciuma se invită singură 
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printre localnicii salvați Atunci devine mai actual decât oricând 
Imnul În cinstea ciumei din mica tragedie a lui Pușkin Ospăț în 
timp de ciumă, o prelucrare ilustrativă a unui fragment din piesa 
de teatru Orașul ciumei a scriitorului scoțian John Wilson. Tex-
tul și notele alăturate le-am transcris în limba țării din care am 
aflat că ai venit la noi. E limba bunicii mele sosită de pe melea-
gurile tale, poveștile și poeziile spuse de ea având dulceața vor-
belor voastre. Ascultă cum sună aceste versuri.: 

„Ciumă, cumplită Regină,  
 Vino și cosește-ne din toate părțile 
 Și recolta ta promite să fie bogată;  
 Ciuma cutreieră și se mânie, zi și noapte, 
 Bate în țiglele de pe acoperișuri,  
Și la fereastra și la ușile noastre  
cu o lopată de săpat morminte .... [...] 
Ce ar trebui sa facem? Unde putem găsi ajutor? 
Nu găsești adăpostire. Totuși, aciuați în casă  
Lângă vatra călduroasă izbuti-vom să ne-mpotrivim, 

veselindu-ne.  
Și-acuma când petrecem și benchetuim nu ne mai înspăi-

mântă Ciuma.  
E o desfătare-n vitejie... 
Slavă, slavă ție, Ciumă!  
Tu, stăpână pe sărmana humă  
Nouă nu ne ești înspăimântare! Gura fetei trandafir cu bru-

mă pe buze —  
Când în dezmierdări îi sorbi o sărutare 
 O preschimbi în floare veninoasă, Ciumă.” 
- Privește aici! îmi băgă sub nas o hârtiuță literatul inspirat 

de versurile lui Pușkin, punându-și degetul arătător pe un link 
„https: // ru. wikisource. org/wiki/ Пир_во _ время_ чумы_ 
(Пушкин)”. Este propria-mi tălmăcire din versurile piesei origi-
nale - oferită de biblioteca gratuită de pe wikisource - , transpu-
să în rime care șchioapătă, din traducerea lui Mihu Dragomir, 
A. S. Puschin, Opere Alese, Volumul I, Poezia, ediția îngrijită de 
Tamara Gane, Editura Cartea Rusa, 1954. Îmi băgase sub ochi o 
hârtiuță cu toată poliloghia editării volumului în care găsise 
traducerea schilodită a imnului: 

 Curtoazia filumbeză constă în dispoziția dată de autorități 
de a fi pe aceeași limbă cu orice vizitator, prin orice mijloace de 
comunicare:vizuală, auditivă, olfactivă, precum și cele fără fir 
ale cipurilor, și de ce nu, dacă tot am ajuns acolo, ale undelor 
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telepatice. O comunicare tactilă, să fim scuzați, e mai dificil de 
realizat. Se are în vedere că „dacă ești din altă țară, trebuie să te 
simți ca acasă”, așa cum se afirmă și se afișează peste tot. Ți-o 
spun eu, cel poreclit Eruditul de invidioșii din atelierul acesta. 

Între timp îi urmăream și pe Gorka și Iatrosof, cum treceau 
pe la ceilalți literați. Unul dintre ei le arăta un text cu un titlu 
care rostit ostentativ de puternic de către autor a răsunat ca și 
cum s-ar fi dat de-a dura pe podeaua atelierului un șip burdu-
hănos și neînceput de țuică: Mitul sâmburelui de prună la asceții 
de bună credință. Nu observasem ce acustică bună are 
Scriptoriumul până la răsunetul titlului acela caraghios. În ace-
eași acustică clară, după câteva secunde de tăcere, la un difuzor, 
neidentificabil ca poziție, am ascultat plăcut impresionat prime-
le cuvinte din melodia Child in Time a trupei Deep Purple, un 
evergreen din anii ’70,: 

 „Sweet child in time you'll see the line / Copil dulce în timp 
vei vedea linia/  

The line that's drawn between the good and the bad/ Linia 
trasată între cei buni și cei răi” 

În clipa următoare liderul a strigat: „Pauză de masă”. Au dis-
părut toți literații în spatele cearșafului. Am rămas numai noi 
oaspeții, în timp ce la figurat ciuma decăzuse din drepturile ei 
literare. Neavând răbdare să răsfoiesc colile rămase pe pupitre 
așa cum procedau tovarășii mei, m-am strecurat după cearșaful 
de la intrarea în atelier și am luat-o pe un coridor unde erau mai 
multe încăperi cu cearșafuri de diferite forme și culori în loc de 
uși. Cam după al patrulea sau al cincilea cearșaf, nu vedeam 
vreun rost să le țin socoteala ca acelora rămase de izbeliște pe o 
plajă pe înserate la mare, se auzea un murmur de voci. M-am 
apropiat tiptil și am distins vocea liderului, vorbind în limba 
bască, perfect traductibilă pentru mine: 

- V-am spus să nu vă mai dați în petec! Tu, țuicar păgubos ce 
ești, nu trebuia să scoți sunetele acelea de sticlă plină rostogoli-
tă când ți-ai prezentat scorneala cu mitologia sâmburelui de 
prună. Nu vreți să înțelegeți că rolul nostru în această făcătură 
de atelier e să fim sau barem să părem că suntem niște intelec-
tuali și să renunțăm la ce am fost mai înainte, odată ce nici soții-
le sau amantele noastre, luați-o cum vreți, nu trebuie să știe. 
Singurul care a făcut față și a fost la înălțimea misiunii încredin-
țate este, pe bune, fratele nostru... Eruditul, cunoscătorul și 
admiratorul lui Pușkin. Bravo! Ți s-ar cuveni o masă pe cinste la 
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popota ofițerilor supraveghetorii literaturii de sertar și ale vor-
belor subversive, cu dublu înțeles.  

Îi simțeam pe falșii literați că se foiesc și sunt la un pas de în-
toarcerea din pauză. La rândul meu, nu voiam să fiu surprins în 
postura de supraveghetor. Supravegherea dacă e gândită și pusă 
în aplicare se transformă într-o cascadă de presupuneri și verifi-
cări ca la obsesivi. Când au reintrat și și-au reluat locurile la 
pupitre, stăteam în același loc în care fusesem lăsat. Voiam să 
dau impresia că mă interesează manuscrisul în care Eruditul 
pornind de la versurile lui Pușkin, o sfida pe Regina cea Hâdă 
care-i cosește chiar și pe cei care benchetuiesc să uite de ea. Nu 
era fitecine Eruditul. M-am gândit că șeful după ce l-a lăudat, 
conform unor legi psihologice ale drumului spre paranoia, va 
descoperi că acesta va trebui supravegheat mai dihai ca toți 
ceilalți subordonați. Și atunci, mi-am propus ca indiferent de ce 
ar zice Gorka și Iatrosoful, „Scriptoriumul așa-zișilor literați ar 
merita o liturghie pentru intelectuali”. Nu aveam nicio aplecare 
pentru prinosuri verbale, dar fără să-mi reneg credința în adevă-
rul descoperirilor mele, speram că o astfel de liturghie improvi-
zată va subția urmăririle și filajul persoanei mele cât timp stau 
prin Filumbia. Prin urmare ca să gâdil supraveghetorilor orgo-
liul de aspiranți la spiritualitatea unor intelectuali, m-am me-
tamorfozat în popă și am început să psalmodiez ca și cum textul 
din capul meu s-ar fi scris și recitat singur: 

- Ce-i aia intelectual? Unul care complică lucrurile? „Poporul 
știe să distingă substantivul de verb, așa cum câinele știe să 
distingă pâinea de humă...” „Mai încape un citat în plus și pen-
tru că azi a fost ziua citatelor”. În ideea de a merge mai departe 
am apelat la citatul acesta atribuit lingvistului danez Otto 
Jespersen. L-am găsit reprodus, la rândul lui, în volumul despre 
cenușiul cotidian în care a supraviețuit și scris soția lui Osip 
Mandelștam, poetul care a plătit cu viața versurile „îi râd gân-
dacii mustăților strâmbe” despre neomul Stalin. Se dovedește 
cum cenușiul se întinde ca o pecingine care sluțește viața într-
atât încât să pară un chin inevitabil peste tot pe unde bunul plac 
a devenit țarul tuturor. Mi-am regăsit totodată părerea despre 
zigzagul sufletesc al omului, în cartea de 1079 pagini - memorii 
plus addenda și indicele de nume - al Nadejdei Mandelștam, 
Fără speranță-Speranță abandonată, apărută la o editură 
poli(c)romă, anul trecut. L-am decupat de pe pagina 363. Uite-l 
aici! E tăietura asta, a paragrafului de sus al paginii. O port la 
mine, de când m-am îmbogățit cu ea. În partea noastră de lume 
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în care e și Filumbia și țara de unde vin, intelectualii acestor zile 
nu au fost anihilați, precum intelectualii de vârf ai anilor ’50 și 
nici cenzurați ca în anii ’70-’80. Și atunci unde s-au fofilat până 
acum? La taclale despre a țării jale? ar spune până și un poet 
amator. Dar, se poate observa că intelectualii cu permis de libe-
ră trecere, chiar și fără să facă atâta spumă, că o fi și-o păți, s-au 
dedulcit la funcții și sinecuri fără măsură. 

Intelectualii sunt îndeobște oportuniști, iar elitele în Est, 
sunt de fapt niște pseudoelite alcătuite din oameni cu bani și cu 
tupeu. Cei cu carte multă și creativitate ar putea fi considerați o 
elită doar la ei prin curte, dacă o au și pe aceea și nu stau la bloc 
alături de norod. 

Am simțit un prea plin de cuvinte în ceea ce nu-mi ieșise ca 
substituentul unui serviciu religios. Îmi ispășisem însă vina 
spionajului de după cearșafuri. Intelectualii de toate felurile, 
falși, poltroni, veleitari, profitori și dacă rămâne loc și cei adevă-
rați până la un anumit punct, da, toți aceștia la grămadă puteau 
fi mulțumiți de prestația mea monologal-ritualizată. Le-am 
făcut un semn tovarășilor de drumeție și ne-am ridicat să ple-
căm, nu înainte de a mai trage încă o dată spuza peste spusele 
mele din imitația de atelier literar, așa ca să se audă cât mai 
sonor de către cei prezenți:  

- În lumea scrisului, în curs de volatilizare, autorii și marța-
foii sunt reticenți la toți cei care nu-s din neamul lor. Rămâne 
de stabilit cine sunt de fapt autori și cine-s numai marțafoi? 
„Economia de cuvinte, în schimb, i-ar remonta și pe unii, și pe 
alții!” le-am transmis falșilor literați, în completare la strânsul 
mâinilor și bătutul pe umeri cu aceștia.  

 
Copleșit de câte cuvinte îmi încețoșaseră mintea printre au-

tonumiții literați am asociat impresia trecerii mele prin 
Scriptorium cu o întrebare atunci scoasă la lumină: 

- De ce se numește Filumbia și Țara cuvintelor în ceață? 
Răspunsul mi l-a dat Iatrosoful: 
- E greu de explicat pentru cineva care crede că istoria este o 

relatare liniară a întâmplărilor trăite împreună de oameni. Poa-
te crezi că acest nume vrea să sugereze ceva poetic, ca în cazul 
țărilor, de pildă, supranumite: Țara mugurilor de brad sau Țara 
lacurilor perlate. O astfel de sugestie prin supranumele dat unei 
țări e doar pentru poporul de rând căruia e bine să i se servească 
mituri fundamentale, de care să se folosească la construcția de 
raționamente plebee. Noi ca teritoriu am aparținut pe vremuri 
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Imperiului BIMPAȘAȘALELOR. În perioada acestuia de declin 
în sistemul lor administrativ se emiteau decrete, legi, hotărâri 
ale Divanului de la centru, elaborate sub formă de acte în vra-
furi și trimise la toate sediile administrative. Nu le mai citea 
nimeni, dar pedeapsa era gravă și înjositoare dacă nu erau păs-
trate cu sfințenie. Asta e moștenirea cu care am plecat la drum 
de când am ieșit dintr-un Ev Mediu prelungit fără măsură: ceața 
birocratică și norii grei ai umilinței de care a trebuit să ne pu-
nem la adăpost, evocarea lor păstrându-se totuși în supranume-
le țării, ca fenomene meteo cauzatoare de dispoziții afective 
negative... Simbolizează lipsa luminii soarelui în partea umedă a 
anului, pe care doar strălucirea eliberării noastre din orice 
strânsoare imperială a putut s-o suplinească. Pe lângă toate 
astea, pragmatismul fiindu-ne crez și opțiune în felul nostru de 
a fi ne-am încurajat exprimările realiste din domeniul artelor 
frumoase în care norii și ceața pot fi motive de inspirație ale 
pictorilor, artiștilor fotografi, compozitorilor și altor creatori de 
la noi, ținând cont că viețuim pe această bucată de pământ care 
mustește de seva aburindă a unor mlaștini îngemănate cu o 
mulțime de vulcani noroioși… unii la vedere, alții ascunși în 
subteran. Din cauza condițiilor noastre culturale și psihoistorice 
vorbim greoi și ca să recâștigam valoarea cuvintelor am adoptat 
și sistemul acesta cu două limbi basca și filumbineza. Nu-ți mai 
aduc amănunte despre cum funcționează pentru că te-ai lămu-
rit din propria experiență. Dar știi ce? Hai să mergem la Institu-
tul de terapie explicațională, dacă cei de acolo vor avea chef să 
ne primească. Îl știu pe directorul de acolo, am fost colegi la 
renumita școala de propagandă Phidelia. E un maestru al disi-
mulărilor în polemicile pe care declanșează în legătură cu profe-
sia sa, genetica umană și istoria Filumbiei. 

Iatrosoful a dat câteva telefoane și iată-ne, după o oră de 
mers pe jos, în fața Institutului pe ale cărui porți, și nu pe ziduri, 
ca în restul lumii, creștea sălbatic iederă dintr-un un soi cu 
frunze violete. Am încercat să biruim masivitatea porților, 
deschizându-le prin rotirea unor mânere din bronz masiv atașa-
te, dar erau blocate. De aproape, am văzut că erau și zidite pe 
dinăuntru Așa că a trebuit să intrăm prin ghereta portarului, 
mergând aplecați într-o latură, pe lângă patul rabatabil al aces-
tuia. Dincolo, în curtea pregătită ca pentru un meci de volei, se 
plimbau umăr la umăr niște oameni în pijamale. Li se cânta 
TUTTI INSIEME de la niște megafoane făcute din pălării de 
damă cu boruri largi de paie împletite. Plimbăreții din curtea 
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Institutului își purtau demni pijamalele, ca și cum ar fi fost într-
o ținută de gală. Se asemănau cu niște coriști dintr-un spectacol 
denumit îndeobște CÂNTAREA PATRIEI în acele țări care nu-și 
mai încap între frontiere. În același timp, dădeau impresia că fac 
publicitate pentru o fericire inundabilă la fiecare pas efectuat cu 
sârg, în grup. 

Ne-am făcut cu greu loc printre ei și, odată ce am reușit să-i 
depășim, am fost îndrumați spre cabinetul directorului de un 
tânăr care ne-a spus că la Institut cunoscuții îl strigă Țișpirică și 
are meseria de „îndrumător de indivizi și vehicule”.  

- Ați venit să-l luați, așa-i că-l luați pe decedat? ne întreba 
repetitiv Țișpirică. E pregătit deja. I-au găsit și un costum din 
ajutoarele primite de la pocăiți. E gata îmbălsămat. Au băgat în 
el formol cât trebuia. Le-a mai rămas și pentru bucătărie, să 
dezinfecteze vesela.  

Directorul ne aștepta stând incomod pe un trepied de bronz 
ca acela din filmul PYTIA cu trei premii Moxar. Suportul acela 
legendar de pe care preoteasa profețea în aburii ieșiți vălătuc de 
sub el. Doar că nu era nicio urmă de abur în cabinetul decorat 
cu afișe tivite pe margini cu capete de lei, de la ultimele congre-
se de terapie explicațională. Sub această denumire tipărită în 
roșu și verde figurau în diagonală toate datele întâlnirilor. Di-
rectorul, un bărbat între două vârste, atunci când s-a ridicat în 
întâmpinarea noastră, semăna cu Iatrosoful. Avea aceeași barbă 
măturoi, doar că era mai înalt și era îmbrăcat într-un halat de 
chirurg încheiat la spate. 

- Am înțeles că trebuie să va dau niște explicații. Asta-i me-
seria mea. 

Gorka s-a grăbit să-l întrebe curtenitor: 
- Ce mai faceți, domnule director? 
- Ce pot să fac, când sunt la robotă? Ce altceva... decât să mă 

explic pe căi deosebite de cele obișnuite, acelea pavate cu niște 
amărâte de cuvinte uzuale? Căi totoodată imprevizibile pentru 
problemele dilematic-expandabile care se cer să fie studiate 
printr-o altfel de abordare. Ca de exemplu, una de ultimă oră, 
terapia explicațională. O voi dovedi întegii lumi științifice prin 
stăruința mea de a trata astenolexia. Este vorba de o patologie 
nouă, nemaiîntâlnită până acum în Filumbia, și în alte locuri 
inabordabile încă statisticii medicale. Nu se reușește stăpânirea 
ei. Mi-a spus la telefon fostul meu coleg că, înainte de a veni la 
mine, a încercat să vă pregătească din perspectivă istorică asu-
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pra preocupărilor mele. Adaptarea predecesorilor noștri la lene 
și aroganță, condiții primordiale pentru însușirea categorică a 
obiceiurilor din Imperiul BIMPAȘAȘALELOR, ne-a fost trans-
misă prin remodularea transgenerațională a ADN-ului. În alte 
locuri, mai la vest de noi, cred că a stat la bază terenul nevropat 
pe care a apărut și a evoluat tulburarea, și anume excesul care-i 
domină pe trăitorii de acolo: exces de informație, de tehnologie, 
de alimente chimizate, de oameni înghesuiți în spații inadecva-
te și, nu în ultimul rând, excesul de confort care îi face să crape 
de ciudă față de cei care o duc mai confortabil ca ei.   

Astenolexia, auziți bine, dragii mei! Aceasta-i pacostea citito-
rilor zilelor prezente și viitoare:  o tulburare în care oboseala 
apare precoce la orice lectură, însoțită de nerăbdare psiho-
motorie (trosnitul degetelor, bătaia din picior, stând pe loc, 
iritabilitate comportamentală și bombăneli la orice zgomot, 
oricât de banal Deficitul funcțional constă în imposibilitatea de 
a duce o lectură până la capăt și renunțarea de a înțelege orice 
text indiferent de lungimea lui. Astenolexia s-ar putea descrie 
plastic ca un fel de ceață mintală care-l cuprinde pe cel tulburat 
în fața cuvintelor cu care se confruntă. 

Expunerea directorului m-a provocat să-mi organizez niște 
presupuneri pe care le aveam mai de demult despre decăderea 
în desuetudine a lecturilor. Nu le dădusem importanță până la 
diagnosticarea oferită pe neașteptate de analiza manifestărilor 
astenolexiei la care fusesem martor în acel loc. Ar fi urmat să 
disting pe moment, dar și mai târziu între circumstanțele care 
să-mi motiveze interesul: curiozitatea-mi înnăscută, fuga după 
noutate, propria-mi opțiune infiltrată de constatările mai vechi, 
atât ale mele, cât și ale cititorilor care evită bibliotecile și sălile 
de lectură foarte căutate pe vremuri, când cărțile se vindeau în 
librării pe sub tejghea.  

- Da, fricile colective, promisiunile neonorate, interdicțiile 
paralele cu neștiința, neputința care întoarce omenirea tot mai 
adânc în istorie, excesul de ipoteze referitoare la soarta lumii. Ar 
mai fi și alți factori determinanți pentru apariția epidemiei de 
astenolexie, am adăugat, pătruns de importanța căutărilor pe 
această temă morbidă. 

- Bine că nu e mai rău, pentru că poate fi mai rău dacă binele 
se ascunde în ceața cuvintelor, din pricina ineficienței căutărilor 
sintactice, căzute în formalism - se poate vorbi și aici de un 
exces, interveni Gorka din nou și pe neașteptate.  



