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Amedeo Modigliani către Constantin Brâncuşi: 
„Nu pot să termin portretul tău. Nu pot să te fixez şi să te definesc. Eşti viclean ca o vulpe. 

Dar nu te pot picta ca pe o vulpe, fiindcă ai o inimă bună de ţăran. Nu te pot picta ca pe un om de ştiinţă, 
deşi eşti detaşat ca orice savant. Eşti un bucătar excelent. N-am mâncat nicăieri o friptură de berbec mai bună decât 

la tine. Cum o să te pictez ca bucătar? Te văd că posteşti zile întregi până la înfometare pentru a atinge stadiul ilumi-
nării. Dar cum să te pictez ca sfânt? Când îţi licăre ochii de fiecare dată când aduc târfe pe aici? Tu ai faţete în 

figura ta atât de felurite încât nu pot desena fizionomia esenţiala. Spune-mi ce faţetă preferi?“ 
(Petre Pandrea, Amintiri şi Exegeze)
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P
Gellu DORIAN

Oraşul fără memorie
Poate fi vorba despre oricare alt oraş din România, 
deşi în unele oraşe, chiar dintr-o zonă sub nivelul 
de sărăcie, gospodarii care le-au administrat sau le 
administrează au ţinut să lase ceva în urmă, şi s-au 
legat de tradiţia culturală a acelor oraşe, de memo-
ria care trebuia/trebuie mereu împrospătată, chiar 
dacă este vorba de nume şi fapte mai puţin impor-
tante decît cele cu care noi, aici, în oraşul care l-a dat 
lumii pe Eminescu, ne mîndrim, ne fudulim şi nu 
facem mai nimic întru cinsirea celor care au adău-
gat un plus de valoare acestei tradiţii cu care ne mîn-
drim. Dar voi vorbi aici despre oraşul Botoşani, oraş 
în care s-au născut, au copilărit, au plecat spre lume 
unele nume dintre cele mai importante ale cultu-
rii române. Nici nu trebuie să le mai amintesc aici, 
pentru că am făcut-o de foarte multe ori şi, vorba 
lui Arghezi, a vorbi mereu despre Eminescu într-o 
ţară a surzilor este ca şi cum ai striga într-o peşteră 
pustie! Însă îi voi aminti mai jos pe primarii oraşu-
lui Botoşani, nu pentru a-i arăta cu degetul, că asta 
n-o să-i deranjeze cîtuşi de puţin, ci pentru a nu li 
se uita numele care nu se leagă de nicio faptă mai de 
Doamne ajută, ci dimpotrivă, de indolenţă sau pro-
iecte începute şi neterminate, doar de fanfaronadă 
şi nepăsare faţă de ceea ce lasă în urmă.

În cei peste treizeci de ani de democraţie originală, 
de libertate şi de legi care au eludat cu bună ştiinţă cin-
stea şi onoarea şi au încurajat hoţia şi devalizarea, au 
fost primari în oraşul Botoşani următorii cetăţeni ai 

cetăţii noastre din acest colţ îndepărtat de ţară: Cor-
neliu Vicenţiu Daniliuc (1990-1991), care a fost numit, 
nu ales şi a condus primăria în reformă administra-
tivă fără consiliu: a dat Decizia cu numărul 100/mar-
tie 1991, prin care a fost înfiinţat Premiul Naţional 
de Poezie „Mihai Eminescu“, în urma unui memoriu 
depus de subsemnatul; Dumitru Chiriacescu, timp de 
trei ani (1992-1994), urmat de un interimat de cîteva 
luni al viceprimarului Ştefan Pomparău, pînă la ale-
gerile din 1996: ambii n-au lăsat în urmă mai nimic, 
doar strada Unirii, desfundată, pregătită ani buni pen-
tru pietonalul actual; Ioan Cojocaru (1996-2000), un 
comunist reanimat, fără personalitate, instalat în peri-
oada cînd ţara se dezmorţea şi se orienta spre Conven-
ţia Democratică, cu un preşedinte ales, în persoana lui 
Emil Constantinescu, învins de sistem, a încercat să 
finalizeze Pietonalul Unirii, atît; Florin Simion Egner 
(2000-2004), un entuziast, care a încercat să marcheze 
într-un fel memorabil viaţa turistic-culturală a oraşu-
lui prin demararea proiectului Statuia Sf. Gheorghe, 
patronul spiritual al oraşului, proiect edilitar impor-
tant ca imagine, abandonat de edilul care a urmat la 
conducerea primăriei, cît şi ansamblul de 13 busturi 
ale unor personalităţi marcante ale culturii botoşănene, 
amplasate în rotonda Parcului „Mihai Eminescu“, 
realizate de regretatul sculptor Marcel Mănăstireanu, 
care însă nu sunt suficiente pentru aducerea aminte 
a tuturor marilor oameni care s-au născut în Boto-
şani sau în judeţul Botoşani; Cătălin Mugurel Flutur 
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(2004-2008, 2008-2012), două legislaturi în care faţa 
oraşului s-a schimbat într-o oarecare măsură, pre-
luînd un pietonal terminat, cel de pe Unirii, şi termi-
nînd un altul, cel de pe Transilvaniei, schimbînd faţa 
Bulevardului Eminescu, care arată acum deplorabil, 
fiind lucrată de mîntuială, şi aspectul Căii Naţionale, 
cît şi renovînd 17 clădiri importante din Centrul vechi, 
piaţa centrală din Centrul istoric şi pietonalul de acolo, 
fără a reuşi să continue proiectul anunţat, ca a fi cel 
ce urma să transforme situl arhitectonic al Centrului 
istoric din unul de maidan în unul de interes turistic 
şi cultural. Apoi, într-un ceas rău probabil, a dema-
rat proiectul de refacere a clădirii Teatrului „Mihai 
Eminescu“ şi, de asemenea, proiectul Parcului de dis-
tracţii şi agrement „Cornişa“; a urmat, pentru peri-
oada 2012-2016, Ovidiu Iulian Portariuc, care a blo-
cat proiectul de reabilitare a clădirii Teatrului „Mihai 
Eminescu“ şi a încurcat şi finalizarea lucrărilor de la 