Text cu pretext 

Discobolul/ 2021 
 

264 

- Interdicție, neștiință, neputință, tulburare, decădere, ciudă, 
exces, renunțare, sunt tijele de susținere ale șurubăriilor rândui-
te în mod nenatural să declanșeze accese de încleștare a gurii și 
a minții, spuse în completare Directorul Institutului, aureolat 
de meritele sale științifice, pe care și le asuma pentru un audito-
riu de cucerit, fără reținere pentru numărul lui redus, așa cum 
era al nostru. Din punct de vedere statistic, aceste vorbe se re-
petă stânjenitor de des în comunicarea așa-zi liberă, nedirijată 
de mass-media, continuă Directorul. Și aceasta dintr-o perspec-
tivă comparativă cu anii ceilalți. Să fie un semn de oboseală a 
limbii care dacă tot repetă astfel de cuvinte uită să-și facă treaba 
în procesul de masticație sau să o scoată ca o sfidare la adresa 
cuiva care între patru ochi devine stânjenitor la culme? De unde 
se deduce că în situațiile în care anumite cuvinte obosesc peste 
măsură limba să fie folosită doar pentru gust și miros, până își 
recâștigă funcțiile complete în comunicarea verbală. Pe această 
recunoaștere a unei realități mi-am întemeiat metodele de tra-
tament al astenolexiei. Clienții sunt dirijați să citească cu voce 
tare cuvintele care le par enervant de obositoare. După ce se 
plictisesc și obosesc de scârba provocată, ajung să nu-și mai 
poată coordona limba din cauza încleștării gurii. Atunci intervin 
și îi pun să mimeze cititul pe plan imaginar, într-o tăcere depli-
nă. Întrebați-i pe cei tratați de mine cum le curg cuvintele după 
ce-și revin, când li se descleștează gura și îi pun să citească tex-
tele care le-au sugerat oboseala și refuzul de a duce o lectură 
până la capăt. Nu în minte, ci în cavitatea bucală, în fosele naza-
le, în mușchii limbii, ai buzelor și mai jos în laringe. Unii ca să-
mi demonstreze că pot fi declarați vindecați și rezistenți la re-
căderi, când le pun de probă diferite texte la îndemână, încep să 
le lingă cuvintele. Cam asta-i prezentarea terapiei 
explicaționale, fără obișnuitele lămuriri reciproce dintre terape-
ut și client. 

 Expunerea riguroasă a Directorului își pierduse din ampli-
tudine. Părea că o repetă vizitatorilor cu scopul convertirii la 
terapia și practicile ei exclusiviste, pe care le inventase: punerea 
pe prim plan a participării și închinării la explicațiile fără cuvin-
te. În loc de acel respiro după care orice orator ajunge la con-
cluziile, ca un făcut, intră precipitat în cabinetul directorului un 
domn în pijama cu ochii tulburi și părul vâlvoi: 

- Mi-ați spus că veniți să mă vedeți cum exersez lectura prin 
producerea de vorbe nerostite, mimându-le doar „învelișul fără 
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conținut”, cum spuneți dumneavoastră. 
- Vin acum, am musafiri. Du-te imediat în sala de antrena-

ment pentru afonia asistată. 
Solicitantul de mai dinainte plecă îngândurat, dar în câteva 

clipe reveni cu aceeași stăruință: 
- Mi-ați promis! În cât timp veniți? Fac febră musculară la 

limbă de când mă tot antrenez, citind doar din laringe tot ce-au 
scrijelit alți afanisiți ca mine pe pereții sălii ăleia, unde fără 
dumneavoastră nu-mi iese azi niciun exercițiu nonlingvistic. 

- Du-te dragă! Nu pot fi deranjat! Stau de vorbă cu domnii... 
poate ce discutăm va fi și în folosul tău și al altor astenolexici ca 
tine. 

Solicitantul de servicii explicaționale inexprimabile sonor, 
nu închise bine ușa că se și întoarse ca un elev plângăcios neîn-
țeles de profesorul său prea ocupat să-l asculte: 

- Nu-mi iese nimic dacă nu aveți timp pentru mine. Altfel 
ne-a fost înțelegerea când m-ați convins să vin aici. Mi-era mai 
bine înainte. Aveam timp liber pentru viața mea. Nu-mi lipsea 
cititul defel. Și așa toți au râs de mine când m-am lăudat că voi 
reuși să citesc da cápo al fíne Iliada lui Homer sau Povestea unui 
gât de sticlă de Hans Christian Andersen, istorisirea pe care 
maică-mea mi-o citea când îi ceream o jucărie pe care o văzu-
sem la alți copii. Povestea sticlei despre nisipul topit și turnat în 
forma potrivită să conțină vin, din care nu a mai rămas decât o 
gură și un gât de butelie, după nebănuite întâmplări în lumea 
aparent neînsuflețită a sticlelor. Cam cum sunt eu acum când 
fac terapie cu domnia voastră. Cine mai are nevoie să-și umple 
capul cu astfel de scorneli? Mai bine îmi reiau viața și-mi așez 
cuvintele cum vreau și nu cum le-au așezat ăia de pretind că 
reinventează realitatea. 

- Respiră adânc, privește bine înainte, antrenează-te cu plă-
cere la ceea ce îți aduce recunoaștere din partea altora, comuni-
că fără vorbe sau vorbește cât mai puțin, nu urmări știrile plicti-
sitoare, găsește motive de râs, râzi! Iar dacă ai pornit pe drumul 
acesta al unei realități acceptate ține-te de el! Inventează și tu 
alte metode terapeutice pentru te sprijini în primul rând pe 
tine! i-a indicat poruncitor directorul nepoftitului care-i curma, 
dar și încuraja sfătoșenia. Pleacă, te rog frumos, vin eu la tine... 
nu mă mai întrerupe, te implor! 

La prima vedere, conformându-se la comanda dată, criticul 
inoportun al terapiei explicaționale, se retrase, mergând cu 
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spatele. Ca să reapară iarăși cu aceeași față de om nemulțumit. 
Nu a apucat să mai deschidă gura, pentru că directorul a înce-
put dintr-odată să răcnească:  

- Gizon, unde ești? Mă auzi, Gizon? Măi Gizon, vino imediat 
în cabinet! Ia-l pe ăsta de aici! 

 Cel strigat apăru ca din pământ, îmbrăcat ca un dezinsector. 
Impunea prin corpolență și fața imobilă de boxer pregătit să 
intre în prima rundă. 

- Pune-i cămașa de forță și un căluș dacă mai dă din gură! îi 
ordonă Directorul. 

Era momentul să ne retragem cu Iatrosoful în frunte, cu im-
presia că ordinul ar putea să sune deopotrivă și pentru oricine 
nu este de acord pe față cu practicantul terapiei explicaționale 
de ultimă oră. Poate o impresie falsă ca multe altele pe care și le 
fac turiștii setoși de noutăți, dar tonul și atmosfera nu mai erau 
propice pentru continuarea discuției. 

- Mai rămâneți, urmează să vă arăt tehnica terapiei 
explicaționale! strigă Directorul în urma noastră. 

Eram deja în curte. Oamenii în pijamale evoluaseră în exer-
ciții și se împărțiseră în perechi, bărbații separat de femei. Se 
legănau și cântau fiecare pereche, pe rând, altă silabă. Din când 
în când, de la o pereche la alta, se forma și câte un cuvânt într-o 
limba greu de recunoscut dacă silabele se lipeau între ele. Cât 
timp am stat pe loc să-i ascultăm s-au format câteva cuvinte 
scurte, care și netraduse sugerau ceva în legătură cu ființa uma-
nă: ama, babe, oina, ahoa, amona. 

Până la urmă, chiar neînțelese, erau utile la improvizat rime 
ori refrene în orice limbă. 

Mi-am spus în gând „E bucurie și bogăție spirituală într-o 
familie de cuvinte, acestea se intersectează sau se suprapun în 
curtea neîmprejmuită a noțiunilor reprezentate de niște sunete 
pronunțate în mod asemănător”. 

 - Tot mai mult cred, observând ce își fac oamenii între ei, 
unii contra altora, trag o concluzie pentru stadiul ei actual, că 
ființa umană, s-a cocoțat în evoluție, acolo unde e, și pentru 
încercările și experimentele utopiștilor asupra ei, ne destăinuia 
Iatrosoful, stânjenit că ne oferise o experiență neplăcută în acel 
Institut, în timp ce ne înghesuiam între patul rabatabil și ușă, să 
ieșim afară prin cămăruța portarului. În stradă, ne-am scuturat 
voioși de încordarea resimțită alături de experimentatorul unei 
terapii chinuitoare 
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Mă obișnuisem cu intervențiile lui Gorka potrivit rânduite 
discuțiilor noastre și le așteptam de când umblam în trei, îm-
preună cu Iatrosoful. Mă încânta și-l așteptam să-și exprime din 
nou opinia, cerută de mine prin releul telepatic filumbinez. 
Mesajul receptat s-a întors sub forma unui aprecieri moraliza-
toare pentru toți damnații vinovați de antisocialitate întâlniți 
cândva : 

- Cică și ăștia răi pot fi iertați, dar cine să le spună că sunt 
iertați, dacă ei continuă să facă răul mai departe? Astfel, dintre 
ei acei indivizi care își țipă răutățile mai asurzitor și le și făptu-
iesc cu satisfacție, obligându-i la ascultare deplină pe cei slabi în 
duh și în cuget, își găsesc întotdeauna turma care să-i urmeze. 
Asta-i răutatea umană eliberată de sub controlul rațiunii. Nu e 
nimeni să le spună că sunt iertați din nou dacă dovedesc cea 
mai mică remușcare, chiar dacă le survine în somn, în vreun vis 
cu o amintire din copilărie. Și asta le este scris: oricât rău ar face 
prin zbieretele și îndemnul lor la de a se purta fără milă cu per-
soanele luate în vizor pentru insubordonare față de pretențiile 
lor codificate cel mai adesea la modul aberant. Precum i-a cerut 
Directorul slugii Institutului arogat sieși să-l lege pe necăjitul 
acela! Deci, răul și iertarea nu se termină, nu ajung undeva la 
capăt, se învârt în cerc, poate iertarea va reuși vreodată să se 
desprindă de rău și să se transforme într-o spirală a renunțării la 
tot ceea ce a maculat-o. 

- Răul trebuie smuls de la rădăcină! îi strigă peste umăr 
Iatrosoful grăbit, la un pas de plecare. Se arăta surprins de re-
marcile lui Gorka:  

- Iertarea-i doar pentru filosofi și sfinți care găsesc în acest 
mod prilejul să-și ierte timpul gol de soluții salvatoare pentru 
semenii în nevoință. Ia încearcă să-i iei locul unuia, filosof sau 
nu, la coada unde se împarte rația de libertate, să vezi atunci 
iertare din partea oricui o clamează ca principiu de viață în co-
lectiv! 

Regrupați pe trotuarul din fața porților inutile ale Institutu-
lui îmbrăcate în iederă violetă, am luat-o, la propunerea 
Iatrosofului, înspre postul de televiziune poliglot Hiperrealitatea 
e cu poporul. despre care ne-a informat că emite în limba 
filumbineză, bască, iar pentru străinătate în engleză sub sigla 
HRP (Hyperreality is with the people). Mergeam îngândurați toți 
trei cu privirea în jos atenți la crăpăturile de asfalt, dintre care 
unele erau destul de late să-ți intre pantoful în ele. Cu coada 
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ochiului am văzut casele de două, trei etaje, uniform zugrăvite 
în galben și prăvăliile cu vitrine protejate de grilaje și cu firme 
luminate de neon ziua în amiaza mare. La o intersecție semafo-
rizată ne-am oprit la culoarea roșie și atunci, ridicându-mi privi-
rea am văzut o clădire cu fațada jupuită, pe colțul unde trebuia 
să ajungem dacă traversam. Pe frontonul într-o dungă, din cau-
za acoperișului care dădea semne că poate s-o ia la vale în cu-
rând stătea scris în limba bască Filosofia fakultatea (Facultatea 
de Filosofie). Eram în apropierea locului în care cerusem să 
ajung, dar fusesem refuzat pe motivul respingerii străinilor de 
către studenți. Mi-am exprimat din nou dorința: 

- Haideți până acolo, nu cred că studenții ne-ar alunga în 
prezența unui doctor cunoscut și nici nu se mișcă mulți pe aco-
lo, nu văd pe nimeni. 
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Poetul național  
 

ema aceasta este presantă și necesară astăzi, pentru că 
se constituie într-o piatră de încercare tranşantă pen-

tru intelectuali, care îi califică sau îi descalifică. Oricând, 
un subiect mare califică; în funcție de un subiect mare, te 
califici. Din păcate, subiectul de astăzi nu ne califică ci ne 
descalifică. Este cu totul deprimantă mizeria în care am 
ajuns pe toate planurile şi mai ales incapacitatea noastră 
de a o pricepe și de a ieși din ea. Dacă te uiți la mama ta și 
n-o mai înțelegi, ai ajuns un dezastru. Cam asta e acum 
situația intelectualului român; se uită la Eminescu și îl 
întreabă: „Cine ești tu?” Și acesta nu răspunde. Înseamnă 
că Eminescu e incapabil, că e slab? Păi, ce să răspundă 
mama sau tata dacă tu îi întrebi: „Cine ești tu?” Nu au ce 
să răspundă. Se blochează și simt bieții oameni că sunt în 
plus. Trebuie să observăm că de multe ori se blochează 
relația părinte-copil, dar de cele mai multe ori e vinovat 
copilul: căci nu copilul îl face pe părinte, ci părintele pe 
copil. Nu copilul a avut bunăvoința să aibă mamă și tată, 
ci mama și tata au avut bunăvoința să aibă copil. Începu-
tul binelui îl are părintele: el face primul pas în relație, 
deci e normal să credem că părintele e bun și face tot ce 
poate pentru copil. 

Dacă astăzi Eminescu este foarte prost înțeles și e de-
naturat, prin aceasta noi ne-am denaturat și descalificat. 
El este descalificat și neînțeles nu datorită câtorva persoa-
ne sau unor excepții; e vorba de faptul că însăși „crema 
intelectualității românești” e străină de Eminescu. Cei mai 
mulți dintre ei sunt asemenea unui copil care se uită la 
mama lui și o întreabă: „Cine ești tu?” Astăzi în România 
nici o oficialitate nu îndrăznește să mai spună că Emines-
cu este „Poetul Național”.  

*** 
Cei mai „binevoitori” îl tolerează pe Eminescu, tolerea-

ză și „mitul Eminescu”: lasă că e bun „mitul Eminescu”! De 

T 
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ce? Pentru că „plebea are nevoie de mituri”. Populația, 
lumea și istoria trăiește din mituri; mitul ar fi o necesitate 
artistică și teologică: „Să aibă lumea o speranță, o lumină, 
o direcție! Dacă nu vede ceva absolut, ceva înalt, omul sim-
plu nu poate trăi; săracul, trebuie să aibă o forță care să îl 
susțină. Nu contează dacă e adevărat sau nu, contează că e 
necesar!” Or, noi spunem că mitul nu e produsul necesită-
ții ci al iubirii și al gratuității: copilul nu e produsul nece-
sității, ci al iubirii. Ca produs al firii sau naturii el poate fi 
socotit necesitate, dar ca rezultat al voinței sau al persoa-
nelor el trebuie socotit iubire și gratuitate. Trebuie să ob-
servăm că ideea „mitul lui Eminescu” prin necesitate e atât 
de găunoasă și mincinoasă ca și necesitatea filosofică a 
„ideii-Dumnezeu”, conform căreia „Nu contează că Dum-
nezeu nu există! Întrucât avem nevoie de această idee, Îl 
inventăm noi!” 

Cei care socotesc „mitul Eminescu” drept invenție ne-
cesară, ca fiind necesitatea și nu expresia reală a valorii 
reprezentative a unui neam, vorbesc disprețuitor de cin-
stirea lui ca de un „cult al personalității”. Poate fi prețuită 
la modul absolut o persoană fără să fie „mit”, fără să în-
semne „idolatrizarea personalității”? Dacă îl prețuim la 
modul absolut pe Eminescu, cădem în mitizare sau în 
„idolatrizare”? Prețuirea ta față de mama e măsurată sau 
nemăsurată? Cred că ne înțelegem destul de ușor: e nemă-
surată, adică „absolută”. Dar faptul că tu o prețuiești abso-
lut pe mama ta înseamnă oare că o mitizezi, că ai făcut din 
ea un mit? Copiii normali își prețuiesc mama la modul 
infinit și totuși nu o mitizează, nu o idolatrizează. Dacă 
avem o prețuire absolută față de Eminescu, înseamnă că l-
am mitizat? Dacă vrei să prețuiești la modul absolut, nu ai 
nevoie să mitizezi; una e una, și alta e alta! 

Trebuie să înțelegem ce înseamnă a avea o valoare. 
Există valori perene? Dacă da, atunci există Tradiție. În 
judecarea unei valori sunt posibile două extreme: negarea 
și idolatrizarea. Trebuie înţeles că prețuirea totală sau 
deplină nu este idolatrizare. Față de Tradiție sunt posibile 
însă nu numai judecăţile extreme, negarea sau idolatriza-
rea. Spiritul critic și judecarea Tradiției nu înseamnă nega-
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re; există a treia atitudine și cea deplină: prețuirea lucidă, 
cu discernământ critic. Tradiția ca valoare nu poate să fie 
o valoare mecanică, rigidă, fixă și imuabilă ca un mort. 
Dacă nu e vie, dacă nu mișcă, orice valoare e moartă și a 
pierit.  

Ce înseamnă a o cântări pe mama? Nu înseamnă nici 
negare, nici idolatrizare. Copilul care își neagă mama nu 
mai există, iar cel care o idolatrizează nu e normal. Adevă-
rata raportare la ea înseamnă a înțelege că ea este eternă, că 
este „absolută”. Dar asta nu înseamnă că o idolatrizezi; 
dimpotrivă, în fiecare zi o iei la răspundere și la întrebări: 
„Mamă, astăzi ai vorbit numai prostii, astăzi ai făcut o 
enormitate!”. Dar faptul că o atenționezi sau chiar o con-
trazici nu înseamnă că nu o mai iubești. Tot timpul o inte-
roghezi, tot timpul te sfătuiești, vorbești cu ea, o aprobi sau 
o contrazici; sunt posibile toate variantele, dar esențialul nu 
se schimbă. Prețuirea totală nu înseamnă idolatrizare. Cine 
își cinsteşte mama se închină la ea?! Copil adevărat şi bun 
nu e cel care dimineața se trezește, cumpără flori şi tămâie, 
iar când se trezesc părinții se aruncă la picioarele lor, le 
pune florile, le aprinde tămâia, face mătănii în fața lor și le 
sărută picioarele, zicând: „Mulțumescu-ți ție, tată, că mi-ai 
dat viață, stăpâne și tatăl meu mult milostiv!” Și mamei, la 
fel. Nu e copil iubitor, ci e nebun! Iar dacă el nu face așa 
ceva înseamnă că nu îi iubește la modul absolut? Din orice 
privire, din orice gest, din orice fel de prezență a lui în fața 
lor se vede că el îi prețuiește și-i iubește în chip absolut. Nu 
îi idolatrizează deloc, și totuși îi iubește la modul infinit și 
nemăsurat, în veci. Cum să nu fie posibil? Nu e nevoie să 
confundăm venerarea cu idolatria.  

Tradiția înseamnă atât stabilitate cât și mobilitate, căci 
orice om este atât identitate cât și dinamism. Fiecare va-
loare este o mâncare care trebuie asimilată de către fiecare 
om, mestecată cu dinții lui și gustată cu limba lui, cum 
preferă și poate fiecare. Nu trebuie să recităm toți aceleași 
fraze despre Eminescu. Așa e și cu judecarea valorilor, așa 
e și cu Eminescu. Tot ce înseamnă el trebuie apreciat de 
către fiecare, judecat și interogat nu numai la modul artis-
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tic sau filosofic (cum cred criticii literari), ci la modul to-
tal.  

Teologia spune că a-L cunoaște pe Dumnezeu înseam-
nă a-L lua la întrebări. Biblia ne arată (în cartea Iov) că om 
adevărat nu este cel care Îl laudă pe Dumnezeu. Se arată 
acolo că cei patru prieteni ai lui Iov îl laudă tot timpul pe 
Dumnezeu, în timp ce Iov Îl dă în judecată, Îl bagă în tri-
bunal, Îl inculpă pe Dumnezeu și chiar Îi dă ultimatum: 
„Iată aici iscălitura mea! Cel Atotputernic să îmi răspundă!” 
(Iov 31,35). Și după ce el face treaba asta, Dumnezeu la 
sfârșit rostește sentința: „Voi toți cei care m-ați lăudat, 
mânia mea arde împotriva voastră, pentru că nu ați vorbit 
despre Mine așa drept cum a vorbit robul meu Iov” (Iov 
42,7). Acesta este omul adevărat în fața lui Dumnezeu. 
Dumnezeu nu vrea copii handicapați. Dacă un părinte 
vrea să aibă copii „ascultători” înseamnă că îi vrea handi-
capați: să îl „asculte”, să îl laude în fiecare zi în genunchi?! 
Un părinte adevărat vrea copil îndrăzneț, luptător şi pro-
vocator, pentru că existența este provocatoare. Dumnezeu 
însuşi riscă tot timpul; Dumnezeu este riscul absolut. Am 
zis că el joacă la ruleta rusească, tot timpul, nu-și face 
probleme și câștigă totdeauna. Dar joacă realmente ris-
cant. Acesta este omul pe care l-a făcut și îl dorește Dum-
nezeu. 

Bineînțeles că Tradiția trebuie să fie dinamică, bineîn-
țeles că Eminescu este trăit diferit de fiecare timp, de fie-
care epocă, generație şi fiecare om în parte. Asta nu este o 
problemă, nu este o imposibilitate, ci o necesitate. Dar 
faptul că toți au dreptul și datoria să îl interogheze pe 
Eminescu – așa cum au dreptul și datoria să îl interogheze 
pe părinţi şi pe Dumnezeu – asta nu înseamnă că pune 
sub semnul întrebării cunoașterea și venerarea înaintași-
lor. Amândouă sunt posibile. 

De fapt, a vorbi despre Eminescu înseamnă a vorbi de-
spre lucruri sfinte. Întrebarea se pune așa: există lucruri 
sfinte sau nu există? Asta e întrebarea! Iar dacă există lu-
cruri sfinte, lucrurile acestea pot fi interogate? Or, noi 
tocmai asta trebuie să înțelegem. În specia umană, ca de 
altfel și în cea animală, nu e posibilă venirea în existență 
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decât prin părinți. Paternitatea și filiația constituie baza și 
absolutul existenței; în măsura în care există paternitate și 
filiație există ceva, iar înafara ei nu există nimic. Dumne-
zeu există nu pentru că e Dumnezeu, ci pentru că e Tată și 
Fiu sau Tatăl și Fiul Primordial; dacă nu ar fi așa, nu ar 
exista Dumnezeu. Nici un copil nu scapă de părinții lui, 
nici părinții de copii. Prin urmare, dacă ajungi să vezi că 
există mama, înseamnă că ai înțeles definitiv că acesta e 
un lucru sfânt. Există lucruri sfinte. Aproape tot omul cre-
de că mama lui e sfântă: până și criminalii Al Capone, Sta-
lin, Ceaușescu etc. credeau. Până la urmă, oricine e obligat 
să spună că există lucruri sfinte. Nu e nevoie să vorbim de 
Dumnezeu ca să afirmăm că există lucruri sfinte și realități 
absolute. Dacă e așa, e limpede că există valori perene sau 
valori definitive, că există ceva imuabil sau adevărul bătut 
în cuie. 

Numai înțelegerea lucrurilor sfinte ne poate face să rea-
lizăm capacitatea unui neam de a naște genii reprezenta-
tive și totodată capacitatea unui geniu de a sintetiza în 
sine, în mod cuprinzător, exemplar și reprezentativ, calită-
țile esențiale ale neamului său. 

Până la urmă, toată discuția se reduce de fapt la o sin-
gură întrebare: „Există sau nu există Poetul Național?” 
Aceasta e problema! Trebuie să înţelegem că aceia care 
resping sintagma „Poetul Național” mai degrabă ar sub-
scrie la formula „Eminescu e dumnezeu”, decât să accepte 
că „Eminescu e Poetul Național”. Deci nu e vorba dacă îl 
iubim sau nu pe Eminescu, dacă e mic sau mare, genial 
sau mediocru: acestea sunt lucruri minore. Şi nu e vorba 
dacă e „poet naţional”, ci dacă e „Poetul Naţional”; George 
Călinescu ştia ce spune. Lucrul esențial, pe care îl evită 
toți, este acesta: este Eminescu Poetul Național sau nu? 
Nu este poet național, pentru că în genere nu există poet 
național, pentru că specia aceasta nu e posibilă? Dacă nu 
există, atunci s-a încheiat discuția, căci nu mai are nicio 
importanță faptul că e genial; doi bani nu mai face geniali-
tatea! Când spunem că există Poetul Național, prin asta 
noi exprimăm convingerea că o persoană are capacitate 
exponențială, că există această posibilitate ca un om să 
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sintetizeze și să exprime exemplar prin sine ființa, spiritu-
alitatea și esența comunității sau a speciei sale. Negatorii 
susțin că nu există această posibilitate, că niciun om nu e 
capabil să concentreze în sine calitățile naționale repre-
zentative: „Ce e așa de reprezentativ Eminescu? Fiecare e 
el însuși. E cât e, unul e mic, altul e mare, nimeni nu cu-
prinde pe cineva, nimeni nu reprezintă pe altcineva!” 

Dacă suntem riguroși și onești în gândire și în vorbire, 
până la urmă vom putea să înțelegem. Există ființa numită 
persoană, există ființa numită om, există și mama. Dar ea 
e văzută și înțeleasă foarte diferit. Ne uităm amândoi la 
același lucru și îl vedem foarte diferit, poate chiar opus. Tu 
te uiți la mama ta și vezi ceva, dar eu când mă uit la mama 
ta văd mai mult decât vezi tu. Asta e tragedia: pentru mi-
ne mama ta e mai mult decât crezi tu. De ce? Pentru că eu 
am altă viziune despre om. Pentru mine, omul este chipul 
lui Dumnezeu, adică un chip „absolut” și nu o specie bio-
logică. Deci, dacă există specia numită om, tocmai aceasta 
este persoana: capacitatea de a sintetiza, a cuprinde în 
sine și a putea exprima totul. Să observăm: dacă nici un 
membru al familiei nu e capabil să sintetizeze spiritul fa-
miliei, atunci familia nu există ci e o adunătură amorfă. 
Dacă nicio persoană într-un neam, într-o etnie, într-o 
națiune sau într-un popor nu e capabilă să cuprindă în 
sine şi să sintetizeze exemplar spiritul comunitar, atunci 
acea comunitate nu e umană, ci e o turmă. Asta e întreba-
rea: omul este persoană sau animal și turmă? A vorbi de-
spre faptul că există Poetul Național înseamnă a afirma că 
există această capacitate de sintetizare, înseamnă a vedea 
legătura dintre paternitate, patrie și Dumnezeu; căci în 
ultimă instanţă, paternitatea şi patria trimit la Dumnezeu. 
Trebuie să observăm că, în mod necesar, cel care vorbește 
despre Poetul Național va afirma categoric această legătu-
ră: pentru că vezi paternitatea există patrie, pentru că vezi 
patria există Dumnezeu. Pentru cei care nu există Poet 
Național, toate cele trei sunt convenţii. 

Dacă nu există Poetul Național, nu există nici patrie, 
nici Dumnezeu, căci acestea sunt foarte strâns legate. Ce 
înseamnă filiația? Înseamnă că există capacitatea copilului 
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de a încorpora în el specificul altor persoane, chiar al fa-
miliei şi al unei comunități întregi, și de a le reprezenta 
exemplar. Capacitatea de a-i gândi și reprezenta: acesta e 
destinul fiului, altfel el nu există. Dacă părinții tăi sunt 
„dumnezeii” tăi, dacă părinții tăi sunt „absolut” de existen-
ță, dacă ei sunt o realitate eternă (chiar dacă sunt morți de 
20 de ani şi s-au făcut praf şi pulbere), atunci pentru un 
copil normal părinții lui sunt veșnic fiinţători şi vii. În 
clipa în care i-ar fulgera prin minte că părinții lui au intrat 
în neființă, acel copil şi-a pierdut filiația, adică nu mai e 
normal. Un om normal nu poate crede că părinții pot intra 
în neființă: nu ai cum să fugi din brațele mamei tale. Cum 
să nu mai fii tu al mamei tale, și ea a ta? Această eternita-
te, acest „absolut” al părinților e patriotismul. Părinții mei 
sunt absolutul pentru mine, părinții tăi sunt absolutul 
pentru tine, părinții părinților noștri sunt „absolutul” pen-
tru noi: acesta este patriotismul. Convingerea că ei există, 
că sunt nemuritori, că ei sunt absolutul pentru noi, că 
morții sunt mai vii decât viii nu e posibilă decât prin pa-
triotism. Iar părinții noștri sunt nemuritori și absoluți, 
pentru că așa i-a făcut şi îi vrea Dumnezeu, Paternitatea 
absolută. 

Paternitatea sau patria ca „absolut” ne duce la Dumne-
zeu; putem observa că formula „Poetul Național” ne duce 
la paternitate, la patrie şi la Dumnezeu. Aceste trei cuvin-
te cuprind și oferă absolutul existenței; fără ele, omul nu 
există ci e o simplă specie biologică. 

O întâmplare din viața lui Eminescu este semnificativă 
pentru reprezentativitatea lui. Elena Văcărescu, prietenă 
cu Regina Elisabeta a României (Carmen Sylva) a lăsat 
nişte memorii și în paginile lor a scris ce i-a relatat regina 
despre o audiență în care l-a primit pe Eminescu. Regina 
povestește că Eminescu „a rămas pentru mine imaginea 
poetului însuși, nici a celui blestemat, nici a celui inspirat”, 
dar că, servindu-l ea personal cu o ceașcă de ceai, a avut 
„ceva ce semăna cu sentimentul unui zeu servit de o muri-
toare” (Cf. Elena Văcărescu, „Memorii”, Editura Dacia, 
Cluj, 1989, p. 42). 

Extrem de interesantă și tulburătoare ni se pare şi rela-
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tarea privind glasul lui Eminescu. Aceeași Carmen Sylva, 
în aceeași relatare a Elenei Văcărescu, ne spune că Emi-
nescu avea vocea „răgușită, dar duioasă ca a turturelelor 
spre toamnă”. Iar noi zicem că această precizare e un no-
roc, o fericită memorie. Pentru că, dacă suntem atenți, 
acest glas al lui Eminescu „răgușit, dar duios ca al turture-
lelor spre toamnă” este de fapt glasul îndrăgostitului, gla-
sul eternului îndrăgostit din toate timpurile și locurile. 
Nimic mai divin și mai emblematic, ca să ne îndreptățeas-
că să îl numim glasul Poetului Național: al dorului româ-
nesc, al dorului de ființă, un dor fără sațiu, un dor fără 
moarte.  

Un creator este Scriitorul Național dacă sintetizează în 
opera și persoana sa în chip exemplar și reprezentativ ge-
niul creator și calitățile esențiale ale poporului său. Dar el 
nu este numai cel mai reprezentativ dintre scriitorii repre-
zentativi, ci este cel care sintetizează și reprezintă în chip 
unic, incomparabil și, așa-zicând, „absolut”. Raportul său 
cu poporul pe care-l reprezintă trebuie să fie unic, incom-
parabil și suprem. 

Comunitatea sau neamul a avut totdeauna conștiința 
că limitele, slăbiciunile sau deficiențele inerente unei 
„mâini pe pământ” nu anulează geniul. Pentru cultul lui 
Eminescu, dovada este similară cultului lui Ștefan cel Ma-
re, a cărui viață personală tumultoasă (execuțiile fără ju-
deț, ibovnicele și multele căsătorii) n-au împiedicat popo-
rul să-l socotească „Cel mare și sfânt”, adică reprezentativ. 
Tocmai această conștiință neclintită a subliniat-o genial 
Mihail Sadoveanu, atunci când a scris, în cuvântul înainte 
la „Viața lui Ștefan cel Mare”: „Seminția daco-romană a 
produs doi tipi de geniu, deasupra vremilor: Un mare orga-
nizator (acesta), și un mare om de nimic, adică un poet”. 

Mihai Eminescu este Poetul Național al românilor pen-
tru că reprezintă incomparabil poporul român și pentru că 
este singurul scriitor în care poporul său – prin cele mai 
autorizate și competente glasuri – s-a recunoscut în chip 
suprem. El întrunește o mulțime de criterii care îl califică 
pentru calitatea de Poet Național. Iar pentru că memoria 



Dialogi Theologiae 

Discobolul/ 2021 
 

277 
 

unora este scurtă, slabă sau rea, ne permitem să le reamin-
tim aici pe cele mai importante și indiscutabile: 

- talentul poetic unic și inegalabil în literatura ro-
mână, pentru că a săltat calitatea limbii române într-o 
măsură în care n-a făcut-o nici un scriitor român 

- conștiința artistică absolută și universală 
- conștiința și setea Absolutului, definită de Rosa del 

Conte prin formula „Eminescu o dell' Assoluto”, dar recu-
noscută de toți eminescologii 

- conștiința morală absolută 
- onestitatea totală, incapacitatea oricărui vicleșug, 

oricărei șmecherii, mimări sau închipuiri-de-sine 
- sacrificiul vieții: viața și mai ales sfârșitul ei au fost 

o suferință asumată sacrificial 
- cunoaşterea și iubirea istoriei și sufletului româ-

nesc ca nimeni altul 
- paradoxul raportului unic între conștiința geniului 

propriu și pierderea interesului propriu în favoarea intere-
sului național sau general 

- consecvența principiilor 
- fidelitatea absolută față de neam 
- magnificul, suveranitatea, imperialitatea, detașarea 

astrală și frumusețea zeiască (de la zenitul vârstei sale), 
mărturisite de regina Carmen-Sylva și subliniate excepțio-
nal de inegalabilul George Călinescu, în „Viața lui M. Emi-
nescu” 

- venerarea cvasiunanimă a posterității, începând 
din timpul său și până la începutul sec. XXI, care l-a con-
siderat chipul reprezentativ și emblema geniului și a sufle-
tului românesc. 

Oare nu mai este Homer poetul național al elenilor? 
Nu este Vergilius poetul romanilor, nu este Dante poetul 
național al italienilor? Nu mai sunt Shakespeare, Cervan-
tes sau Goethe scriitorul național? Nu este Ibsen scriitorul 
național? Nu este Pușkin poetul național? Nu este Gogol 
al ucrainienilor și Mickiewicz al polonezilor? O literatură 
mare se sintetizează și se sublimează necesarmente într-
un scriitor național iar acesta, la rândul lui, califică o în-
treagă literatură națională.  



Ancheta revistei 

 

Câțiva tineri scriitori despre: 
 

Cum vă reprezentați critica literară în raport cu 
cărțile dumneavoastră? 

 
 

Marcel VIȘA 
 

u ocazia acestei anchete literare, mi-am dat seama încă 
o dată, dacă mai era necesară vreo dovadă, de faptul că 

stăm destul de rău la capitolul „cronică de întâmpinare”. 
Gândindu-mă la unii dintre tinerii sau foarte tinerii autori 
pe care doream să-i invit a răspunde la întrebarea „Cum vă 
reprezentați critica literară în raport cu cărțile dumnea-
voastră?”, am fost nevoit a mai da câte un search pe google 
pentru a mă asigura că nu comit vreo gafă, invitându-i pe 
aceia  care de fapt nu au primit deocamdată vreun feed-
back din partea criticilor literari. 

În ceea ce mă privește, dacă ar fi să răspund la această 
întrebare, pot spune că sunt mulțumit de reacția criticii 
literare la volumul de poeme „dumnelike” lansat în toam-
na lui 2017 la Editura Cartea Românească, această carte 
primind cronici pozitive de la critici ca Daniel Cristea-
Enache (în „România literară” și în „Linia de contur”, carte 
ce conține peste o sută de autori în genul liric analizați), 
Andreea Pop (revista „Vatra”), Gellu Dorian (revista „Hy-
perion”) etc.  

Marea mea bucurie însă a fost faptul că această carte a 
fost cumpărată și citită de oameni care nu sunt în breaslă, 
si cred că de fapt acest echilibru trebuie să existe neapărat. 
Feedbackul este relevant mai ales când vine de la critici 
literari de calibru, dar și din partea cititorului simplu.  

 
  

C 
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Ana SĂNDULESCU  
 

xistă speranță. Poate. 
Pentru o carte din trei, da. Cel mai recent volum, La 

topirea ghețarilor (poezie), beneficiază de atenție critică. 
Are cronici în cadrul secțiunii Kooperativa Poetică de pe 
platforma literară citestema.ro, în revistele: Luceafărul de 
dimineață, România Literară, Ramuri sau Familia, dar și 
recenzii scrise de cititori care întregesc felul pozitiv în 
care a fost receptat volum. Pe de altă parte, celelalte două 
proiecte de-ale mele – romanul și cartea de interviuri de-
spre grupările literare din Iași –, not so much.  

 
De ce nu? 
Deși romanul Anamneza a fost, la vremea lui, un 

crowd-favourite care s-a vândut în câteva sute de exem-
plare nu a atras entuziasmul criticilor. Și nici premii.  

Venită de la studii din Iași în București pentru oportu-
nități mai degrabă profesionale decât literare, îmi numă-
ram pe degete prietenii din capitală. Pe parte artistică, 
eram o necunoscută care aștepta să fie „descoperită”. Or 
pentru receptarea critică, de mare calibru, consider că nu 
e suficient să scoți o carte bună și atât. Un om e mai pre-
dispus să-ți comenteze volumul dacă te cunoaște personal 
ori dacă ai fost girat de un alt scriitor sau de o editură cu 
renume, lucru mai greu la debut de exemplu.  

 
Adresa mea de e-mail este aceea la care ți-am răspuns 

greu, când nu-mi făceam timp, pentru că nu te cunoș-
team. 

E ceea ce am observat în acești ani, de când sunt an-
grenată mai mult sau mai puțin în bulă și nu e de mirare 
dacă privim dinamica socială a altor formațiuni sau indus-
trii. La serviciu se vorbește deseori de „office politics” sau 
jocul de culise. Nu e destul să fii un angajat 

exemplar. Dacă ești abil social îți crești șansele de pro-
movare. Oportunitățile, proiectele și reușitele se întâmplă 
un pic mai repede. Ești sprijinit. 

E 
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Nu pot să nu mă întreb cât din ecourile unei opere ține 
de talentul sau truda unui autor, cât e networking și cât e 
promovare meschină de tipul „cea mai așteptată carte a 
anului”? 

 
Nevoia de feedback 
E binevenit, indiferent dacă acest feedback provine 

dintr-o cronică literară, o recenzie sau o postare pe 
Instagram. Să fii citit, să rezoneze cineva cu ideile tale și 
apoi să aleagă să vorbească public despre asta e mare lu-
cru. O dovadă de altruism din partea celui care depune 
efortul și un vot de încredere pentru opera recenzată.  

Uitându-mă în urmă, poate că nu am livrat cărțile „per-
fecte”, demne de o întâmpinare fastuoasă, dar cu siguran-
ță am înregistrat progres în scris. Și oricum... perfecțiunea 
e prea subiectivă ca să poată fi măsurată. 

 
MIHÓK Tamás 

 
in cei aproximativ 30 de critici și cronicari provocați 
într-un fel sau altul de cărțile mele (winrar de tot, 

cuticular, cuticulum vitae și biocharia. ritual ecolatru), pot 
spune că mai bine de trei sferturi chiar au citit volumul 
recenzat. 

Fiindcă, da, există și situații în care cronicarul: a) nu 
are pregătirea culturală potrivită, drept care se dovedește 
a fi incompatibil cu cartea; b) aplică o lectură exclusiv 
impresionistă; c) sintetizează ceea ce s-a spus deja despre 
carte și reformulează cuvintele autorului din ultimul in-
terviu al acestuia; d) e urgentat de norme/termene literar-
birocratice, scăpând din vedere menirea pentru care s-a 
încumetat să practice acest „sport”; e) vrea să scrii la rân-
dul tău despre cartea lui, așa că alege să bifeze la cartea ta 
o cronică fușerită, dar gonflată cu aer sacerdotal – senzația 
de recepție e cam ca atunci când mătușa îți dăruiește un 
set de bibelouri, jubilând că e din porțelan a-ntâia, că i se 
pare un cadou superb de aniversare/nuntă/botez/casă 
nouă, și că, ghici ce?, l-a găsit la mega-ofertă! Mersi, mătu-
șico, săru’mâna! 