„Cornişa“, lăsînd oraşul la imaginea realizată de pri-
marul de dinaintea lui; la alegerile din 2016 a revenit 
în fruntea oraşului pentru a treia oară Cătălin Mugu-
rel Flutur (2016-2020), care n-a mai putut face nimic, 
nici cu finalizarea teatrului, nici cu proiectele din Cen-
trul vechi, atît cele de suprafaţă cît şi cele subterane, cu 
împotrivirea consecventă a consilierilor locali, majo-
ritari membri ai partidului dominant în oraş; a reuşit 
să inaugureze cîteva spaţii la „Cornişa“ şi cam atît; a 
fost înlocuit la diferenţă de cîteva voturi de actualul 
primar, Cosmin Andrei, căruia îi revin grele sarcini, 
să refacă faţa ciobită a oraşului, să finalizeze clădirea 
teatrului, să ofere botoşănenilor un oraş demn de îna-
intaşii a căror memorie este mai mult decît ştearsă, 
alte şi alte promisiuni făcute electoratului.

Dacă ar fi să ne uităm la culorile politice care au 
dat imaginea edililor oraşului, în afară de Cătălin 
Mugurel Flutur, de centru-dreapta şi actual dreapta, 
ceilalţi, în afară şi de Corneliu Vicenţiu Daniliuc, în 
perioada de tranziţie de la numire la alegeri demo-
cratice, toţi ceilalţi au fost de stînga roşie şi tran-
dafirie. Însă ceea ce a făcut ca oraşul să stagneze a 
fost de fiecare dată componenţa Consiliului Local, 
majoritar de stînga, cu o singură excepţie, în cea de 
a doua legislatură a lui Cătălin Mugurel Flutur. Prin 
urmare nu ne este greu să înţelegem de ce lucrurile 
au mers mereu atît de prost în administraţia oraşu-
lui Botoşani.

Şi ca să explic titlul acestui editorial, aceşti edili şi 
consilieri locali nu au făcut mai nimic pentru men-
ţinerea şi împrospătarea memoriei oraşului. Ce 
înseamnă „memoria oraşului?“ Aducerea mereu în 

atenţie a înaintaşilor, a marilor înaintaşi, a oameni-
lor de cultură cu care ne mîndrim, a altor oameni 
de ştiinţă, savanţi, ingineri, antreprenori, oameni de 
valoare inestimabilă născuţi pe aceste locuri. Dacă 
în privinţa marilor nume, de la Eminescu la Grigore 
Antipa, să spunem că într-un fel sau altul numele lor 
este aşezat pe plăcuţele unor străzi sau pe frontispiciile 
unor instituţii, dedicîndu-se, unora, an de an, unele 
evenimente, dintre care Premiul Naţional de Poezie 