D 
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Revenind: am dobândit o sumedenie de cunoștințe lite-
rare și personale prin intermediul celor care au scris în 
cunoștință de cauză despre cărțile mele. De pildă, de la 
domnul profesor Al. Cistelecan am învățat infinit mai 
multe despre „fațetele lăuntrului” meu decât de la toți 
psihologii, psihoterapeuții, preoții și pastorii pe care i-am 
frecventat de-a lungul adolescenței. 

E foarte important să cunoști caracterul combustiei tale 
scriitoricești – ce zvâcniri ale realității te incită, de ce reac-
ționezi într-un mod sau altul, cui i te adresezi odată ce-ți 
asumi rostirea, care sunt capcanele teoretice care te pân-
desc etc. Criticii consacrați te învață să-ți interpretezi (și 
integrezi) literar ruperile de ritm, conflictele interioare, 
traumele, patimile, toate acestea făcând joc de glezne (de 
încheieturi, de fapt) pe marginea creațiilor tale. 

Nu știu alții cum sunt, dar eu, când mă gândesc că am 
reușit să mă întind confortabil în umbra mea literară, mă 
simt extrem de recunoscător criticilor. 

 

Vlad DRĂGOI  
 
e prima carte, debut prematur, "Istoria artelor...", apă-
rută în 2009 la Iași, n-a scris nimeni, și bine a făcut și 

mă bucur. Alex Ciorogar mi-a zis odată că a citit-o, pentru 
că e critic și îl interesează, și mi-a spus odată la o bere că i-
a plăcut, la care eu i-am zis ești dus, ți-ai pierdut vremea. 
Despre "Metode", volumul de poezie din 2013 s-a scris mai 
mult, pe jumătate pozitiv, pe jumătate nu, ba că textele au 
un sunet interesant, ba că deja Acosmei a făcut deja ma-
nevrele astea cu mai mare impact și mai cu finețe. Ce am 
observat și mi-a plăcut însă, a fost că citind din volum pe 
la lecturi, lumea rîdea și se distra, pe scurt, reacționa, și 
asta m-a bucurat și mi-a dat o mare încredere. Mai văd și 
acum, 2019-20-21, rar oricum, dar văd, pe insta sau pe un-
deva, cîte un băiat sau o fată faină care pun o poză din 
carte, și mă bucură. Și știu de ce, pentru că sunt în mare 
texte mici, ușor de parcurs, și-s pline de acțiune, multe 
faze violente, omoruri, sînge, înjurături, plus ocazionalul 
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punchline de comedie, și toate astea n-au cum să nu aibe 
impact, chit că-s citite sau auzite. 

Despre "Eschiva" din 2015, s-a scris mai mult și mai po-
zitiv, pentru că sunt povești mai convenționale, mai lim-
pezi, sensibilitatea mea e mai cu formă, ca să zic așa. Din 
nou, reacțiile publicului de pe la lecturi m-au convins mai 
mult decît cronicile scrise. Mi se părea mai potrivit cînd 
reacția e livrată imediat, cînd textul te face atent atunci, 
pe loc, și tu-mi zici atunci, pe loc, că-ți place, și e suficient, 
e de fapt mai mult decît suficient, e cald, e cum trebuie. 
Mă bucur și de o cronică laudativă, dar e nu știu cum, e 
altcumva, e o deconectare acolo. E mai mult pentru mine, 
să mă bucur (și mă bucur, că om sunt), și autorul cronicii, 
care se bucură că-i ies ideile. Îmi place mai mult livrarea 
de text, de poveste în public. 

Despre "sergio leone", la fel ca la Eschiva. Cartea are 7 
texte super lungi și emoționante și criticii i-a plăcut asta. 
Tot o dau înainte cu cum prefer reacțiile publicului de la 
eventuri, cititorilor cu blog, o poză pusă de cineva pe fb, și 
o s-o dau și acum: În anii ăștia, imediat după 2010, cititorii 
de poezie au devenit foarte vocali pe facebook, insta etc, 
și-n același timp critică scrisă nu prea s-a mai făcut, și asta 
mi s-a părut firesc cumva, mi s-a părut că nu se subțiază 
consumul de literatură, chit că umblă în ultimii ani con-
sensul că nu prea se mai scrie critică. Poate că nu se mai, 
dar apar alte pîrghii care proptesc bine actul și consumul 
de lectură: recenzii pe blocuri, poze pe fb și insta, mesaje 
în privat (mult îmi plac astea) și, cel mai nou și mai fain, 
inițiativele lanțurilor de librării de susținere a scriitorilor, 
cu burse, cu promovare pe site, cu promoții în librăriile 
fizice. Cărturești face mult pe toate zonele astea, și bine 
face. 

Despre roman, Mica mea inimă de om singuratic, s-a 
scris binișor și s-a dat binișor. Inițial am avut așteptări mai 
mari, dar m-am calmat repede, pentru că pînă la urmă nu-
i un roman ușor digerabil, are paragrafe kilometrice și 
manevra asta nu mai e friendly cu critica, demult și pe 
bună dreptate insensibilă la chestii inventate acum o sută 
de ani și făcute mai bine decît alții. Din nou, fix asta am 
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observat că a prins bine la cititori, mulți mi-au zis că au 
citit-o dintr-o suflare, și eu, oscilînd între bucurie și a fi 
speriat de bombe de reticența criticii scrise, îi întrebam 
sigur? sigur nu te-a obosit? că dacă da să-mi zici, să nu mă 
menajezi, și ei rîdeau și ziceau nu nu, tare mi-a plăcut, și 
mă bucuram finalmente. 

Aer păsări bere, din 2020 e încununarea a tot ce am pe-
rorat pînă acum cu publicul. Critica a scris puțin de ea, 
dar s-a dat bine, și pe unde am citit, lumea se strică de rîs. 
E și cartea pe care mi-a plăcut s-o ajut cum pot de propte-
le gen scurt-metraje, videopoeme de calitate medie spre 
înaltă, în fine, artificii care am văzut că mai ales în cazul 
unei cărți cu texte scurte, merg excelent mînă-n mînă, și 
țin aprinsă atenția publicului. Dacă mai scriu, mi-ar plăcea 
să am vibe-ul de la Aer păsări bere de-acum încolo, și la 
lecturi cu public și în critică.   

 

Savu POPA  
 
upă fiecare volum tipărit, am cunoscut posibile inter-
pretări/receptări, venite atât din partea criticilor, cât 

și a cititorilor. De aceea, m-am situat între entuziasm și 
perseverență. Am fost siderat că, în urma interpretărilor 
textelor mele, au fost scoase la suprafață nuanțe sau sem-
nificații nebănuite, uneori, pentru mine și nu numai. Am 
avut, desigur, entuziasmul în urma lecturii unor cronici 
sau simple păreri care să-mi certifice faptul că ceea ce am 
scris nu a venit într-un moment de euforie iluzorie; dar, 
totodată, m-am ghidat și după ideea că scrisul înseamnă 
un travaliu ,,proiectiv”, până la urmă, vorba lui Gadamer, 
care, în cazul de față, poate fi o încercare de a dezvălui 
propriul sine, în relația cu celălalt (cititor sau critic). Țin, 
pe această cale, să le mulțumesc tuturor criticilor care au 
consonat cu ceea ce am scris, care au intuit ceea ce am 
încercat să spun sau să transmit: Nicolae Manolescu, Răz-
van Voncu, Dorin Ștefănescu, Romeo Aurelian Ilie, Gabri-
ela Feceoru, Lucian Scurtu, Mihai Barbu, Angela Nache-
Mamier Până la urmă, cronicile lor, pe care le-am citit și 
recitit, au reprezentat radiografii ale textelor mele, de ma-
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re folos pentru a înțelege toate aspectele, luminile și um-
brele, certitudinile sau ezitările; orice părere critică, până 
la urmă, a reprezentat/reprezintă un prilej de dialog între 
mine și critic. 

 

Andrei ZBÎRNEA 
  

n realitate cărțile mele arată altfel 
 

Dar dacă acest oraș 
Dacă străzile ne sunt ursite 
într-o epocă adânc rănită, nouă, celor care am renunțat 
dar care va trebui să ridicăm din nou steagurile 
de care nu ne leagă nicio intimitate, doar sulițe însân-

gerate 
(Goran Čolakhodžić - ***  din volumul 3 Poeți Croați, 

Editura Muzeelor Literare Iași, 2021, p.104 ) 
 
Întotdeauna mi-am dorit să lucrez la o revistă cultura-

lă. Să existe acea ședință magică (săptămânală sau lunară), 
în care fiecare vine cu o idee pe care, la momentul respec-
tiv, o vedem cu toții genială. Desigur, revista nu ar fi în 
București sau Cluj, ci într-un orășel de provincie, unde 
timpul are mai multă răbdare și nu dispare în eter lângă 
sulițele însângerate. 

Mă vedeam (tânăr columinist de revistă cuturală) fă-
când alergări în fiecare dimineață pe marginea lacului, 
așteptând să se facă ora 6, iar mașina de ziare să aducă 
ultimul număr din revista mea preferată. At some point, 
publicația ideală mi-ar fi găzduit o cronică splendidă pen-
tru cel mai recent volum al meu. Pentru a nu da bătăi de 
cap criticilor, îl vom numi chiar Nick Cave@Bergen 
(CDPL, 2021). Nu vrem să pierdem timpul în arhive, vrem 
acțiune! 

De la 7 ar începe să sune telefonul, mai ceva ca de ziua 
mea onomastică. După primele 5 apeluri l-aș închide și nu 
aș mai răspunde până ce secțiunea de comentarii nu va fi 
fost curățată la sânge, iar haterii se vor fi mutat deja în 
altă parte, la o cronică încă și mai proaspătă.  

Î 
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O lume ideală, varianta mea de lume ideală, o realitate 
în care arăt altfel. Cărțile mele arată altfel, revistele litera-
re arată altfel, telefonul meu sună altfel, iar ședințele de 
redacție se desfășoară pe marginea lacului, într-un cadru 
(ați ghicit!) altfel. 

Aș fi parte din matricea ideală, din circuitul subteran al 
cronicilor literare, care mă propulsează cu șanse reale la 
Oscarurile Poeziei Românești. Viața mea ar arăta altfel cu 
primii 100.000 de euro în cont, obținuți din vânzările căr-
ților mele de poezie. Iar cronicarii și criticii care și-au fre-
cat coatele să scrie despre Nick Cave@Bergen vor fi și ei 
recompensați cum se cuvine.  

Salutări din Zanzibar/Uite-un Pokemon/E chiar 
Bulbasaur.  

E doar un succes de etapă, nu trebuie să ne culcăm pe-
o ureche. Ridicăm din nou steagurile, ciulim antenele și 
mecanismul merge ca uns, pentru simplul motiv că în 
realitate cărțile mele arată altfel. Iar critica știe asta. Și 
pune punctul pe i. În fiecare cronică. În fiecare moment. 
Îmi face joggingul de la 5 AM mult mai suportabil. 

Nu știu cum arată capătul lucrurilor nici cum sunt per-
cepute în realitate cărțile pe care le-am scris. Nu am medi-
tat la modul în care mă influențează o cronică pozitivă sau 
negativă. Trăim o epocă adânc rănită, iar mecanismul de a 
face față sau mecanica lucrurilor nu se descoperă (nicide-
cum) în ședințele de redacție începute marți, după ora 
prânzului. 

 
 



Aniversări 

 

Mircea POPA 
 
 
Profesorul Mircea Anghelescu – istoricul literar* 

 
ircea Anghelescu a jucat, încă de la absolvirea studiilor 
sale filologice, un rol important în impulsionarea și di-

versificarea studiilor de istorie literară. Spirit cultivat, iubitor 
al noului, frecventând în egală măsură literatura veche, cea 
pașoptistă și clasică, Mircea Anghelescu a fost întotdeauna 
atent la performanțele pe care parcurgerea sistematică și mai 
ales nouă –aceasta presupunând munca pe texte de arhivă și 
manuscrise – o poate aduce domeniului istoriei literare. Mai 
puțin înclinat spre foiletonism și critica de întâmpinare, Mir-
cea Anghelescu a fost de la început un om al sintezelor, al 
cercetării avizate a unor noi aspecte, în general neglijate de 
cercetările literare de până atunci, al propunerii de noi inter-
pretări și evaluări, care să introducă în ecuație noi modalități 
de abordare a operei, inclusiv comparatismul și strategia dis-
cursurilor literare în totalitatea lor, al influențelor și asimilări-
lor, al circuitului ideilor literare. 

De tânăr l-a atras soarta manuscriselor nevalorificate (a lu-
crat pentru puțină vreme la secția de manuscrise a Bibliotecii 
Centrale de Stat și apoi la Societatea de Științe Istorice și Filo-
logice, unde preocuparea sa pentru a da o tematică cât mai 
incitantă revistei „Limbă și literatură” poate fi dovedită de la 
număr la număr), descoperindu-și atracția pentru călătoriile 
românilor în zona Africii și în alte zone de pe glob, deschizând 
cu aceasta interesul unor conaționali față de țările și minunile 
arhitectonice ale Orientului (fiind absolvent de Arabă, a dat la 
iveală a o vreme revista „Romano-Arabica”), punând accent pe 
rolul interferențelor, al relațiilor culturale și literare, al deschi-
derilor și comunicărilor interdisciplinare. Peste tot, el a adus 
cu sine o nouă încercare de sistematizare și de stratificare 
bibliografică și documentară, printr-o abordare mult mai 
comprehensivă a fenomenului literar, scos din zona clișeelor și 
a stereotipiilor curente, prin sublinierea mai apăsată a rolului 
identitar al literaturilor, al relaționării lor, al circulației și îm-
prumuturilor de teme și motive, al catagrafierii și identificării 
unor aspecte ignorate. Chiar dacă am avut anterior un Demos-
tene Russo, și echipa formată din nepoții săi, Adriana Camari-

M 



Aniversări 

Discobolul/2021 
 

287 
 

ano-Cioran și Nestor Camariano, care au lucrat mai mult în 
sectorul de bizantinologie și literatură greacă, și chiar dacă, 
sporadic, am avut câțiva arabiști excelenți, domeniul propriu-
zis de lucru a fost fundamentat și așezat pe criterii ferme de 
Mircea Anghelescu și de soția sa Nadia, autoare a unei solide 
cărți despre lumea arabă. Dincolo însă de investigațiile specia-
lizate din domeniu, el era admirabil introdus în problemele 
literaturii române, sesizând încă de la început goluri și inter-
stiții numeroase, unde era nevoie de noi reevaluări, de noi 
recitiri și interpretări. Având o poftă de lucru statornică, în-
dreptată înspre asezonarea de ansamblu a literaturii noastre 
cu noile descoperiri și retușuri survenite între timp, atent la 
rectificări și adaosuri punctuale, el s-a aflat în postura unui 
explorator de talent, niciodată satisfăcut de ceea ce aveam și 
de ceea ce era necesar de completat. După ce a făcut o uceni-
cie benefică în cadrul colectivului redacțional de la revista 
„Limbă și literatură”, unde s-a făcut remarcat prin idei și su-
gestii binevenite (1961-1980), el a avut șansa de a fi fost inte-
grat colectivului de istorie literară de la Institutul „G. Călines-
cu”, și chiar desemnat, în ciuda tinereții sale, să îndeplinească 
activități de conducere și coordonare, fie în sectorul care avea 
în vedere elaborarea noului tratat de istoria literaturii române 
(de unde și compendiul pe care l-a realizat în cele din urmă 
împreună cu câțiva colegi), fie în sectorul instrumentelor de 
lucru, unde a inițiat și realizat un Dicționar de termeni literari, 
foarte util pentru etapa de care vorbim. Acest mod pragmatic 
de a înțelege efectiv starea la zi a istoriei și criticii literare ime-
diate în raport cu datele moștenite ale culturii naționale, l-a 
însoțit și mai târziu, când Doamna Zoe Dumitrescu-
Bușulenga, având deplină încredere în spiritul inovator al tâ-
nărului Anghelescu, și l-a asociat la conducerea Institutului 
„G. Călinescu”, dându-i pe mână și „Revista de istorie și teorie 
literară”, până atunci sufocată de teme îmbâcsite de tematici 
regionaliste tip Al. Dima. Acest mod modern și actual de a 
înțelege realitatea literară a făcut ca mai târziu să fie chemat să 
ia parte și la programul preconizat de Fundația Culturală Ro-
mână, realizând, alături de neprețuitul Niculae Gheran, tradu-
cerea în faptă a câtorva proiecte esențiale, asumate prin pro-
puneri de reformă și de acțiune editorială imediată. În acest 
fel, prin munca pragmatică în folosul comunității literare, el 
și-a pus în practică o serie de idei de maximă eficiență, valida-
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te de acest nou tip de cercetător și interpret al fenomenului 
literar, aplicate chiar la programul academic și universitar, 
oarecum rigid și osificat, cu care a făcut cunoștință mai târziu, 
când a fost invitat să facă parte din colectivul Catedrei de Isto-
ria Literaturii Române de la Universitatea din București, unde 
a dus cu sine același suflu proaspăt și tineresc, în vădită disto-
nanță cu unii colegi de Catedră, cu nume obscure și cu activi-
tate editorială inexistentă, ajunși aici încă de pe vremea pro-
letcultismului, pe bază de dosar sau de fidelitate ideologică. 
Evident că imobilismul, lipsa de idei și de efort intelectual a 
multora cu care a venit în contact a fost, dacă nu sancționat, 
cel puțin „rușinat”, prin exemplul personal al unei activități 
universitare intense, ilustrat de cărțile date la iveală în această 
perioadă, atractive atât prin tematică, cât și prin metoda de 
abordare, și care se integrau perfect în efortul permanent al 
unor colegi reputați, precum Paul Cornea, Nicolae Manolescu 
sau Eugen Simion, de a ridica nivelul muncii de la Catedră, la 
cota atinsă odinioară de etapa Călinescu-Vianu-Cartojan. 

În orice caz, se poate spune că Mircea Anghelescu a dus 
peste tot unde a lucrat spiritul de competiție și de muncă 
exemplară. Nu întâmplător, Adrian Marino a salutat una din-
tre lucrările sale din 1989, ca fiind o „nouă istorie literară”, iar 
ieșeanul Florin Faifer i-a definit stilul de lucru prin „exactitatea 
lecturii”. Evitând cu obstinație politica literară de grup, ca și 
postura ofensivă și polemică de manifestare, el s-a dovedit un 
spirit de echilibru și de înțelegere pentru orice formă de mun-
că în interes național, pentru orice afirmare creatoare viabilă, 
un spirit superior pentru care realitatea cărților s-a dovedit 
mult mai importantă decât orice formă de orgoliu personal. 
Om de bibliotecă și de cercetare sistemică a culturii noastre, el 
și-a urmat cu modestie, consecvență și tenacitate propriul 
drum, lăsând cărțile să vorbească și să se pronunțe despre 
fenomenul literar românesc. A evitat premeditat busculadele 
și atacurile la persoană, discutând de fiecare dată opera, iar nu 
omul, după o veche cerință a criticii românești. Așa a ajuns 
acum la o etapă aurorală a vieții și activității sale – a împlinit 
80 de ani la 12 martie anul acesta - moment în care ne permi-
tem să încercăm a realiza un profil al cercetătorului și profeso-
rului, chiar și aproximativ și provizoriu, cu privire la modul în 
care s-a manifestat spiritul său creator în câmpul literar, la 
modul în care și-a înțeles el rostul în „tinda unei registraturi”, 
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cum o numea Perpessicius, respectiv la rolul jucat de cărțile 
sale, prin care s-a validat o viață de om, pusă în slujba adevă-
rului și progresului literar.  

Fiecare carte a însemnat în felul ei o etapă, un punct de 
convergență a unor idei și atitudini, a unor noi concluzii ieșite 
dintr-o strădanie necontenită de acumulări, meditații, reconfi-
gurări. Pentru aflarea unui argument, a motivației unei idei 
sau afirmații, istoricul literar Mircea Anghelescu n-a ezitat să 
folosească fapte și documente inedite, să apeleze la altfel de 
suporturi decât cele „oficializate”, vizând de fiecare dată valen-
țe ale unei noi perspective estetice, fundamentate pe noi măr-
turii revelatoare, aduse din zone mai puțin frecventate, mer-
gând până la arhive și biblioteci de provincie (cum sunt cele 
de la Ploiești sau Bacău, de unde scoate la lumină scrisori ne-
cunoscute către Ion Heliade Rădulescu, adresate lui de către o 
admiratoare precum Grecca di Roma, sau, în celălalt caz, o 
mărturie a unui copist conștient de finalitatea muncii pe care 
o întreprinde). El procedează sistematic la reabilitarea docu-
mentului și a lecturii operei, contrastând puternic cu însăilări-
le ocazionale sau lipsite de consistență ale unor veleitari sau 
pretinși literatori, rumegând la nesfârșit același material (Za-
ciu le-a zis „ierbivori”), dar care au impresia că sunt deținători 
ai ultimului adevăr literar sau decidenți iluzorii de opinie sa-
crosanctă. În opoziție cu acești harnici consumatori de hârtie, 
care ies în spațiul public cu teme și aspecte literare rezolvate 
demult (la noi citarea antecesorului este de câtăva vreme o 
practică încetățenită), Mircea Anghelescu instituie onestitatea, 
cultul muncii și al argumentelor infailibile. Pledoaria sa pentru 
o istorie literară autentică și viguroasă poate fi desprinsă din 
fiecare pagină critică a sa, care evită cenușiul și locul comun, 
preluat tale quale, propunând în schimb exprimarea sugestivă 
și un permanent control al surselor, un eficace recurs la me-
morie. Remarcabil este la el modul în care a înțeles să adere la 
practicarea unui anumit gen de critică literară, optând nu 
pentru critica de întâmpinare, aflată la îndemâna oricui și 
comportând cel mai adesea o specie comodă și, în bună parte, 
cu rezolvare maniheistă, între da și nu, și preferând plăcerea 
expozeului critic de anvergură, în care dezvăluirile semnifica-
țiilor unui discurs literar presupun efort, intuiție și gust conso-
lidat. 

Alături de câteva încercări monografice, de care s-a lăsat 
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atras la început, tânărul studios s-a dovedit sedus de foiletonul 
documentat pe teme de istorie literară, aparținând unui gen 
de critică complexă, presupunând informare riguroasă, lectură 
de adâncime și opinii netocite. Acest tip de comentariu literar 
erudit, pentru care își declară preferința, poate fi depistat cu 
ușurință în culegerile de texte pe care le dă la iveală în această 
etapă formativă, de definire a profilului spiritual, așa cum se 
poate vedea din volumele Scriitori și curente (1982), Lectura 
operei (1986), Textul și realitatea (1988). Din această perspecti-
vă, volumul Lectura operei (1986) ni se pare concludent pentru 
opțiunile și preferințele comentatorului literar aflat în fața 
revizuirilor de substanță, a remodelărilor de profil, care nu pot 
fi întreprinse efectiv decât pe baza alcătuirii unor ediții cu 
caracter recuperator, realizate în conformitate cu toate nor-
mele științifice de rigoare. Așa cum a fost el conceput de au-
tor, volumul însumează o serie de texte care vin să confirme 
preferința pentru investigațiile complexe, rezultat al efortului 
conjugat dintre criticul de text, filologul, arhivistul și analistul 
contextului istoric, o critică de tip comprehensiv, făcând do-
vada remarcabilelor sale însușiri de cunoscător al textelor de 
bază ale literaturii noastre moderne, de la ediție la manuscris 
și invers. Într-o epocă în care s-a depus un interes sporit pen-
tru recuperarea integrală a operei principalilor noștri scriitori, 
prin depășirea fazei reprezentate de Cultura Națională și de 
Fundații, momentul editorial superior avea nevoie de un exa-
minator atent și înzestrat, în stare să observe și realizările, dar 
și neîmplinirile noilor ediții, în așa fel ca noile seriale să poată, 
în sfârșit, corespunde, cerințelor timpului. Cel care va deschi-
de paginile volumului în cauză va putea constata admirabila 
pregătire a comentatorului, buna stăpânire a epocii și a produ-
selor ei literare, prin utilizarea amplă a analogiilor și conexiu-
nilor pe care le face și care ne permit să evaluăm munca lui 
aplicată în a sistematiza și evalua fenomenul. E de citat fraza 
care îi caracterizează demersul: „A repune în circulație un text 
vechi, un clasic peste care s-a așternut colbul uitării sau al 
admirației, este o acțiune pasionantă, nu mai puțin pasional 
este să urmărești felul în care prospețimea și adevăratele lui 
sensuri sunt restituite prin truda și ingeniozitatea unui specia-
list de care cititorul aude prea rar vorbindu-se: editorul de 
texte. Uneori, demersul său este încununat cu încă o modestă 
satisfacție: aceea de a arăta drumul spre o nouă interpretare, 
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spre degajarea unei noi fețe a personalității scriitorului editat.” 
Un astfel de critic, admirabil pregătit pentru examenul com-
plex al genurilor și speciilor literare s-a dovedit a fi Mircea 
Anghelescu. El s-a aplecat cu multă atenție asupra edițiilor 
Neculce, Cantemir, Bariț, Cipariu, Codru Drăgușanu, Iacob 
Negruzzi, Odobescu, Hasdeu, Iorga, Lovinescu, Sadoveanu, 
Pușcariu, Camil Petrescu, D. Popovici, Tudor Vianu sau G. 
Călinescu, emițând considerații și puncte de vedere interesan-
te, valabile în esența lor. Încă de la început, criticul și-a definit 
cu multă scrupulozitate domeniul, scriind: „Ediția în sine este 
rezultatul unei activități paralele de cercetare și de creație, căci 
ea presupune nu numai stabilirea unui text corect, o activitate 
filologică deci, după care se pot oferi cititorului un număr de 
lămuriri istorice pentru a-i facilita înțelegerea unor nume pro-
prii, termeni arhaici, dialectali sau specializați și a unor aluzii 
obscure din text. Ediția presupune o activitate complexă și o 
competență complexă a editorului, care nu-și poate desface 
niciodată demersul în etape succesive: paleografică, filologică 
și c.l., căci toate acestea se împletesc și se condiționează, de 
aceea, cele mai bune ediții sunt făcute de un singur editor, 
care e și lingvist, și istoric literar și critic chiar...” Dincolo de 
critica textuală obligatorie, de selecția textelor și organizarea 
lor, el aduce în discuție și alte elemente care trebuie avute în 
vedere, cum ar fi faptul că „opera nu a apărut și a existat în 
neant și, deci, ea trebuie restituită împreună cu apele amnioti-
ce în care a apărut și s-a dezvoltat, cu atmosfera care o poate 
explica și, până la un punct, justifica. Nu numai textul face 
parte din operă, ci și orizontul ei de așteptare, pe care editorul 
îl recompune într-un întreg edificiu, nu doar în câteva note 
sau într-o prefață...” Astfel de precizări dau seama despre con-
cepția de lucru a analistului, mereu îmbogățită și recondițio-
nată pe parcurs, în așa fel încât să se plieze cât mai exact pe 
simbolistica operei, pe bogăția de sensuri pe care ea o degajă, 
inclusiv date cât mai complete privind procesul de receptare a 
operei în timp. Sunt de invocat aici cuvintele lui Mircea An-
ghelescu, ocazionate de ediția Al. Piru la Istoria lui Călinescu: 
„Istoria lui Călinescu poate fi completată, amendată în detalii, 
corectată ici și colo; ea nu poate fi însă modificată structural, 
nu pentru că autorul ar fi condamnat pentru vecie să rămână 
în cochilia unei singure «opinii», ci pentru că el nu-și poate 
contura, într-o singură viață, decât un singur stil, un singur 
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gust, o singură personalitate. Pe aceasta o exprima, cu fasci-
nantă noutate, prima ediție a acestei cărți memorabile”, de 
unde, oarecum, inutilitatea adăugirilor de amănunt aduse de-a 
lungul timpului, care ar reprezenta „imaginea cea mai nimeri-
tă a autorului său, schimbător în amănunte și neschimbător în 
esențe, mereu în ebuliție, mereu în căutarea perfecțiunii de 
care era, mai totdeauna, aproape”. E poziția cea mai nimerită 
pe care putea s-o adopte, așa cum înțelege să discute de pe o 
poziție asemănătoare ediția restitutivă a lui Tudor Vianu, unde 
o altă opinie de bun-simț ne oprește privirea: „În mod cu totul 
paradoxal lectura unui vraf de texte, aproape opt sute de pa-
gini de expuneri, eseuri și cronici, contrazice – deși nu pentru 
prima dată – acea veche impresie, care domină încă în ideile 
atâtor foști cititori ai cărților sale. Dimpotrivă, lectura volumu-
lui lasă să se audă vocea discretă, dar nu înăbușită, a unui 
temperament, scriitorul are farmec și este un maestru al nuan-
țelor, între care nu lipsesc nici lirismul, nici umorul; viziunea 
lui are grandoare și expresia îi acoperă desăvârșit avântul, în-
cât tensiunea conținută scapă, de regulă, lectorului grăbit, pe 
care îl rețin doar cuvintele tari și contrastele baroce. Tudor 
Vianu este un scriitor adevărat în fiecare text al său, și fiecare 
volum al său este o construcție elaborată, în care piesele nu 
sunt adunate împreună în mod întâmplător, chiar dacă e vor-
ba de articole publicate în diferite timpuri. Am regretat întot-
deauna, și am spus-o de câte ori am avut prilejul, că ideea cu 
care a pornit această ediție la drum, acum cincisprezece ani – 
gruparea tematică a textelor, fără a respecta măcar structura 
volumelor publicate de autor – a fost o idee nefericită. Mi se 
pare greșită, între altele, pentru că în conștiința publică, a 
cititorului, a specialistului, intră în general nu un articol, chiar 
esențial, ci cartea care îl răspândește și care, prin structura ei 
întreagă, îl sprijină.” Criticul Anghelescu ne ghidează aici cu 
eleganță și bun gust în labirintul operei, cu trimiteri exacte 
asupra organizării și repartiției materialului, într-un punct de 
evoluție când nici formula cronologică, nici cea tematică nu 
rezolvă întotdeauna unicitatea unei bune restituiri.   

Mulțimea de texte și analize oferite de cărțile lui Mircea 
Anghelescu sunt generatoare de sugestii și potențialități diver-
se, și conduc de fiecare dată spre luminarea aspectelor nevral-
gice, întunecate sau ocultate până acum, pe care operele luate 
în discuție le conțin, și cărora el le conferă un plus de viabilita-
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te. Textele sale de tinerețe nu și-au pierdut nici vigoarea, nici 
precizia diagnosticului, fapt care sporește valoarea opiniilor 
sale prin timp. În acest sens, chiar prezența în câmpul literar a 
unor lucrări-îndreptar, cum sunt cele publicate în prima tine-
rețe, ne îndreptățesc să privim cu multă încredere oficiul critic 
practicat de autor și pentru a ne convinge de seriozitatea lec-
turilor sale, de analiza meticuloasă practicată, având întotdea-
una preocuparea să nu neglijeze detaliul, dar nici să facă abs-
tracție de imaginea de ansamblu. Cărțile lui Mircea Angheles-
cu răspund în totalitate acestui criteriu de calitate pe care 
orice om de litere care se respectă îl recunoaște ca valabil, atât 
ca tematică, cât și ca mod de tratare, reluând și aprofundând, 
niciodată schematic și irelevant, teme și subiecte de cea mai 
pură actualitate. Tematica cărților sale se aliniază unor tren-
duri europene recunoscute, aflate la intersecția cu marile miș-
cări de idei la modă, și în perfectă consonanță cu noile cuceriri 
ale criticii, fără a deveni oțioase ori imitativ-dependente. Dim-
potrivă, e de remarcat la el preocuparea continuă de a da un 
conținut nou vechilor definiții privitoare la sensul și rolul cu-
rentelor literare, venind cu precizări și cu disocieri binevenite, 
care permit o mai atentă situare a operelor în spațiu și timp. 
Opera de preluare, selectare și promovare a unor specii și ge-
nuri literare, vizibilă și în activitatea sa de editor, este strâns 
legată de o anume dorință didactică de mai multă ordine și 
apartenență la fluxul viu al epocii, de re-configurarea unor 
mitologii și convenții artistice fundamentale, cum ar fi călăto-
riile sau relațiile literare transregionale, de refacere compara-
tistă a unor noi trasee de cultură în strânsă legătură cu istoria 
mentalităților. Toate aceste probleme și coordonate pot fi 
regăsite structural în mai toate volumele sale, transgresând și 
configurând cu oarecare insistență și principalele perioade de 
evoluție și clarificare interioară de care dă dovadă, 
îmbogățindu-se și crescând în ponderabilitate, spre a se inter-
secta cu altele noi, venind din incursiunile sistematice în epo-
că sau din frecventarea atentă a unor scriitori de direcție, a 
„corifeilor” și a deschizătorilor de drum.  

Printre cei care beneficiază de pe urma incursiunilor sale 
critice se numără numeroși scriitori de la începutul epocii 
moderne, care n-au ajuns să treacă prin reexaminările trebui-
toare, cum ar fi: Ion Heliade Rădulescu (O biografie a omului și 
a operei, 1986), Gr. Alexandrescu (cu o Introducere în opera 
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lui..., 1973), Petre Ispirescu (1987), Dinicu Golescu, D. Ralet, 
Anton Pann, Nicolae Filimon etc., din lectura sistematică a 
operei cărora au rezultat noi puncte de diferențiere. Invitația 
la lectura operei acestora e evidentă, majoritatea acestora cu-
noscând aprofundări, reluări și reexaminări care le poziționea-
ză altfel opera, îi îmbogățesc și îi diferențiază tematic, în serii 
și grupuri afine, ținându-se cont de câștigurile noi pe care 
critica și istoria literară le-au adus și consolidat în timp. Re-
lectura textelor este esențială pentru el, ca și plăcerea de a 
reconstitui epoca și farmecul ei indelebil, portretistica literară 
și absorbția culturală a modelelor venind din Apus, asupra 
cărora insistă în majoritatea textelor sale, luând de la Călines-
cu nu numai tentația biografismului exemplar, ci și aspirația 
de reconstituire a epocii, prin chiar elemente împrumutate de 
la scriitorul în cauză, așa cum bine o spune în textul său de 
deschidere la Lectura operei: „interpretarea operei, infinită în 
înțelesurile ei virtuale, reversibilă pe axa istoriei, are o singură 
constantă, care este totodată și punctul său de plecare: textul, 
înțeles în litera, dar și în spiritul său”. Desigur că aprehendarea 
criticii textuale presupune, după cum am văzut, alte multe 
cunoștințe de transcriere filologică, de examinare a izvoarelor 
și a autenticității lor, iar frecventarea manuscriselor, compara-
ția textelor, urmărirea operei în edițiile succesive sunt doar 
câteva din operațiile pe care un critic al edițiilor le are în vede-
re. În acest sistem de valori intră și studiul mentalităților, cu 
privire la care invoca anumite opinii avizate ale criticii mai 
noi, și punea la grea încercare simțul de discernere și de re-
constituire a unor direcții fertile din critica și istoria noastră 
literară, prezentă atât în domeniul literaturii noastre vechi, cât 
și al celei moderne și contemporane. 

Însușirea metodei și verificarea pe viu a rezultatelor ne ofe-
ră șansa de a-l urma pe terenuri de investigație noi, unde „ri-
dicarea topografică” a terenului îi aparține în cea mai mare 
măsură, cum ar fi câteva cărți de succes, care au vizat domenii 
noi de lucru și observație, mai puțin frecventate de critica și 
istoria noastră literară de până acum, cum ar fi Literatura ro-
mână și Orientul (1975), Mistificațiuni (2008), Poarta neagră. 
Scriitorii și închisoarea (2013), Lâna de aur. Călătorii și călători-
ile în literatura română (2015), O istorie descriptivă a literaturii 
române (2019), rezultat al unor îndelungi cercetări și prospec-
țiuni. Abordarea lor poate fi întrevăzută încă de la primele 
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ieșiri în spațiul public, în demersul cărora poate fi identificată 
o constantă: fuga de perimetrul schematizat al studiilor de 
istorie literară clișeizate, evitarea stereotipiilor și a locurilor 
comune. De fiecare dată, textul lui Mircea Anghelescu e inte-
resant și nebătrânicios, proaspăt, interogând zone și aspecte 
literare uitate sau lăsate în desuetudine, dovedind prin aceasta 
spirit de înnoire, intuiție nefardată, capacitate de prospecție a 
pieței. Aș spune chiar că, din punctul meu de vedere, este sin-
gurul istoric literar (a mai fost Dan Horia Mazilu în interiorul 
literaturii române vechi sau Al. Duțu în domeniul imagologiei) 
care, urmând de aproape exemplul lui Șerban Cioculescu, a 
oferit cititorului de azi surpriza unor comentarii de mare nou-
tate tematică și interpretativă. Și chiar dacă o face prin inter-
mediul foiletonului, comentariul e totdeauna pertinent și de o 
mare suculență ideatică. E aproape singurul istoric literar bu-
cureștean care a schimbat fața literaturii noastre din ultimul 
timp, având în vedere că a reabilitat cu eficiență istoria literară 
bazată pe document și pe arhive. El pare să facă în chip fericit 
joncțiunea dintre tipul de arhivist (rămas uneori prizonierul 
descoperirilor pe care nu le știe ridica la gradul de limpiditate 
critică dorită) și comentatorul literar avizat și prob. Articolul 
critic pe care îl practică, așa cum se întâmplă în colaborările 
sale la „România literară”, denotă capacitate de a atrage publi-
cul tânăr sub aripa literaturii și nu de a-l îndepărta prin de-
mersuri fastidioase, cum se întâmplă cu scrisul unor confrați 
cantonați de prea mult timp în preocupări narcisiste sau ajunși 
prizonieri ai unor metodici arhi-uzate. Surpriza oferită de 
scrisul său constă în inteligența cu care sondează trecutul și în 
modul inspirat prin care știe să elimine tot ceea ce-i de prisos 
și irelevant. Încă de la debut, Mircea Anghelescu a atras aten-
ția criticii asupra sa, deoarece teza sa de doctorat 
Preromantismul românesc (1971) aducea în discuție multe ele-
mente noi. Curentul fusese puțin studiat, singura întreprinde-
re notabilă fiind făcută de Iosif Pervain, care încercase în 1948 
să schimbe imaginea istoriei literare asupra preromantismului 
românesc, prin lucrarea sa de doctorat Reflexe preromantice în 
literatura română: Eduard Young și Thomas Gray, pe care o 
condusese D. Popovici, lucrare uitată, dar recuperată editorial 
de Alin Mihai Gherman. Întrucât bogatele sale informații n-au 
ajuns la timp la cunoștința cititorilor și a specialiștilor, demer-
sul lui I. Pervain n-a avut efectul critic necesar, chiar dacă 
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întreg curentul era văzut ca un reflex al influențelor străine, în 
principal lecturilor din Eduard Gray și Thomas Young. Cei doi 
referenți, Sextil Pușcariu și D. Popovici, au vorbit în referatele 
lor despre calitățile și imperfecțiunile tezei, croită mai ales 
după un tipar comparatist tradițional, în care un rol important 
l-a jucat traducerea operei lui Young în franceză operată de Le 
Tourneur, intermediar cunoscut până în spațiul sud-este eu-
ropean. D. Popovici, în schimb, n-a ezitat să formuleze foarte 
exact și unele sugestii de adâncire a studiului. Iată-le: „Pe plan 
românesc, studiul urmărește înregistrarea mărturiilor de inte-
res față de scriitorii amintiți și de intermediarii acestora, pre-
cum și traducerile și adaptările din opera lui Young și Gray, pe 
de o parte, din operele intermediare pătrunse de sentimentali-
tatea preromantică, pe de altă parte. Puține sunt datele care s-
ar putea adăuga la ceea ce aduce d-sa. Ar fi de dorit însă ca 
acest capitol să fie lărgit și să cuprindă și imitațiile preroman-
ticilor români, oricât de dificilă ar fi separarea în sfera aceasta 
a ceea ce este preromantic de ceea ce este romantic. Studiul, 
unitar în forma în care este prezentat de candidat, ar fi căpătat 
astfel o unitate mai larg cuprinzătoare, ar fi sporit în greutate 
materialul românesc și ar fi subliniat complexitatea proble-
mei.” (cf. referatul în chestiune la Mircea Popa, Sextil Pușcariu 
și Muzeul Limbii Române, Casa Cărții de Știință, 2016, p. 248). 
Este tocmai ceea ce a făcut Mircea Anghelescu, mutând accen-
tul de pe influențe pe creațiile produse pe teren național și 
atașând, pentru întâia oară, sentimentalității romantice un 
domeniu ignorat și nebăgat în seamă până la cercetarea sa și 
anume domeniul producțiilor cântecelor de lume, cu oftaturile 
lor tânguioase. Apoi, tânărul analist al producțiilor literare ale 
vremii a lărgit mult spațiul influențelor, făcând trimiteri și la 
literatura neogreacă, tradusă și cultivată la noi prin câțiva au-
tori demni care au făcut prozeliți. Prin această schimbare de 
paradigmă, prin analiza clară și judicioasă a fenomenului luat 
în discuție, Mircea Anghelescu s-a remarcat încă de la prima 
sa carte, prin intuiții sigure, discurs critic semnificativ, formu-
lări judicioase. Cartea lui a constituit o bună carte de vizită, o 
situare a prezenței sale în câmpul fruntaș al istoricilor literari, 
deși e ciudat că nici Laurențiu Ulici în Prima verba (1975), nici 
Mircea Iorgulescu în Scriitori tineri contemporani (1978) nu îl 
menționează. 
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O anticipare mai evidentă a domeniului său de lucru de 
mai târziu autorul o va întreprinde în Literatura română și 
Orientul. Secolele XVII-XIX(1975), carte apărută în seria de 
„Confluențe” a editurii Minerva, marcând o nouă deschidere 
comparatistă a autorului. Sinteza produsă era o noutate în 
materie, deoarece comparatiștii, istoricii și documentariștii 
anteriori se opriseră doar la semnalări răzlețe și la cercetări 
punctuale, fără a realiza un sondaj de adâncime în acest capi-
tol important al relațiilor noastre cu Orientul. Autorul apelea-
ză și de data aceasta la izvoare suplimentare, la cataloage, 
bibliografii, manuscrise, identificând în cărțile populare un 
domeniu predilect de intermediere, iar în literatura de călăto-
rii, o poartă de acces de primă importanță. Nu în ultimul rând, 
sunt identificate motivele poetice care definesc atmosfera 
unor romantici români predispuși să călătorească imaginar în 
perimetrul unor ținuturi dominate de „persani” și egipteni. 