„Mihai Eminescu“ – Opera Omnia de reputaţie naţio-
nală, altora li s-au uitat numele şi faptele lor de parcă 
nici n-ar fi existat. Deşi personal am depus de mai 
multe ori adrese pentru a se acorda deniumirea unor 
străzi cu numele unor perosnalităţi culturale din isto-
ria recentă, nume legate de oraşul Botoşani, sau să se 
realizeze statui sau inscripţii cu menţionarea locului 
naşterii acestora, pentru a fi aduse mereu în faţa con-
temporanilor, acestea au fost trecute cu vederea, date 
deoparte. Ceea ce în alte oraşe cu mai puţină impor-
tanţă culturală, aceste iniţative simple, la îndemînă, 
sunt puse în aplicare şi definitivate imediat după tre-
cerea acestor personalităţi în nefiinţă. Noi nu avem 
în oraş o statuie a lui N. Iorga, o alta a lui G. Enescu 
sau Ştefan Luchian, Octav Băncilă, Grigore Antipa, 
Dimtrie Brânză, Octav Onicescu, Andrei Bâznoşanu 
şi alţii, ca să nu mai vorbim de busturi ale mai recen-
ţilor dispăruţi Max Blecher, Mihai Ursachi, Cristian 
Simionescu, Mihail Sorbul, N. Răutu, Tiberiu Crudu, 
Al. D. Lungu, Constantin Dracsin, Horaţiu Ioan Laşcu, 
Lucian Alecsa alte şi alte nume care ar împrospăta 
memoria timpului şi ar da cu adevărat valoare cul-
turală oraşului, care, nu doar prin gura politicienilor 
la diverse ocazii, ar fi de reală importanţă şi unicat 
chiar în toată ţara. Şi locuri vizibile, cu dever, pentru 
a-i arăta lumii pe înaintaşii botoşăneni sunt Pietona-
lul Unirii, care acum arată ca un cimitir cu jardini-
ere oribile care ocupă spaţii mari, inestetice, Centrul 
Vechi, Bulevardul Eminescu, în Preajma parcului, dar 
şi pentru denumiri noi cu numele personalităţilor atî-
tea alte străzi şi alei din oraş cu nume fără semnifac-
ţie, unele chiar ridicole.

Însă din acest punct de vedere, al aducerii în 
memorie a celor care ne-au scos în lume, acum, după 
mai bine de treizeci de ani de libertate totală, oraşul 
este fără o astfel de memorie, iar orice iniţiativă este 
privită pieziş, dată deoparte, fără însă ca botoşănenii, 
atunci cînd vine vremea alegerilor, să-i dea defintiv 
în lături pe aceşti incompetenţi dovediţi şi să pună 
oameni care să sfinţească locul, nu să-l murdărească.
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Nora Iuga – 90

O viaţă întreagă am 
urât înţelepciunea

ANGEL A BACIU ÎN DIALOG CU NOR A IUGA

Nora Iuga s-a născut pe 4 ianuarie 1931. Este poetă, prozatoare, traducătoare, membră a Uniunii Scriitorilor din 
România şi a PEN Club. A publicat volume de versuri, printre care: Vina nu e a mea (1968), Captivitatea cercului 
(1970), Opinii despre durere (1980), Inima ca un pumn de boxeur (1982, 2000), Piaţa cerului (1986), Dactilografa 
de noapte (1996, 2010), Spitalul manechinelor (1998, 2010), Autobuzul cu cocoşaţi (2001, 2010), Petrecere la Mon-
trouge (2012), Cîinele ud e o salcie (2013), ascultă cum plîng parantezele (2016). Volumele sale de proză şi poezie 
au fost traduse în mai multe limbi. A tradus peste 30 de titluri din Nietzsche, Strindberg, Celan, Jünger, Günter 
Grass, Elfriede Jelinek, Herta Müller etc., dar şi cărţi pentru copii. În anul 2007 a primit Premiul „Friedrich-Gundolf“, 
oferit de Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, Darmstadt. La recomandarea preşedintelui Republi-
cii Federale Germania, Joachim Gauck, în anul 2015 este decorată cu ordinul „Crucea de Merit“ în Grad de Ca-
valer. În anul 2017, preşedintele României, Klaus Iohannis, i-a conferit Ordinul Naţional „Pentru Merit“ în Grad 
de Comandor. La Editura Polirom a publicat romanele Sexagenara şi tînărul (2004, 2012), Săpunul lui Leopold 
Bloom (2007), Hai să furăm pepeni (2009, 2015), Harald şi luna verde (2014, 2016), Lebăda cu două intrări (2016, 
2017), Hipodrom (2020).

Angela Baciu: Te împaci bine 
cu 90-ul tău? L-ai primit în 
casă, sau încă aşteaptă să 
fie invitat?

Nora Iuga: Deocamdată sunt 
bucuroasă de oaspeţi şi că 
a venit încărcat de daruri.

A.B.: Ai terminat anul trecut 
romanul „Hipodrom“, ştiu 
că te-ai luptat cu el, dar l-ai 
biruit, eşti o învingătoare!

N.I.: Nu fac pe nebuna, dar 
nu cred că în România mai 
există vreo scriitoare care la 
vârsta mea să fi scris o carte 

de 450 de pagini. Ce este mai 
trist, e că azi tinerii de 30 de ani 
n-au nici un interes să citească 
atâtea foi scrise, mult mai mult 
mă citesc cei de toate vârstele, 
culmea ei mă înţeleg, fiindcă 
nu îmi inventează mereu o falsă 
identitate. Omul care nu întră 
în concurenţă e mult mai ade-
vărat. Imensa lor iubire pentru 
mine mă face mult mai fericită. 
Şi dacă Mircea Cărtărescu şi 
Vlad Zografi mă văd cum sunt 
cu adevărat, pot spune că 90 e 
pentru mine o vârstă fastă, în 
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ciuda covidului. Nu puteam să nu înving, dacă mi-am 
pus propria viaţă în joc.