Stăpân deja pe o informație de istorie literară solidă și cu 
câteva linii și trasee motivaționale bine definite, istoricul lite-
rar trece printr-o perioadă de acomodare și de aprofundare a 
domeniului de investigare, mai puternic ancorat în literatura 
pașoptistă a vremii. De aici vor ieși la lumină scrierile despre 
Grigore Alexandrescu, Ion Heliade Rădulescu, Petre Ispirescu, 
în paralel cu pregătirea unor ediții din N. Filimon, D. Ralet, 
Dinicu Golescu, Mozes Gaster. Munca editorială nu îl împiedi-
că să ofere și ample comentarii asupra epocii și oamenilor ei, 
asupra conexiunilor pe care acest sistem de literatură canonică 
îl generează. Cărți precum Scriitori și curente (1982), Textul și 
realitatea (1995), Clasicii noștri (1996), Cămașa lui Nessus 
(2000) ni-l recomandă ca pe un comentator literar cu gust și 
cu idei bine consolidate, așezate într-o armătură critică  atră-
gătoare și dezinvoltă. În conivență cu alte demersuri contem-
porane, precum cele ale lui Cornel Ungureanu sau Florin Ma-
nolescu, Mircea Anghelescu deschide aici procesul de readu-
cere acasă a scriitorilor din exil, fixând în introducere și o eva-
luare semnificativă a rolului elitelor românești rămase în spa-
țiul european la cercetarea unor segmente de literatură euro-
peană (și nu numai) care le-a conferit o calitate precursorială 
bine învederată în mișcarea de idei a contemporaneității: „Cu-
nosc mai bine – afirmă el – numeroasele cărți ale românilor 
care au îmbogățit analiza fenomenului cultural și literar uni-
versal și știu – nu sunt singurul care o știe – că nu se poate 
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vorbi astăzi în lume despre istoria religiilor fără a-l pomeni pe 
Mircea Eliade, despre barocul european și raporturile literare 
franco-spaniole fără a-l utiliza pe Alexandru Ciorănescu, de-
spre cultura slavonă a Europei medievale fără a te referi la 
Emil Turdeanu, despre Biedermaier și rococoul literar fără 
trimitere la Virgil Nemoianu, despre post-modernism și avan-
gardă fără a menționa pe Matei Călinescu sau Mihai Spăriosu, 
despre antropologia culturală a Europei medievale fără a numi 
cartea lui Culianu, despre Rousseau fără a-l utiliza pe Bazil 
Munteanu...”. Falaga elitelor românești care, dintr-un motiv 
sau altul, au optat pentru a-și desfășura activitatea în străină-
tate, au constituit un vârf de lance necesar pentru pregătirea 
terenului pentru ca și cei de acasă, să devină la rândul lor, 
obiect de traducere, de lectură sau de cunoaștere critică. Ei și-
au pus amprenta asupra multor domenii de activitate, prin 
opere care nu pot fi ignorate. Investigația mediului cultural 
contemporan din Spania, Danemarca, America de Sud, Aus-
tralia, Statele Unite sau Canada a scos la suprafață numeroase 
contribuții românești fără de care fenomenul literar respectiv 
nu mai poate fi cercetat în dinamica sau internă fără ignorarea 
acestora. Mircea Anghelescu a stăruit asupra mai multor ase-
menea focare de cultură, de revuistică și producție editorială 
în care românii au fost implicați cu rezultate benefice. Risipiți 
pe toate meridianele pământului, ei au întemeiat reviste, au 
făcut traduceri, au avut rolul de agenți de legătură dintre o 
literatură sau alta, numele multora dintre ei devenind repere 
demne de luat în seamă pentru înfloriri literare semnificative. 
Pledoaria pentru readucerea lor acasă și așezarea lor în cadrul 
adecvat îi aparține fără îndoială și lui Mircea Anghelescu. Sunt 
de citit, în acest sens, câteva articole revelatoare pentru sub-
stratul teoretic implicat, cum ar fi Lectura literară și lectura 
literală sau „Vina” în literatură și discursul autobiografic, arti-
cole extrem de interesante, cu disocieri demne de atenție și cu 
observații pertinente privind schimbările tematice și de ordin 
interpretativ, precum sentimentul vinovăției, al păcatului, care 
e pus la baza multor dezvoltări epice la scriitorii de dincoace 
de Cortina de Fier. Pentru autorul Mircea Anghelescu, „Vina 
nu este pentru societatea totalitară o realitate juridică, ci o 
stare de spirit, un instrument malefic al terorii difuze care nu 
trebuie să se justifice: ea există pur și simplu. Ea se exercită 
permanent și în afara unor condiții logice potrivit așa-
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numitului «sindrom al plutonierului major» pe care l-a definit 
Titus Popovici în romanul său Cartierul Primăverii, tipărit 
postum, în 1998; el este definit printr-o explicație pusă în gura 
unui personaj care îl întruchipează pe Lucrețiu Pătrășcanu.” 

Strâns legată de această realitate a vieții culturale româ-
nești în comunism este literatura detenției. Pentru a înțelege 
mai bine fenomenul carceral în context românesc, el a gândit 
o carte cu aspect analitic privitor la această crimă umanitară 
din comunism, făcând un salt în istorie și ocupându-se de 
aspecte privind regimul penitenciarelor din țara noastră, cu 
referire expresă la scriitorii care au ajuns de-a lungul vremilor 
să fie condamnați de regimuri politice diferite, pentru vini 
imaginare sau atitudini politice ferme. Cartea sa e un fel de 
prolog la literatura închisorilor și la regimul de detenție al 
sutelor și miilor de inși condamnați de regimul comunist la 
ani grei de temniță pentru simplul motiv că au avut funcții în 
regimurile trecute. Lista cazurilor cercetate de el se referă la 
Ioan Slavici, Tudor Arghezi, N. D. Cocea, Mircea Damian, Geo 
Bogza, Dragoș Protopopescu, Zaharia Stancu. Cu Poarta nea-
gră, Mircea Anghelescu părăsește oarecum teritoriul conven-
țional al literaturii și devine interesat de domenii și cazuri 
specioase, care n-au fost abordate și care, aparent, pot fi con-
siderate o concesie făcută mass-mediei și temelor agreate de 
un public mai larg decât cel literar. 

În această situație de literatură de nișă se postează cartea 
sa despre Mistificțiuni (Falsuri, farse, apocrife, pastișe, pseudo-
nime, și alte mistificații în literatură, 2008), unde s-a oprit asu-
pra celor mai cunoscute fapte literare de acest tip, care ar fi 
putut fi completate cu multe altele, prin frecventarea apropia-
tă a revistelor umoristice și satirice, în paginile cărora sunt 
frecvente astfel de producții. Numai cine a cunoscut din inte-
rior literatura veche putea denunța falsurile lui Huru sau 
Clanău și putea să reconstituie întreg traseul său în cadrul 
literaturii noastre. Un alt punct de dispută este cel oferit de 
Cântarea României, asupra căruia a oferit întreg șirul de ar-
gumente existente, oferind în final concluzia care se degajă 
din context. În  domeniul parodiilor și farselor stăruie asupra 
lui Hasdeu și asupra războiului său purtat cu „Convorbirile 
literare”, pentru ca mai mult spațiu să acorde afacerii Caion, 
debutului lui Adrien Le Corbeau, a cuplului poetic Anghel-
Iosif  (A. Mirea) sau replicii date de Felix Aderca la romanul 
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Amantul doamnei Chatterley, care a produs multe discuții în 
presă la timpul respectiv. 

Cartea numită Lâna de aur (2015) realizează o sinteză ilus-
trativă asupra literaturii de călătorii la noi și asupra modului 
cum trebuie înțeleasă prezența acesteia în corpul nostru men-
tal. Scopul mărturisit al autorului a fost acela ca dintr-o „ase-
menea ordonare și discuție a tipurilor de călătorie să reiasă și 
o privire mai motivată asupra literaturii de călătorie și a con-
tribuției sale la maturizarea unor teme, la dezvoltarea unor 
percepții în spațiul public și, în ultimă instanță, la constituirea 
și la afirmarea unui puternic sentiment național”. Organizarea 
materialului e deosebit de riguroasă și tinde să acopere întrea-
ga epocă de cultură din secolul XIX încoace. Cercetarea se 
deschide cu însemnările de călătorie ale lui Gheorghe Asachi 
și Dinicu Golescu, trece prin C. Negruzzi și Grigore Alexan-
drescu, prin călătoriile arheologilor sau ardelenilor la Bucu-
rești, ca apoi să se oprească asupra lui N. Șuțu, Mihail Kogălni-
ceanu, Ion Heliade Rădulescu, Gheorghe Bariț, August 
Treboniu Laurian, spre a schimba apoi stilul de relatare și a-și 
focaliza atenția asupra călătorilor români la Veneția sau în 
Anglia și Orient, nu fără a pune în oglindă atracția Occidentu-
lui. Din când în când, relatarea cronologică e întreruptă de 
mici studii de caz, cum ar fi „călătoria ca roman utopic” (Dini-
cu Golescu) sau „călătoria ca poveste”(Vasile Boerescu,Grigore 
Radu Melidon, George Sion, Alexandru Pelimon, Petre Ispires-
cu). Partea a doua a lucrării vizează „tranziția spre modernita-
te” și are în vedere memorialistica estetă a lui Al. Odobescu și 
Al. Macedonski, cea care aparține exploratorilor (Iuliu Popper, 
Emil Racoviță, Basil G. Assan), aventurierilor (Nicolae Ghika-
Comănești și Aurel Varlaam), savanților (Nicolae Manolescu, 
Grigore Ștefănescu), ideologilor (Alexandru Vlahuță, Nicolae 
Iorga, Constantin Stere). Cartea se încheie cu Călătoriile epocii 
interbelice, din rândul cărora reține numele lui Matila Ghyka, 
Panait Istrati, Mihai Tican Rumano, Mihail Sadoveanu, Liviu 
Rebreanu, Mircea Eliade, Jean Bart, Camil Petrescu, Mihail 
Sebastian, și ale gazetarilor Petru Comarnescu și Geo Bogza, 
cărora le adaugă însemnările de călătorie ale celor care s-au 
încumetat să facă ocolul pământului, respectiv ale generalului 
Constantin Găvănescul, colonelului N. Condeescu, și locote-
nent-colonelului N. M. Condiescu, aflați oarecum într-o misi-
une de serviciu. O literatură de călătorie bogată, în unele ca-
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zuri apropiată de arta relatării literare, în alte cazuri mai apro-
piată de tehnica rapoartelor geografice și a relatărilor științifi-
ce. Toate, dar absolut toate, aducând în discuție texte uitate 
sau nevalorificate, cărora autorul le stabilește cu eleganță și 
grație rolul și importanța. Așa, de pildă, luând în discuție cu-
noscuta scriere a lui Dinicu Golescu, el avansează un punct de 
vedere deosebit de incitant: „Modelul pe care Dinicu Golescu 
îl construiește cu răbdare și artă a mozaicului în această «în-
semnare» a călătoriei sale este de fapt o «utopie» de felul lui 
Candide al lui Voltaire, care se construiește cu prilejul unei 
călătorii, așa cum își desfășoară argumentele numeroase utopii 
din literatura universală.” O altă remarcă demnă de reținut 
este aceea privind modalitatea de a transmite contemporani-
lor un program de reformă și, în același timp „să-i convingă pe 
decidenții politici, boierimea din primele cinuri, că modelul 
occidental merită să fie urmat.” La Grigore Alexandrescu în-
tâlnim o altă caracterizare memorabilă: Memorialul de călăto-
rie „este o scriere veselă, jucăușă, pe jumătate parodică, tocmai 
pentru că autorul refuză modelul didactic, declamator, pe care 
îl urmaseră cele mai multe din textele consacrate călătoriilor, 
pe care îl asumă involuntar”, dar care în Oltenia își schimbă 
înfățișarea, devenind „dramatică și ceremonioasă”.  

Nu există text de călătorie asupra căruia privirea sa moder-
nă să nu surprindă noi diferențe, nuanțe, caracterizări. Cităm 
în acest sens opinia sa despre memorialistica lui Negruzzi, 
„mai degrabă o declarație de principiu, o profesiune de credin-
ță a unui scriitor deja stabilit în limitele unui romantism de-
clarativ, un Biedermeier pictural, care va influența viziunea 
prozei românești.” Reținem, de asemenea, modul în care unii 
călători (grupul arheologilor) văd realitățile țării drept un tă-
râm al clasicității și în care, la fiecare pas, sunt invocate figuri 
celebre ale romanității, inclusiv divinul Traian. Amendând 
„delirul romantic” al acestora, autorul introduce elemente de 
inventar realist, dar și „lirismul unei identități naționale în 
curs de constituire” prin care un Bolliac și alții îl livrează con-
cetățenilor pătrunși de nevoia unei pedagogii naționale în 
ofensivă. Acest lucru este valabil și pentru ardelenii care vin la 
București și în alte zone ale Țării-Mamă, ducând cu ei acel fior 
de libertate care le lipsea în primul rând. Sentimentul nevoii 
de libertate devine la Codru-Drăgușanu primordial, el 
apărându-i autorului nostru drept un adept al democrației 
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descrise de Tocqueville, în genul căruia formulează un set de 
precepte divinizatorii: „Democrația e o spaimă pentru cei fe-
rici ai timpului, căci ea presupune, ba chiar impune moravuri 
pure, egalitate civilă, politică și socială pentru toți; ea e neplă-
cută ignoranților pentru că ei nu pricep cât e de dreaptă și 
frumoasă. Legi bune și drepte poate să aibă numai un popor 
învățat și cult.” Cartea despre călătorii români memorabili 
devine sub pana lui Mircea Anghelescu o carte de învățătură. 
Românii călătoresc rareori spre amuzament și distracții. 
Loisir-ul lor vizează înainte de toate schimbarea condițiilor 
sociale, învățământ performant, instituții civilizate, moravuri 
occidentale, reforme substanțiale. Ei nu uită cu niciun prilej să 
ignore problemele de limbă, de aspect arhitectural, orășenesc, 
de progres efectiv. O adevărată retorică a gigantescului, a 
comparațiilor umflate, a mirării excesive exultă imaginativ în 
rapoartele lor, traducând un spirit european autentic, doritor 
de schimbări. Ce înfățișare primește acesta în închipuirea lor o 
spune tot autorul nostru când vede în aceste diverse înfățișări 
memorialistice mai degrabă „conspectul unei căutări de sine 
prin meandrele unei lumi la care se uită cu încântare dar și cu 
spirit critic, [...] un buletin al febrei identitare”, cauzat de „spi-
ritul european” pe care doresc cu toții să-l transplanteze la noi. 
Mircea Anghelescu scrie nu atât o carte despre lumile văzute 
de români, cât o carte despre suferințele interne ale neamului, 
un tratat de politichie românească, o posibilă istorie a civiliza-
ției lovinesciene avant la lettre.  