A.B.: Aşa cum te cunosc, nu te laşi cu una cu două şi mai 
lucrezi tu la ceva, cât încă te mai bântuie …calul alb.

N.I.: Sertarul e creierul meu doldora de nebunii supra-
realiste sau de viziuni premonitorii… intuiesc tot mai 
mult drumurile încurcate ale devenirii noastre, vederea 
interioară mi se lungeşte tot mai mult. Sînt de o seamă 
cu Soarele şi Luna. Credeţi-mă, nimeni nu moare, ple-
căm într-o nesfârşită călătorie. Ce să spun, nu ştiu ce o 
să apară mai întâi? Probabil o plachetă, cuprinzând un 
dialog „de toate pentru toţi“, intitulat „Discuţia“, scris 
adesea la telefon cu poeta Angela Baciu cu care comu-
nic cel mai bine, fiindcă are mult umor şi o gândire 
impregnată de iubire pentru tot ce există. E singurul 
om trimis pe lume să ajute. Mâna ei nu-ţi dă drumul 
când te afli pe marginea prăpastiei. Amândouă iubim 
natura şi animalele şi râdem mult…dar ea mă întrece.

A.B.: Crezi că mai poţi scrie poezie? Mai curge la robinet 
inspiraţia poetică?

N.I.: Oricând! Dacă mă trezeşti noaptea la 3 din somn 
scriu un poem la dictatul meu interior. Nu uitaţi că 
am tradus două volume de Paul Celan, poetul pe care 
îl iubesc cel mai mult şi…mi-a fost furat „noaptea ca 
hoţii“ de cei care poartă azi cununea de aur, când eu 
aveam în Germania cea mai mare bursă, de care s-au 
bucurat Augustin Doinaş, Ana Blandiana, Norman 
Manea, Mircea Cărtărescu, şi în ţară alţii jucau fotbal cu 

mine. Adevărul e că „laudele lor, desigur, m-ar mâhni 
peste măsură“.

A.B.: Am o curiozitate, ce faci toată ziua şi cum te împaci 
cu vârsta ta „înţeleaptă“?

N.I.: O viaţă întreagă am urât înţelepciunea. Înţelepciunea 
e antecamera morţii. Şi totuşi, oamenii vin către mine 
nu doar să se amuze, dar si să înveţe câte ceva…poate 
că înţelepciunea îmi vine dintr-o totală singurătate. Eu 
îmi petrec timpul doar gândind şi scriind, atunci cum 
să nu te atace revelaţia, când nu te aştepţi şi îţi pui între-
barea, cine gândeşte în mine, sunt eu sau e altcineva?

A.B.: Să dăm timpul înapoi, să zicem cu vreo 40 de ani, ce vezi?
N.I.: O femeie ca toate colegele din redacţie…lucrând la 

dicţionare şi gândindu-se eventual la un bărbat, întâl-
nit în tramvai, la o femeie stând la coadă, mâncând 
beregăţi, având curajul să-l contrazică pe secretarul de 
partid, să aibă 8 ani interdicţie de publicare…să tra-
ducă atunci când Nino1 – soţul şi Tiberiu2 – fiul, nu 
erau acasă, fumând ţigară de la ţigară şi bând 100 de 
grame de coniac.

A.B.: Ţi-am tot pus întrebări serioase şi m-am plictisit, te 
provoc să spui repede opt versuri avangardiste.

N.I.: A fost pe vremuri o cometă / si-a dispărut ca o poetă / 
nici un ochean n-o mai afla / c-a fost mâncată de-o sar-
dea“ – din păcate nu sunt opt, că la patru chiar s-au copt.

A.B.: Ştiu că iei în zeflemea moartea, dacă ai pune faţă în 
faţă viaţa şi moartea ca pe o tejghea cu struguri, cum ar 
fi una, cum ar fi cealaltă?

N.I.: Absolut la fel, doar cu alt chip, sau fără nici un chip, 
doar o undă căutând altă undă, pe care o simţea şi în 
gândul ei pământean, dar niciodată apropierea n-a 
ajuns la contopire şi la 90 de ani continuă să se caute 
în veşnicie. Dar, nu cumva să confunzi predestinarea, 
întâlnirile lor repetate în lungile noastre călătorii prin 
reîncarnare. Nu cred în povestea asta. Trupul e un echi-
pament care se dezagregă în pământ, în apă sau în foc.

A.B.: Care a fost cel mai frumos dar de ziua ta, cadourile 
sau filmul dedicat ţie de Carla Teaha?

1  George Almosnino, a fost un poet român, membru in U.S.R.
2  Tiberiu Almosnino, prim balerin la O.N.B.

Nora Iuga și George Almosnino , foto arhiva familiei

Nora Iuga și fiul Tiberiu Almosnino, foto Angela Baciu
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N.I.: Cel mai mult îmi place păpuşa de la tine, o fetiţă cu 
o mie de riduri, cu păr alb care râde şi plânge în ace-
laşi timp. Evident, filmul mă face foarte curioasă, mai 
ales fiindcă acum cu Carla, realizatoarea filmului, am 
început să comunic foarte bine, reuşeşte să-mi intuiască 
perfect personalitatea nu tocmai comodă.