Nivelul de lucru și resursele filologice și istorico-literare de 
care dispune sunt valorificate plenar în una dintre cele mai 
recente scrieri ale sale, intitulată O istorie descriptivă a litera-
turii române (Tracus Arte, 2019), care nu a trezit prea mult 
interesul criticii actuale, din pricină că tratează oarecum un 
subiect subsecvent perioadei preromantice, cu material nou și 
în parte nefrecventat de scrisul actual. Atât ipoteza de lucru 
cât și demersul istoriografic denotă o anume specializare, cu 
numeroase contribuții proprii, încât gradul de valorizare a 
epocii este unul substanțial crescut, situație care e foarte puțin 
avantajoasă pentru nivelul de gust al contemporanilor noștri. 
Avem de-a face aici cu o lectură proprie a unui segment im-
portant din literatura noastră, definit de autor, foarte exact, ca 
fiind Epoca premodernă, pe care îl străbate foarte atent, re-
compunând liniile sale directoare și re-așezând discursul de 
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istorie literară într-un context nu numai necesar, ci și exem-
plar. Mai întâi, pentru că avem tot mai puțini temerari care se 
aventurează în spațiul literaturii vechi și premoderne, într-un 
climat literar actual dominat de critica de întâmpinare și care 
ocolește sistematic coborârea dincolo de linia de demarcație a 
marilor clasici. De aproape 50 de ani foiletonismul acesta, 
redus ca perspectivă de act cultural, domină producția de car-
te curentă, sustrăgându-se oricăror încercări de istorie literară 
tradițională (sau aparent tradițională) care urmărește semna-
larea, descrierea și catalogarea unor manuscrise, opere sau 
autori ignorați sau uitați (onoare excepțiilor!). Atenția exclusi-
vă pentru actualitate a sustras zone importante ale fenomenu-
lui literar din sfera preocupărilor stringente, ducând la extir-
parea sistematică a oricăror tentative și preocupări veritabile 
de istorie literară, iar acolo unde sunt, sunt fie trecute cu vede-
rea, fie îngropate repede și definitiv sub tot felul de eschive 
mai mult sau mai puțin întemeiate, dar rostite pe un ton ora-
cular și apodictic. Rezultatul e, firește, în dauna normalității 
literare, deoarece cercetătorii și investigatorii literari care co-
boară dincolo de epoca clasică pot fi numărați pe degete. Mir-
cea Anghelescu e unul dintre aceștia. Pe vremea când Marin 
Bucur și-a scris Istoriografia literară românească, se mai putea 
vorbi de „școli”și tradiții în domeniu, de direcții critice, care 
încet-încet au fost considerate desuete și au murit prin inani-
ție, prin chiar lipsa unor centre de paleografie chirilică sau de 
specializare filologică adecvată. Școlile doctorale și de maste-
rat de la universități urmăresc studiul literaturii punând în 
exclusivitate accentul pe scriitori importanți, aleși din câmpul 
interbelic sau actual, făcând totală abstracție de literatura 
veche, premodernă sau modernă, alungând din preocupările 
tinerilor orice urmă de a se fixa mai jos de epoca marilor cla-
sici și cu atât mai puțin de a investiga unii cărturari, proveniți 
din zona traducerilor, prelucrărilor, imitațiilor și a modestelor 
încercări de început, chiar dacă acestea lărgeau substanțial 
câmpul de acțiune al ideilor, contribuind la fenomenul de 
înnoire al epocii. Știința criticii de azi se rezumă la prezenta-
rea și discutarea unor cărți, ocolind cu desăvârșire studiile 
academice de istorie literară, vizând investigațiile în zona de 
ideație a unor epoci de atitudine și afirmare a unor curente de 
idei, a căror aducere la lumină presupune multă muncă și 
inițiativă personală, asumarea unei documentări pe cont pro-
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priu, în lipsa unor bibliografii sau a unor instrumente de lucru 
adecvate. De cele mai multe ori, chiar universitarii puși să 
formeze și să îndrume adepți în această direcție preferă mă-
runțirea materiei din curriculumul universitar, fragmentarea 
ei prin cursuri speciale, încât studenții se pomenesc că termi-
nă o facultate fără să aibă viziunea întregului corp al literaturii 
naționale și cu atât mai puțin a istoriei patriei, redusă și strivi-
tă de alte necesități imperative ale globalismului reducționist. 
E mult mai simplu să ne publicăm impresiile de lectură, decât 
să ne claustrăm prin arhive și biblioteci, recurgând la cea mai 
adecvată formulă de atestare critică, deoarece până și onestele 
monografii de scriitor, care își aveau rolul și locul lor în cadrul 
unui diacronism literar indispensabil, presupun un efort de 
lucru prelungit. Drept urmare, tinerii nu mai simt chemarea 
cercetării arhivelor, a colecțiilor de manuscrise sau de carte 
veche, nu mai știu citi o epistolă, descifra o filă de cronică, o 
pagină de chirilică sau, dacă o fac, reduc totul la un mic cultu-
ralism regional. Cartea lui Mircea Anghelescu este, prin urma-
re, o carte atipică, pledând pentru specializări înguste, pentru 
nevoia reîntoarcerii la cercetări ale epocilor trecute, prin alte 
mijloace decât cele obișnuite, de tip comun. Ea poate fi luată 
ca excelent ghid de lectură în epoca pe care el a frecventat-o și 
a străbătut-o pas cu pas, și ca formă de lectură și ca metodă, 
prin re-așezarea și re-organizarea acestui material într-o altă 
formă decât cea cronologică. Prima ei calitate este aceea de a fi 
refăcut, prin lecturi proprii și, mai ales, prin recurgerea la ma-
nuscrise, o bună parte din literatura română, pe care, în gene-
ral, lumea a ignorat-o. E o muncă în bună parte de pionierat, 
care umple golul câtorva secole de literatură și producție de 
carte. Cele mai multe din exemplele date îi aparțin în totalita-
te, munca de descifrare a perioadei literare la care s-a fixat 
fiind făcută cu responsabilitate și temeinicie. Vom găsi aduse 
în discuție opere cu adevărat remarcabile, unde se găsesc idei 
și atitudini noi, pătrunse de spiritul veacului în care au fost 
create. Demersul său constă în refacerea stilului dominant al 
unei epoci, prin traduceri, poezie, eposul eroic, memoriale de 
călătorie, spectacolul de teatru. Înțelegerea literaturii „ca fe-
nomen cultural și social, văzută ca rezultantă a unor procese, a 
unor curente sau a activității unor grupuri”, cu încercarea de a 
stabili coordonatele pe care se mișcă gândirea de ordin moral, 
religios, filosofic, sentimental, într-o perioadă sau epocă anu-
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me, determinând gustul literar, dar și direcțiile de creație pro-
prii sunt principalele obiective care patronează construcția sa 
critică. Altfel decât până acum, el citește epoca, reconstituie 
atitudinea față de literatura frumoasă, față de cartea de ficțiu-
ne și fantezie și mai puțin spre cea didactică și morală. Aici 
fenomenele se întrepătrund și tind să formeze o ideologie a 
epocii, să afirme o stare de spirit. Mircea Anghelescu are știin-
ța cuprinderii și decelării mulțimii de atitudini și gusturi și 
acuitatea strângerii lor în mari curente de orientare, așa cum o 
făcea și N. Iorga la început de veac. Un alt merit al abordării 
sale este acela de a vedea literatura din această epocă drept un 
bloc viu, cu încrengături multiple în toate zonele în care gân-
direa este călăuzită de un factor unificator. Moldova, Munte-
nia și Transilvania creează și se integrează într-o strategie 
unică de lectură, asezonată acelorași idei, atitudini, chiar dacă 
nuanțele și particularitățile nu lipsesc. A reface oarecum de la 
„firul ierbii” o formă de comunicare, de sentimentalitate pro-
vocatoare de schimburi de idei, de opinii, de atitudini care pot 
fi reîntâlnite sub forma unui discurs amoros, a celui rezultat 
din frecventarea „celuilalt”, este o operație de convergență 
ideatică și pluralism sectorial. Important e faptul că epoca e 
străbătută atent și sistematic printr-un releveu de amploare, 
care reevaluează și certifică alte valori, alt serial scriptural, 
livrându-le unui public care a văzut până acum epoca la mo-
dul restrictiv și sărac, în viziuni de stampă decolorată. Or, M. 
Anghelescu are marele merit de a fi luat în primire teritorii 
noi, lăsate în uitare, neglijate și chiar lipsite de zone iluminate, 
ascunse privirii neaveniților, dar apte să furnizeze mari surpri-
ze formelor dominante. O primă întrebare la care răspunde 
este aceasta: spre ce scriitori străini se orientează boierii din 
Principate la sfârșitul sec. al XVIII-lea? Bazat pe o temeinică 
cercetare a tipăriturilor și a manuscriselor epocii, autorul sta-
bilește câteva nume prioritare, printre care se numără 
Baculard d Arnaud, Bernardin de Saint Pierre, Voiture, Young, 
Florian, Gessner, Fénelon, care devin autori preferați pentru 
traducători și cărturari precum Alecu Beldiman, Iordache Slă-
tineanu, Lazăr Asachi, Eufrosin Poteca, Nifon Bălășescu, Miha-
il Monologescu, Ion Cantacuzino, Dinicu Golescu, Ionică Tău-
tu, Petru Maior, care lasă o mulțime de manuscrise, pe care 
autorul le consultă atent. Tendințe și curente foarte diverse se 
pot detecta în conținutul acestora, în prefețele traducătorilor, 
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în ideile pe care ei le vehiculează. Autorul demonstrează te-
meinic modul în care corpul monolitic al iluminismului este 
penetrat de accente cu sentimentalitate preromantică, cu ten-
dințe de critică socială, de inflexiuni clasiciste, de preocupări 
pentru slujirea țării și a binelui național. În laboratorul vast al 
acestor ceremonii lecturale sunt pregătite de pe acum esențele 
mai puțin retorice și scolastice ale unor noi orientări literare. 
Ele vor îmbrățișa domeniul credinței, deoarece un mare con-
tingent de învățați și îndrumători ai mulțimii creștine provin 
din rândul bisericii, cum ar fi Gherasim Putneanul, Chezarie 
Râmniceanul, Filaret al Argeșului, Vartolomei Măzăreanu, 
Eufrosin Poteca, dar și oameni educați și pătrunși de literatură 
occidentală, precum poeții Ion Prale, Vasile Aaron, Nicolae 
Dimachi, B.P. Mumuleanu, Lazăr Asachi, Alecu Văcărescu, 
Dimitrie Meciu etc., mulți dintre ei gustând versurile lui Ovi-
diu, alții fiind atrași de literatura morții și a cimitirelor, a con-
fruntării omului cu trecerea, cu panegiricele și plângerile de 
rămas-bun care sunt rostite în asemenea ocazii. Literatura lui 
ubi sunt sau a vanitas vanitatum, exprimând deschis senti-
mentul de decrepitudine și deșertăciune a vieții, devine o pre-
ocupare constantă la oamenii care rostesc cuvinte la parastase, 
omilii, îngropăciuni, creează o stare de sentimentalism legat 
de soartă și de vulnerabilitatea vieții, acestea fiind o anticame-
ră reală a preromantismului și a ieșirii din clișeele iluministe. 
Fiecare domeniu al acestei noi orientări literare este extrem de 
bine documentat și valorificat prin analize și citate edificatoa-
re, scoțându-se în evidență progresele de concepție, precum și 
de realizare stilistică a operelor literare respective, unele din-
tre ele căpătând dimensiunea unor adevărate tratate compozi-
ționale, cum este cel care privește opera lui Vasile Aaron Re-
torta din vis, adevărat poem barochist, care cumulează multe 
din „ingeniile” unei fantezii debordante și pline de vitalitate. 
În el se face elogiul locului, ca cerc de emendare a realităților 
daco-romane, a contestării situației de iobăgie în care a ajuns 
poporul român și un tablou veridic al ocupațiilor poporului de 
la sate („Unii, osteniți, coasa ascuțea/ Cu dânsele alții iarbă 
trăgea/ Alții, fiind fânul uscat, aduna/ Alții să se usuce bine-l 
înturna,/ Tineri și bătrâni, muieri, fetișoare/ Furcile sucind, 
asuda la soare”), ceea ce, în concepția autorului, ne face să 
asistăm la „maturizarea lirismului și ideii de literatură: în pofi-
da supraviețuirii unei cantități de referințe mitologice, de cli-
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șee degenerate într-un barochism al urâtului și al putreziciunii 
naturale, poezia lui Vasile Aaron aduce o adiere de prospețime 
și de firesc de bun augur.” E, în fond, un proces de democrati-
zare a naturii, de umanizare a peisajului, de percepție a stări-
lor naturale ca forme de viață ideală. Într-o carte apărută cu 
ceva timp în urmă (Aspecte și interferențe iluministe,1997) și 
noi am consacrat un întreg capitol modului în care are loc 
procesul schimbării atitudinii față de natură, prin încorporarea 
ei într-o stilistică polisemică adecvată, care merge mână în 
mână cu alt proces, cel al descoperirii intimității, printr-o 
„școală a amorului” la care sunt puși la contribuție și Ovidiu, și 
Gessner și alți idiliști de marcă, dar și anumite pagini total 
uitate din Eufrosin Poteca, unde sentimentalitatea căminului 
și elogiul căsătoriei se fac cu o serie de unelte ale bunei-
cuviințe și ale armoniei familiale, care surprinde prin delicate-
țea desenului: „Focul amorului dintr-acest fel de prefaceri mă 
învăpăia din zi în zi. Mă uitam la dânsa ca la o floare din rai, ca 
la o lumină, ca la o dumnezeire.” O altă mutație esențială, dar 
în direcție contrară, nu spre idealitate, ci spre demistificarea 
mitologiei și a credințelor populare, este făcută de Budai De-
leanu prin Țiganiada, care introduce ludicul și alegoria fastidi-
oasă, pentru a reabilita registrul parodic și a-l muta în sistemul 
referențial al poeziei de toate zilele. Alte mutații și presiuni 
asupra imaginarului sunt surprinse și la alți participanți la 
efortul epic de a decela schimbările de mentalitate, și ele vin 
dinspre memorialul de călătorie, prin intermediul căruia dru-
meții noștri înregistrează diferențele sociale, juridice, adminis-
trative, fapt care le înlesnește o mai bună judecată asupra mer-
sului social, printr-o înțelegere superioară a legilor, a bineface-
rilor civilizației, a rostului bibliotecilor, al școlilor și al teatru-
lui, și care, așa cum spune autorul, stimulează simțul de ob-
servație și recursul la comparație cu o lume mai înțelept așeza-
tă. Observația are și o finalitate directă, deoarece „Dincolo de 
accelerarea ritmului..., se poate constata o reală îmbogățire a 
tehnicilor de sugestie utilizate în descrieri și o firească înțele-
gere a limitelor unor încercări de a împărtăși și altora propriile 
experiențe.” Tot o descoperire a acestei perioade de tranziție 
este înțelegerea „istoriei ca autobiografie”,așa cum o vede Pe-
tru Maior, și ca un mod de a răspunde unor provocări de ordin 
contestatar, având ca revers pledoaria pentru ieșirea din starea 
de iobăgie, care nu este starea firească dată de Dumnezeu, ci o 
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răsturnare a normalității uzuale. În discuție sunt aduseși efec-
tele câștigate de publicul degustător de teatru, deoarece sun-
tem în faza primelor afirmări ale dramaturgiei naționale, care 
devin puncte de reper pentru o adevărată școală a moravuri-
lor, cu impact mare la public, furnizând modele de compor-
tament pentru un amplu proces formativ în care sunt angre-
nate toate clasele sociale și toate vocile responsabile ale mo-
mentului. Mai rămâne ca toate acestea să-și găsească locul lor 
cuvenit într-o dispunere cât de cât sistemică, marcând cele 
dintâi forme timide de istoriografie literară, mergând de la 
Samuil Micu la Vasile Popp (a se vedea și notele de subsol ale 
lui Dimitrie Vaida), ceea ce denotă că ne aflăm într-un câmp 
de mare influență a unui vânt al schimbărilor, pe care bogatele 
lecturi și observații ale lui Mircea Anghelescu le atribuie epocii 
premoderne, pe care o investighează temeinic și imperial. Ca 
mai toate cărțile sale, și aceasta este o carte de pionierat, la 
care se mai pot face modeste adăugiri de amănunt, dar osatura 
rămâne, precum silueta falnică a unei catedrale care cheamă 
de la mare distanță credincioși la închinare și rugăciune. 

În consecință, cred că putem vorbi de un stil și de un mod 
de cercetare istoriografică pe care Mircea Anghelescu le-a 
afirmat în spațiul public românesc, și care presupune în pri-
mul rând reluarea documentării asupra epocii, luând în consi-
derare toți factorii implicați în procesul cultural și literar al 
vremii, fenomen dublat de re-lectura principalelor scrieri, în 
genere uitate și ignorate. A te referi la trecut cu ochii prezen-
tului, dar și cu cei ai omului de atunci, presupune dubla per-
spectivă, pe care el o are mereu în vedere și pe care ne-o li-
vrează în formula sa novatoare. 
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Ioan Alexandru: Tălmăcitorul unei capodopere a 
literaturii ebraice 

 
u transferul salvator de exmatriculare al poetului de la 
Filologia clujeană la cea din București în 1964, se ade-

verește vorba românească „în tot răul este și un bine”: a 
citit în cenaclul „Labiș” condus de Eugen Barbu, în anii 
aceea un mare sprijinitor de talente, care au înnoit poezia 
din anii comunismului: Nichita Stănescu, Ioan Alexandru, 
Marin Sorescu, Adrian Păunescu, Ana Blandiana, Constan-
ța Buzea ș.a. După terminarea facultății lucrează ca asis-
tent universitar la Catedra Eminescu, cu existență efeme-
ră, condusă de profesoara Zoe Dumitrescu-Bușulenga. 
Urmează studii de specializare în străinătate, își însușește 
limbile de cultură antică: ebraica, greaca și latina și se 
consacră tălmăcirii în românește a unor capodopere din 
aceste literaturi. Între acestea și o carte celebră din Biblie, 
Cântarea Cântărilor. 

În Istoria literaturii românești, Introducere sintetică, 
Nicolae Iorga vorbește despre Biblie ca despre o carte de 
literatură, cu teme, modalități și procedee literare atât de 
diferite încât este capabilă să satisfacă toate gusturile: „Ci-
ne dorea, în societatea românească din secolul al XV-lea 
să cetească pagini în care să răsune ciocnirea armelor, în 
care scene teribile de tragedie să zguduie, în care să fie 
momente de înfrângere, în care să se simtă voința lui 
Dumnezeu intervenind în acțiunile omenești, nu avea 
nevoie de altceva: lua și cetea Cartea Regilor. Dar, de altă 
parte, în aceasta se cuprindeau elemente de poezie lirică, 
de multe ori poezia lirică cea mai nestăpânită, cea mai 
neîngăduitoare din punct de vedere religios, mult mai 
înălțat și mult mai perfect, care este acela din timpul nos-
tru”. Marele istoric se referea la Cântarea Cântărilor, cel 
mai poetic fragment din textele canonice, pe care poetul 
Imnelor l-a publicat la Editura Științifică și Enciclopedică, 
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seria „Biblioteca orientalis” într-o nouă tălmăcire după 
originalul ebraic. Poetul a mărturisit în câteva interviuri 
prețuirea sa pentru cărțile de înțelepciune orientală, pen-
tru imnografii bizantini și pentru poezia Eladei. Această 
prețuire s-a concretizat în traducerea a trei volume din 
Odele lui Pindar și prin tălmăcirea din ebraică a Cântării 
Cântărilor, această capodoperă a liricii universale. „Tradu-
cerea de față – spune Ioan Alexandru – a izvorât din iubi-
rea față de frumusețea textului, din dorința de a pătrunde 
cât mai adânc posibil în această neistovită frumusețe atât 
de aproape de sufletul fiecărui om care se străduie cât îi 
stă în puteri să devină mai bun și mai frumos, prilej de 
bucurie și înseninare și împăciuitoare înțelepciune pentru 
ceilalți”. 

Acestei capodopere a literaturii ebraice prezentă în toa-
te antologiile de poezie de dragoste i s-au dat de-a lungul 
timpului diferite interpretări. Valeriu Anania învățatul 
teolog, scriitor și tălmăcitor al Sfintei Scripturi, o conside-
ră într-o inspirată comparație, o prezență singulară și 
stranie în canonul biblic, „ca și cum Venus din Millo s-ar fi 
rătăcit cândva printre mozaicurile Aghiei Sofia, așadar un 
splendid poem de dragoste între cărțile sacre”și de aceea a 
fost o vreme exclus o vreme din paginile Bibliei. Timotei 
Cipariu, profesor de ebraică la Teologia blăjeană, unul 
dintre primii tălmăcitori în românește al Bibliei și primul 
după versiunea ebraică, recunoscând aspectul erotic al 
poemului îi conferă o interpretare alegorică „Cântecul 
Cântecelor, adică cel mai frumos cântec, sub numele ace-
luiași împărat, Solomon, e o poem erotică însă castă, liri-
că. Descriptivă, despre amoarea între doi tineri duioși, 
care Sfinții Părinți o au înțeles despre amoarea între Cris-
tos și Biserica sa, iar unii iudei despre cea între Dumnezeu 
și poporul evreiesc!. 

Cultura românească a manifestat un interes timpuriu 
pentru poezia Cântării Cântărilor și ediția Ioan Alexandru 
reproduce într-o secțiune finală două traduceri din litera-
tura noastră veche, din Biblia de la București (1688) și din 
Biblia de la Blaj (1795) a lui Samuil Micu, care și-au păstrat 
până astăzi cursivitatea, prospețimea limbii și profunzi-
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mea înțelesului. Ioan Alexandru menționează nume de 
scriitori și teologi care, vorba lui Eminescu s-au încercat 
„în luptă dreaptă” să dea glas românesc acestor frumuseți 
poetice: Andrei Șaguna, Ion Heliade-Rădulescu, Gala Ga-
laction. La acestea se adaugă versiunea Ioan Alexandru 
care se impune mai întâi prin ținuta științifică austeră. 
Aproape fiecare vers este prevăzut cu ample note și co-
mentarii ce facilitează o înțelegere cât mai adecvată și-l 
lămurește în privința problemelor specifice de tehnică 
poetică. Ediția cuprinde și o vastă bibliografie în care sunt 
enumerate pe scurt interpretările care s-u dat de-a lungul 
veacurilor. De pildă Nicolae Iorga în pomenita istorie lite-
rară vede în Cântarea Cântărilor „strigăte de pasiune din 
pustia Arabiei. S-au trudit o mulțime de teologi din toate 
timpurile să explice Cântarea Cântărilor: ea nu este altce-
va decât o bucată erotică și toate sforțările celor mai curați 
la suflet dintre teologi întrebuințând cele mai ingenioase 
explicații, nu vor putea răpi Cântării Cântărilor acest ca-
racter”. Aceeași interpretare o găsim la Petru Creția, care 
într-una din cele mai poetice versiuni ale poemului dă o 
interprete profană asemănătoare cu aprecierile lui Iorga. 
„Cântarea Cântărilor este înfățișată aici ca un șir de cinci 
poeme de iubire, încadrate între un prolog și o încheiere. 
Poeme de iubire între mire și mireasă, cu prilejul nunții, 
deci cântece nupțiale sau epitalamuri”. Studiul introductiv 
semnat de Zoe Dumitrescu-Bușulenga recunoaște caracte-
rul erotic al poemului, dar relevă caracterul filosofic al 
erosului făcând o apropiere cu Dante:„Ca-n marea poezie 
a lumii aici nu e vorba de simple figuri de retorică, ci de 
simboluri care relevă adâncimile arhetipale, unice , esen-
țiale ale iubirii. Ca la Dante, eroul devine astfel mirele 
etern, ea este mireasa veșnică, iar întâlnirea lor este nunta, 
hierogamia, taina supremă a unirii cu valențe cosmice și 
adânc psihice, tălmăcită ca atare în filosofii antice. Și Ioan 
Alexandru ca și profesoara lui subliniază alegorismul iuda-
ic și creștin al operei. 