A.B.: Spune-mi cum mă vezi pe mine în oglinda ta?
N.I.: Ia te uită! Vrei să afli cum te vezi în oglinda mea. 

Aparent pari foarte temperamentală, vitală, senzuală, 
dar eşti foarte reţinută, nu acaparezi niciodată atenţia 
sau discuţia, nu vrei să ieşi în evidenţă. Doar când te 
îmbraci pentru o ocazie, îţi place să epatezi…dar, cele 
mai mari calităţi ale tale sunt bunătatea, iubirea pentru 
tot ce te înconjoară, vocaţia de a ajuta, de a vindeca, dis-
creţia, o energie şi o vitalitate ieşite din comun. Da, tu 
esti o învingătoare şi culmea „o vindecătoare“. Asculţi 
de sfaturi bune, nu-ti pierzi niciodată echilibrul. Eşti 
răbdătoare, fiindcă ştii să taci, dar victoria e, în cele 
din urmă, a ta.

A.B.: Într-o altă viaţă în ce ai vrea să te transformi?
N.I.: Din toate animalele de pe pământ, îmi plac tigrii, pen-

tru că au un machiaj pe care omul nu l-ar putea imita 
niciodată (râde). În ce priveşte o fidelitate pe care te 
poţi bizui, îmi place calul şi câinele. În altă galaxie nu 
vom fi tereştri, n-am cum să-mi închipui ce formă de 
viaţă e acolo, ca să fac o alegere.

p.s. întrebări fulger:
A.B.: Ce i-ai spune lui Nino?
N.I.: Ai fost cel mai bun bărbat întâlnit vreodată.
A.B.: Ce i-ai scrie în clipa asta lui Tiberiu?
N.I.: Că e omul pe care îl iubesc cel mai mult şi că am fost 

cei mai buni prieteni.
A.B.: Cui laşi maşina ta de scris?
N.I.: Deşi carcasa-i ruginită, e de o vârstă cu mine, a rămas 

în bucătăria mea, cred că gândurile pe care le-am indus 
în tastele ei s-au mutat demult dincolo…

A.B.: Rapidul alb sau vişiniu?
N.I.: Visiniul, zic eu, că-l prinde mai bine şi-i poartă noroc!

A.B.: Eu atât am avut de spus, că nu mai am timp, tu mai 
găseşti ceva prin sertar?

N.I.: „ententina, sau racatina, sau racatina ta, elem 
belem, bus!“

(interviu realizat de Angela Baciu, 6 ianuarie 2021)

Nora IUGA

epitaf
a fost pe vremuri o cometă
şi-a dispărut ca o poetă
nici un ochean n-o mai afla
c-a fost mâncată de-o sardea

acuma trage la rindea
un peşte mare şi de lemn
şi-n solzii lui se-mbracă demn

lalea de Olanda
eu am iubit-o pe Mata Hari
nu-mi spuneţi mie că nu e frumos
numai pe mine Mata Hari
m-a dus pe aripi în ţara de jos

şi ce pistruiată lalea de Olanda
cu aur stropită lalea de Olanda
ce palizi baroni cu briciul în mînă
îi tăiau o petală pe săptămână

curgea ca nisipul polenul roşcat
punînd pe mătăsuri peceţi de rugină
era Mata Hari un joc disperat
pe-o tablă de şah o regină

şi astăzi aud saboţii ei mici
intrîndu-mi în somn ca tâlhării
dar cum s-o alung departe de-aici
pe sora cea rea Mata Hari

inimă albastră
vai, cu ce bărbat urît
am dansat aseară boleroul
toată noaptea l-am privit şi am tăcut
şi în zori mi-am incendiat trusoul

ce bărbat urît oh, ce bărbat
am legat aseară-ntr-o batistă
şi pe apa morţilor l-am dat
eu dintre frivole cea mai tristă

şi acum vă zic cu jurămînt
că nu am regrete nici ruşine
dar îmi pare rău că în mormânt
n-o să se mai culce el cu mine