Reproducerea textului ebraic, grec, latin a traducerilor 
vechi românești din Biblia de la București și Biblia lui Sa-
muil Micu, a cărei limbă a fost apreciată în mod deosebit 
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de Perpessicius, ridică neîndoielnic valoarea acestei ediții 
românești. Și astăzi Cântarea Cântărilor are în tălmăcirea 
lui Samuil Micu, frumuseți de poem în proză, cu dulci 
inflexiuni arhaice: „Eu floarea câmpului, crinul văilor./ Ca 
crinul între spini, așa iubita mea între toate./ Ca mărul 
între lemnele pădurii, așea e frățiorul meu între feciori, 
subt umbra lui am dormit și am șezut și dulce e rodul lui 
în gâtlejul mieu./ Băgați-mă în casa vinului, grămădiți 
peste mine dragoste”. Iată același fragment, de la începu-
tul capitolului doi, în traducerea lui Ioan Alexandru, mai 
fluentă și mai zveltă, mai apropiată de poezia modernă și, 
așa cum dovedesc notele și comentariile, mai apropiată de 
înțelesul originar al textului: „Eu sunt o narcisă din Șaron/ 
Un crin al văilor./ Precum un crin între scaieți/ Astfel iu-
bita mea între fete/ Precum un măr între copacii pădurii/ 
Astfel iubitul meu între tineri/ În umbra lui îmi place să 
mă odihnesc/ Și fructul său este dulce pentru cerul gurii 
mele./ El m-a condus în casa vinului/ Și steagul ei deasu-
pra mea este iubire”. 

Pe lângă versiunile canonice Cântarea Cântărilor a in-
spirat și pana poeților care au realizat admirabile prelu-
crări poetice, cum este cea a poetului Corneliu Moldovanu 
din 1908, care a românizat de-a binelea nemuritorul poem 
biblic transpunându-l cu o uimitoare naturalețe și sponta-
neitate în beteala celor mai alese vorbe ale limbii noastre… 
Și, desigur, unele cititoare vor fi îndreptățite să afirme că 
nu numai despre farmecele Sulamitei e vorba în Cântarea 
Cântărilor (Leo Butnaru). Iar poetul Vasile Voiculescu în 
Ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare în traducere 
imaginară de …, deși revendică chiar în titlu numele mare-
lui Will, „se călăuzește nemărturisit de modelul Cântării 
Cântărilor.”(Valeriu Anania) 
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Cetatea dacică de la Cugir 
 

a editura Mega din Cluj Napoca au văzut lumina tipa-
rului în anul 2020 două monografii dedicate cetății 

dacice de la Cugir, jud. Alba, unde între anii 1977-1991 s-au 
întreprins minuțioase investigații de teren conduse de un 
colectiv de cercetare coordonat de I.H. Crișan, 1928-1994, 
de la Institutul de Arheologie și Istoria Artei din Cluj Na-
poca. Din colectivul științific s-a numărat Florin Medeleț, 
1943-2005 și Ioan Andrițoiu, 1940-2008 de la Timișoara și 
Deva. Deschidem aici o scurtă paranteză și amintim că 
subsemnatul a fost inclus în același colectiv în 1977, după 
care a participat la cercetarea îndelungată a necropolei 
romane și feudale-timpurii  din partea de nord a Albei 
Iulia, dar a continuat să urce an de an în fortificația 
cugireană, să întrețină numeroase dialoguri despre desco-
peririle de aici, ba mai mult să organizeze o expoziție 
temporară ce avea ca tematică Mormîntul princiar dacic 
de la Cugir, cu al său bogat inventar recuperat de pe una 
din terasele dealului Cetate.  

Principalul editor al monografiei este cercetătorul Au-
rel Rustoiu, de la Cluj Napoca, originar din Cugir, ce își 
desfășoară activitatea în cadrul Institutului de Arheologie 
și Istoria Artei din orașul de pe Someș împreună cu Adrian 
Cătălin Căsălean și Andrei Valentin Georgescu, vezi vol II 
al cărții. Autorii valorifică in extenso arhiva săpăturilor 
arheologice păstrată pînă acum în manuscris, redactată 
după finalizarea fiecărei campanii de cercetări. Din par-
curgerea acestor însemnări ale jurnalului de săpătură se 
poate deduce că dealul pe care s-a ridicat situl a cunoscut 
în evoluția lui nivele de locuire tipice epocii bronzului, 
primei vîrste a fierului, suprapuse în intervalul dintre sec I 
î.Chr.- pînă la cucerirea romană de bogate vestigii ale da-
cilor, locuitori ai acestui spațiu al regatului dac cu ale sale 
cetăți de la Căpîlna, pe valea Sebeșului și Piatra Craivii, în 
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zona de intrare a regiunii aurifere a Munților Apuseni și 
apoi cu mulțimea de așezări rurale dacice din acest areal 
geografic. 

Locuințele de pe terasele sitului cugirean au prilejuit 
descoperirea nelipsitei ceramici lucrate cu mîna sau la 
roata olarului, cu tipicele lor vase ce fac parte din olăria 
dacică. S-au pus în evidență și zidurile din piatră locală și 
bolovani menite să apere locuitorii fortificației. În mod 
firesc pe lîngă obiectele din lut au fost scoase la lumină 
artefacte din fier și bronz, între care se remarcă o situla de 
mari dimensiuni, de formă tronconică , arme din fier etc. 
Lîngă locuințele dezvelite au apărut și gropi de provizii, 
nelipsite din preajma caselor locuitorilor cetății. 

O descoperire ce a stîrnit interesul unanim a specialiș-
tilor a fost necropola cetății, mai precis exprimat a unuia 
dintre conducătorii daci de aici. Nu vom insista aici și 
acum asupra acestei  necropole de incinerație, așteptînd, 
așa cum a declarat A. Rustoiu că în pregătire se lucrează la 
un volum special dedicat necropolei tumulare, cu ale sale 
patru morminte și inventarul mobil recuperat de aici. 

Cel de al doilea volum îl are ca autor pe tînărul arheo-
log Adrian Căsălean de la Deva, ce are în obiectiv proble-
ma habitatului și a teritoriului sitului cugirean, văzut prin 
prisma descoperirilor apărute în cei 15 ani de investigații 
sistematice. Legat de acest subiect se face apel la locuințe-
le săpate, în marea lor majoritate, în stînca dealului, a 
căror suprastructură, văzută stratigrafic era plasată deasu-
pra solului. Pornind de la această constatare autorul con-
cluzionează că situl cugirean poate fi definit drept o așe-
zare fortificată, încadrată cronologic între sec II î.Chr.-
pînă la cucerirea romană, ca și cele mai multe fortificații 
dacice din interiorul arcului carpatic. Așezarea de pe Va-
lea Cugirului în zona mărginită la sud de Mureș și în 
amonte de-a lungul văii mai sus pomenite, deținea în sub-
sol mai multe locuri bogate în metale feroase și neferoase, 
dar și locuri propice agriculturii și creșterii animalelor pe 
întreg teritoriu ce își avea centrul pe dealul cetății de care 
ne ocupăm. Zona înconjurătoare a permis depistarea și 
punerea în evidență a unor locuiri tipice, cum spuneam, 
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epocilor bronzului și primei vîrste a fierului, suprapuse cu 
cele două nivele tipice civilizației dacice. Fortificația avea 
în componență un val de pămînt în fața căruia se săpase 
un șanț de apărare.  

În interiorul elementelor de fortificare au apărut opt 
locuințe, instalații de încălzire, vetre n.n. precum și  gropi 
de provizii. Un al doilea val al sistemului de apărare local 
consta dintr-o palisadă de lemn și un zid din piatră de rîu 
legată cu lut. Cum am mai spus înainte dintre elementele 
de habitat se remarcă locuințele ridicate deasupra solului, 
forma lor fiind cvasirectangulară și /sau circulară. Aceleași 
observații au fost înregistrate asupra instalațiilor de încăl-
zit, cuptoarelor și gropilor de provizii în formă de "sac" 
toate suferind în timp cîteva modificări, sesizate stratigra-
fic. 

Partea finală a celui de al doilea volum monografic pre-
zintă sintetic repertoriul complexelor arheologice dacice : 
șanțurile celor două nivele de locuire, valul de pămînt, 
zidul din bolovani (nivelul II dacic “nou”), cele circa 50 
locuințe cu anexele lor, etc. 

Ajunși la capătul acestor însemnări trebuie să remar-
căm mulțimea materialelor complementare: figuri, schițe, 
planuri și profilele  locuințelor și.a. ce completează textul, 
dîndu-i un plus de valoare științifică. 

Nu putem să trecem cu vederea faptul că monografia 
cetății de la Cugir se adaugă unei alte sinteze ce a avut 
drept țintă cetatea dacică de la Căpîlna, com. Săsciori jud. 
Alba cercetată în mai multe campanii de săpături, carte 
apărută în două ediții, 1989 și 2006 semnată de regretatul 
I.Glodariu și V. Moga. 

Așteptăm cu interes volumul sau volumele despre așe-
zarea și cetatea dacică de la Piatra Craivii unde de cîțiva 
ani au fost reluate investigațiile ce completează mai vechi-
le descoperiri datorate unei generații trecute “în rezervă”. 
 

 
  



V a r i a 

 

Ajunsă la a VI-a ediție, în 
zilele de 4-5 noiembrie 2021 s-
a desfășurat la Iași Gala Scrii-
torii Anului, unul dintre cele 
mai importante evenimente 
scriitoricești inițiate și organi-
zate de Uniunea Scriitorilor cu 
sprijinul Primăriei Iași. Juriul 
format din Nicolae Manolescu, 
președinte, Ioan Holban, Mir-
cea Mihăieș, Irina Petraș, Vasi-
le Spiridon, Răzvan Voncu și 
Mihai Zamfir a stabilit prin vot 
mai întâi Scriitorii Lunii din 
care avea să se voteze Scriito-
rul Anului. Cei de la Casa de 
Cultură din Iași, director Adi 
Cristi, au prezentat într-un 
pliant succinte prezentări ale 
Scriitorilor Lunilor. Astfel au 
urcat pe scenă: Scriitorul Lunii 
Noiembrie 2020, Mihaela 
Mancaș, autoarea volumului 
„Metafora afectivității în poe-
zia românească”, Editura Uni-
versității din București, George 
Volceanov, Scriitorul Lunii 
Decembrie 2020, autorul vo-
lumului „Întoarcerea la Marele 
WiII sau Reconsiderarea ca-
nonului shakespearian”, Editu-
ra Tracus Arte, Mihók Tamás, 
Scriitorul Lunii Ianuarie 2021, 
pentru activitatea remarcabilă 
de editor la Cartea Româneas-
că și pentru volumul său de 
poezie „Biocharia. Ritual 
ecolatru”, Editura FrACTalia, 
Andreea Răsuceanu, Scriitorul 
Lunii Februarie 2021, pentru 
volumul „Vântul, duhul, sufla-
rea”, Editura Polirom, Iași, 
Mircea Anghelescu, Scriitorul 
Lunii Martie 2021, pentru cari-

era sa strălucită de critic, isto-
ric literar și profesor, ca și 
pentru volumul „Literatura în 
context”, Editura Spandugino, 
București (din motive de sănă-
tate a lipsit de la ceremonie), 
Nichita Danilov, Scriitorul 
Lunii Aprilie 2021, pentru vo-
lumele „Omul din epubretă”, 
Editura Polirom, Iași, și „De la 
Caragiale la Urmuz sau realita-
tea în formă de conservă”, 
Editura Tracus Arte, București, 
Vida Gabor, Scriitorul Lunii 
Mai 2021, pentru versiunea în 
limba română a romanului 
„Povestea unei bâlbâieli”, Edi-
tura Cartea Românească, Călin 
Vlase, Scriitorul Lunii Iunie 
2021, pentru volumul de poezie 
„Micile întâmplări”, Editura 
Cartea Românească, Scriitorul 
Lunii Iulie 2021, Cristina 
Chevereșan, pentru volumul 
„Mansardă la Veneția”, Editura 
Humanitas, Scriitorul lui Au-
gust 2021, Marta Petreu, pen-
tru volumul „Blaga între legio-
nari și comuniști”, Editura 
Polirom, Iași, Daniel Cristea-
Enache, Scriitorul Lunii Sep-
tembrie 2021, pentru volumul 
„Linia de contur, II”, editura 
Spandugio și Cornel Nistea, 
Scriitorul Lunii Octombrie 
2021, pentru proiectele literare 
de importanță națională pe 
care le coordonează, în calita-
tea sa de președinte al Filialei 
Alba-Hunedoara.  

Deliberând, dintre scriitorii 
celor 12 luni, juriul a decis să 
acorde Premiul Scriitorul Anu-
lui 2021, ex aequo, scriitorilor 
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Marta Petreu și Daniel Cristea-
Enache.  

De menționat că Gala Scrii-
torii Anului s-a bucurat de 
prezența primarului Iașului 
Mihai Chirica și de un frumos 
recital muzical. (C.N.)  

 
România literară, nr. 48-

49 din noiembrie 2021, postea-
ză pe prima pagină imagini de 
la Colocviul romanului româ-
nesc contemporan care s-a 
desfășurat pe 8 octombrie a.c. 
la Alba Iulia, în prim-plan cu o 
fotografie de grup a protago-
niștilor, ca în interiorul revistei 
să fie publicate, în întregime, 
referatele prozatorilor, istorici-
lor și criticilor literari în două 
sesiuni, urmate de intense 
dezbateri, avându-l ca mode-
rator pe domnul Cristian Pă-
trășconiu. Ei bine, simpla lec-
tură a comunicărilor/ referate-
lor având ca temă: „Proza de 
azi: O nouă paradigmă?” pro-
bează varietatea și substanția-
litatea analizelor critice și a 
dezbaterilor. Lucrările, de data 
aceasta, sunt prezentate în 
ordine alfabetică a autorilor, 
astfel: Hanna Bota cu 
Egoproza generației Y, Gabriel 
Chifu cu Ce așteptări putem 
avea de la roman?, Daniel Cris-
tea-Enache cu A vedea clar sau 
funcția demistificatoare a pro-
zei în Est, Horia Gârbea cu O 
nouă paradigmă sau vechile 
dureri?, Andrea H. Hedeș cu Și 
cărțile sunt sub vremi, Adrian 
Lesenciuc cu Dincolo de Co-
rint. Romanul compozit, Ovi-

diu Pecican cu Romancieri 
între paradigme, Vasile Spiri-
don cu Viața minimalistă, 
Florin Toma cu Proza de azi: o 
schimbare de paradigmă?, ca 
Răzvan Voncu să încheie sim-
plu: O schimbare de paradig-
mă, în final el apreciind: „Nu 
s-a schimbat codul literar de 
care ne servim. Nu a apărut o 
nouă formulă de literatură. 
Dar se poate observa o schim-
bare similară celei din dome-
niul tehnologiei informației”.  

În ce ne privește, regretăm 
că nu au fost publicate și dez-
baterile, abil provocate de 
Cristian Pătrășconiu, acestea 
probabil  într-un număr viitor. 
(C.N.)  

  
Revista Neuma (director 

Andrea H. Hedeș) tocmai îm-
plinește al cincilea an de apari-
ție, ajungând la numărul 50, și 
se poate mândri cu statutul 
său de revistă de cultură de 
primă linie prin tematicile 
abordate, prin prezența în 
paginile ei a celor mai impor-
tanți scriitori și critici literari, 
prin valoarea textelor publica-
te, dar și prin ținuta sobră și 
elegantă, care produce plăce-
rea de a o ține în mâini, de a o 
răsfoi și a o citi. Ei bine, am 
remarcat de-a lungul celor 
cinci ani de apariție curajul 
redacțional, dar și travaliul 
extraordinar în realizarea nu-
merelor cu accentul pus pe o 
bună selecție a creațiilor litera-
re și obiectivitatea intervenții-
lor critice. De data aceasta, 
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numerele 11-12 pe noiembrie și 
decembrie a.c. vin parcă să 
ilustreze afirmațiile noastre, cu 
prinosul aprecierilor pozitive 
al colaboratori, din care ni se 
pare suficient să cităm pe cele 
ale lui Ioan Aurel Pop, preșe-
dintele Academiei Române: 
„Revista Neuma, în cei cinci 
ani de existență, a reușit să 
atragă unele din personalități-
le cele mai prestigioase ale 
culturii românești și să evoce 
creații ale unora dintre cei mai 
mari scriitori ai țării și ai lu-
mii”.  

Și-am mai adăuga implica-
rea constantă a revistei în pre-
zentarea unor evenimente 
culturale semnificative din 
spațiul românesc precum fes-
tivalurile,  galele de creație și 
colocviile literare, dar și pro-
movarea tinerelor condeie în 
curs de afirmare.  

Îi urăm revistei Neuma 
vânt prielnic în continuare. 
Mulți Ani! (C.N.)  

 
Revista Apostrof, nr. 11 

(378)/2021, are și de data aceas-
ta acel ceva deosebit care nu 
doar că stârnește interesul 
pentru lectură, cât ne face să 
fim martori ai unor momente 
literare de referință, oferindu-
ne un fel de „puncte cardinale” 
din literatura, cultura și arta 
unui popor, iar Marta Petreu, 
redactorul-șef al revistei, reu-
șește mereu să aducă în pagini-
le publicației subiecte de mare 
interes, de data aceasta: „Liviu 
Rusu – 120 de ani de la naștere” 

și „Dosar I. Negoițescu. Decla-
rație II”, inedit de Alexandru 
Ruja. Este cu atât mai de inte-
res reîntoarcerea spre marile 
valori într-o perioadă în care se 
constată lipsa de repere cultu-
rale, de modele, nu de puține 
ori contemporanilor creațiile 
trecutului părându-li-se peri-
mate, consecință a necunoaște-
rii acestora și a ignorării lor.  

Ei bine, am încercat o mare 
satisfacție citind prezentarea 
făcută de Marta Petreu profeso-
rului clujean Liviu Rusu cu 
elemente biografice semnifica-
tive în devenirea sa mai ales la 
școala franceză de estetică, dar 
și despre contribuția sa la mo-
dernizarea teoriei literaturii cu 
detalieri ale originilor creației 
în „eul originar”, despre care 
vorbea și Lucian Blaga. El sus-
ținea că adâncimile ultime ale 
sufletului artistului au „o sem-
nificație universală”, căci repre-
zintă inconștientul colectiv 
universal al umanității.  

Mai apoi, citind „Declarație 
II” a lui I. Negoițescu, cititorul 
va rămâne surprins de adevă-
ruri istorice într-o mărturisire 
sinceră despre sine și scriitorii 
din jurul său, care poate provo-
ca uneori uimirea, întrebându-
se cum au putut supraviețui în 
perioada dictaturii comuniste 
oamenii aceștia.  

Numărul este echilibrat 
construit, cu creații de calitate 
și critică literară obiectivă. 
(C.N.)  
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