Nora Iuga la Pogor, foto Angela Baciu
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era atât de foarte bine
era atît de foarte bine
cînd pe faleză ne plimbam
aveai o rochie cu buline
şi-un cocker negru dolofan

goneau poeţii pe rotile
ducînd borcane la spălat
extazul îţi creştea-n pupile
cum creşte drojdia-n aluat

bătea o briză foarte pură
ne răsfoia prin amintiri
un cîine lup ducea în gură
un om lipsit de însuşiri

dar parcă şi mai foarte bine
era atunci când ne-ntorceam
şi-o luam din nou da capo-al fine
stăteam la geam şi croşetam

aveai rochie cu buline
şi-un cocker negru dolofan

fantoma motanului 
Cicollino
o, motanul Cicollino
e bolnav de diabet
şi tînjeste în surdină
după lady Elisbeth

nostalgia grea de zahăr
şi-o tîrăşte gras şi trist
n-am s-ajung nicicînd luceafăr
vai şi nici măcar artist

zace tînăr Cicollino
ochii verzi se fac mai răi
ura-i creşte în surdină
cît o mie de dulăi

latră noaptea prin balcoane
o fantomă de cotoi
îi bat colţii în obloane
varsă lacrimi de noroi

e motanul Cicollino
cel bolnav de diabet
ce s-a stins vai, în surdină
fără lady Elisbeth

în cetăţile andive
vai, se nasc prea multe dive
în cetăţile andive
nu-ţi rămîne un pătrat
să-ţi adaugi un cărat

nu-ţi ajunge o centime
pentru-o haină mai intimă
numai foarfeci cad din cer
în halatul de bărbier
şi frumoase midinete
vin şi pleacă-n gabriolete

de-ai fi fost piticul care
îşi scuipă cocoaşa-n mare
găseai peste iertător
în curentul Labrador
şi un nasture de sidef
din jiletca lui Alef

o, lady, lady
o, lady, lady
verde păstaie
or să vie hingherii
să te jupoaie

clănțănesc dinții tăi
de mazăre crudă
un băiat cu pistrui
te-a crezut paparudă

şi s-a şters pe bocanc
cu pielea ta castă
lady, cine de-acum
te-o mai lua de nevastă

dormi uitată de mult
pe un pat de gunoaie
steaua ta a căzut
ca o lacrimă-n ploaie

dintr-un somn în alt somn
vine-un melc şi te-nghite
pîn-la mirele alb
mai e drum pasămite

Madame Fantine
într-un punct era o mare
şi în mare un rechin
iar rechinul mi se pare
era chiar madame Fantine

la spectacolul de gală
un matroz cu pieptul plin
a pus peştele în oală
şi-a mâncat-o pe Fantine

zace dezbrăcat pe plajă
într-un abur levantin
cine-i oul fără coajă
e bărbatul lui Fantine

dinţii ei căzuţi în mare

părul iarbă pieritoare
cresc pe-un matelot străin

în strîmtoarea cea mai castă
nu-i nici un rechin nevastă
unde eşti madame Fantine?

mondo cane
am pierdut un cîine roşu
concurent la maraton
nici un cîine nu e roşu
dacă n-are şi melon
poate-a fost un cîine verde
cu stăpînul anonim
ce să facă-un cîine selim
dar era un cîine-albastru
angajat într-un hotel
lasă cîinele albastru
c-a fugit cu Charles Martel
nu e nici un cîine ocru
nici un cîine violet
nici un cîine mare socru
nici un cîine capulet
numai cîinele cel negru
îmbrăcat într-o livrea
stă şi-mi face semn cu ochiul
dintr-o ceaşcă de cafea

Închinare
Miron frate, trist descînt
Cum pot somnul să ţi-l cînt
După mirul Dumitale
Au căzut trei carnavale
După zvonul tău pierit
Trei fanfare-au amuţit
Dansatoare negre-n bumbi
S-au ascuns pe sub porumbi
Şi-n flori albe de Cucută
Ochii duşi ţi-i mai sărută
Lăutari cu dintîi mari
Te-au urcat pe armăsari
Şi ţi-au pus în palma grea
Inima de acadea.
Ziua bob de lăcrămioară
Iubeai lemnul de vioară
Noaptea ac de trandafir
Împungeai în patrafir
Ochiul ţapului Sotir
Lingeau muget pe paftale
Caprele medieval
Şi se îndoiau cu chin
Fete dulci în sos de vin
Şi mistreţi cu cimbru iute
Veneau limba să-ţi sărute

Vai, în fluierul de os
Doarme timpul puturos
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Sub catapeteasma ta
Nu mai cîntă pasărea
Miron frate, e tîrziu
Lampa arde cilibiu
La căruţa ta parşivă
Cu trei roate de colivă

Este vremea să te laşi
Printre gusterii cei graşi
Să-ţi pui talpă de castan
Pe ţinutul caloian
Şi în somn de mai visezi
Sub pământ la miei şi iezi

Să ne mai trimiţi cuvînt
Miron frate, trist descînt.

(poeme din volumul „Cîntece“)

Nora IUGA şi Angela BACIU

mai drăguţ decât dostoievski*

Tabloul I
A: cum, cu flori în păr şi cireşe pe Calea Victoriei?
N: ce vrei, iapa era neagră.
A: unde, pe limbă?
N: nu, se manifesta violent.
A: subiectul mă provoacă.
N: vrei să spui că încalcă un tabu.
A: nu, încalcă, încalecă.
N: ai dreptate, aşa e mai sexi.
A: o infuzie de actualitate.
N: şi prospeţime…
A: îmi vine să-mi ridic poalele-n cap.
N: nu se cade.
A: oho, şi cum se mai cade…
N: doar dacă eşti predestinat.
A: unde, la Casa Scriitorilor?
N: depinde, minimaliştii practică teoria cu dezinvoltură.
A: aferim, asta nu-i nouă, e opt.
N: bine, dar nu în parcuri.
A: atunci unde, în tramvaiul 26?
N: o, nu… la Complexul Hotelier „Lebăda“.
CORUL ANTIC: Vae victis!

Tabloul II
A: nu trebuie să pui la inimă.
N: da, dar seara pe deal buciumul…
A: ce-ţi veni?
N: important e că mi-a venit.
A: atunci e OK.
N: ştii că mi-au dat şi un premiu de consolare pen-
tru lobbyul pe carel fac „Înfrăţirii între popoare“?
A: mă aşteptam, normal, de la UE. Ei îşi 
achită întotdeauna obligaţiile.
N: ce vrei să spui?
A: revanşa pentru Schengen.
N: am primit şi o scrisoare de la Freud.
A: şi nu te-a felicitat?
N: mi-a urat la sfîrşit „moarte bună“. Un acte 
manqué… în loc de „noapte bună“.
A: şi tu te-ai şi văzut Lou Salomé…
N: doar e conferenţiar la Babeş Bolyai.
A: cine, părintele psihanalizei?
N: nu i-am recunoscut, că erau doi.
A: cum doi?
N: se întunecase. Unul cred că era Béla Károlyi.
A: înţeleg. Şi nu te-a gratulat nici el pentru nem tudom?

N: nu, dar mi-a promis să mă înveţe csárdás. Celă-
lalt s-ar putea să fi fost totuşi Freud.
A: ce te face să crezi asta?
N: afirma că isteria o poţi recunoaşte uşor la toate 
femeile care nu folosesc corect cuţitul de peşte.
A: un argument imbatabil că nu există liber-
tate acolo unde există libertatea presei.
N: vezi cum vii la vorbele mele?
A: care vorbele tale? L-ai buzunărit pe Jün-
ger. Ai grijă cu plagiatul.
N: păi era într-o dispută cu Béla Károlyi, cînd 
am intrat neprogramată la director.
A: la doctor, vrei să spui. Hotărăşte-te odată, erau doi sau trei?
N: nu, 2 x 3 = 6 şi eu eram abia în luna a treia.
A: cu cine, cu secretarul BOB?
N: care Bob? Că n-aveam încă ameri-
cani la Deveselu, nici la Kogălniceanu.
CORUL ANTIC: Quo usque tandem abu-
tere, Catilina, patientia nostra?

Tabloul III
A: n-ai auzit corul? Hai, schimbă placa. SRI-ul ascultă.
N: vrei să dansez?
A: nu mă deranjează. Dar ai grijă să nu 
laşi urme pe faţa de masă.
N: doar n-o să dansez cu pantofii lui Charlot. Ăla e expirat.
A: curios, toţi expiraţii sînt drăguţi, pînă şi Herodot. Dar mai 
drăguţ ca Feodor Mihailovici nu poate fi decît Lady Gaga. 
Mi-a spus o poetă tînără foarte apreciată după ce a citit Idiotul.
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A: dar cu fusta aia ce-i?
N: de sub ea a ieşit genialul „hidrocefal postmodern“.
A: cine, ăla care are un balon cu oxid de carbon în loc de cap?
N: ascultă: „fruntea ta bolnavă se izbeşte cu osul fana-
tic/ din carnea sîngerîndă a Diminuării treptate…/ adîn-
cită în fierul indestructibil, tu eşti acum un înger al cărui 
spate e un călugăr îmbrăcat în sutana unei teorii infirme…„
A: Raison, scumpo. Recunosc, e mai drăguţ pînă şi decît „azi 
o vedem şi nu e“. À propos, cum te descurci cu mobilul?
N: comme ci, comme ça, numai cînd mă piep-
tăn, la culcare şi la trezire.
A: cam des, cam des… Luther zicea, nu 
Martin Luther King, celălalt, expiratul.
N: mie-mi spui? Ăla o lungea mult şi bine „in der 
Woche zwier/ macht im Jahre hundertvier/ scha-
det weder mir noch dir“ (De două ori pe săptămînă/ 
fac pe an 104/ Nu ne dăunează nici mie, nici ţie“).
A: la noi rămîi zilier o viaţă întreagă. Ziua şi pontajul!
N: că bine zici.
A: nu ştiu ce să mă fac. Sînt plină de mătreaţă.
N: ia-ţi o sită.
A: şi crezi că…
N: sigur. Te poţi bucura de natură.
A: bucuria asta la tine e un tic.
N: dacă mi-ar da prăpădiţii ăştia cîte 2 Euro 
pe fiecare tic, aş pleca în Dubai.
A: ai întrece-o şi pe Cuminţenia Pămîntului la Maraton.
CORUL ANTIC: Sic transit gloria mundi!

Tabloul IV
N: pînă şi pisica mea, Dracula, îşi dă aere de panteră.
A: ce mai aştepţi, scrie Povestea Minotauru-
lui. Dă fuga la librărie şi cumpără cerneală.
N: prefer mămăliguţă cu brînză, seara pe deal… buciumul.
A: ai o idee fixă cu buciumul ăsta. Freud 
ţi-ar da o explicaţie pe măsură.
N: tu vorbeşti? Ai cel mai performant spirit mal 
tourné. Ţi-am zis doar că Aglaja m-a învăţat de ce 
fierbe copilul în mămăligă. Ce vrei? Am rămas cu 
buciumu-n minte, că, fără lemn, nu fierbe.
A: uite aici o planşetă de lemn A4… e şi ăsta un scaun?
N: păi, dacă i-au tăiat pseudopodele, trebuie să-şi 
procure rotile, altfel îşi pierde cetăţenia.
A: astă noapte n-am putut dormi, i-am văzut pe 
Enkidu şi pe Ghilgameş, fumau la Masa tăcerii…
N: leii dorm ziua, noaptea vînează.
A: oare cît de des şi-o pun eschimo-
şii? Că la ei e noapte şase luni pe an.
N: eu nu-s eschimos, sînt copac, poţi 
să mă îmbrăţişezi fără grijă.
A: da’ n-ai pseudopode. Sînt invitată la un curs de 
dezvoltare personală evolutivă. Nu vii şi tu?
N: cum ai spus, „Regresie personală involutivă“?
A: mi-a spus cineva că în germană asta 
înseamnă „să dormi pe partea cealaltă“.
N: la cine te referi?
A: nu ştiu, că n-am frămîntat cozonaci.
N: dar, din cîte ştiu, ai alăptat.
A: nu pot să neg.

N: păi atunci o să-ţi placă şi Sugeo, Ramona!. E 
o carte la modă, găseşti mii de citate pe face-
book, ai citit-o? Sînt sigură că-l descalifică pe 
Dostoievski, e mai drăguţă decît Zidul chinezesc.
A: dar cea mai drăguţă tot Regina Maria era pe cata-
falc la Palatul Cotroceni printre Roşiori.
M-a ajuns somnul. E greu să fii intelec-
tual cînd ţi-e poftă de mămăligă.
N: ce-ţi veni acum?
A: păi văd că salivezi, parcă eşti cîi-
nele lui Pavlov cînd sună clopoţelul.
N: dar ăla nici nu era ud ca o salcie… era un cîine nor-
mal. Avea trup, iar în el locuia un „subtrup“.
A: vrei să spui „viermele din măr“.
N: păi de-asta mi-am şi luat mobil, să mă lămuresc.
A: vezi, eu m-am lămurit fără mobil.
N: şi ce-ai aflat, mă rog?
A: că în Provence mistralul are o cocoaşă verde.
CORUL ANTIC: Nil admirari.

Tabloul V
A: de fapt, ce-i aia subtrup, „viermele din 
măr“? Săracul, e unul îngropat de viu.
N: vezi să nu te scufunzi în fîntînă, că pepe-
nele atîrnă greu în găleată.
A: rîzi tu, rîzi, HarapAlb, da’ „sub“ e întunericul. Şi hăul, şi 
mlaştina… Nu-mi iese din minte „hidrocefalul postmodern“.
N: hai să vorbim mai bine despre moarte că, din cîte 
văd, aia ţi-e mai familiară decît poezia. Da’ să ştii că 
necunoscutul ne pîndeşte şi de „sub“ şi de „supra“.
A: bunicu’ Radu tăia şunca afumată pe buturugă. Mi-a spus că 
toţi ne clătinăm într-o zi. Şi-mi apare „hidrocefalul“ mut, cu 
limba muşcată şi spume la gură, ăla mai drăguţ ca Dostoievski.
N: fraieră mai eşti. Nu te prinzi niciodată că totul 
e glumă, pînă şi „hidrocefalul“ e cîinele lui 
Pavlov. Nu saliva cînd suna clopotul. Clopotul saliva 
cînd suna el şi pe urmă să fi văzut ce făcea cu infir-
miera în carcasa de gips, cum o mai gîdila…
A: cum, cîinele lui Pavlov era „hidrocefalul“ şi 
avea mîini şi picioare şi trup şi subtrup?
N: parcă ţi-am mai spus fraza asta întoc-
mai în acelaşi moment altădată.
A: se-ntîmplă uneori să te culci peste altcineva.
N: ce mare scofală, pînă şi pămîntul sa născut din 
experienţă, ca orice pui cu blăniţă sau fără.
A: remarcabil.
N: tu chiar nu ştii să rîzi? Nu te-a învăţat nimeni? Noi 
venim pe lume gata învăţaţi. Ştim cum să trăim pe 
de rost. Fiecare iese din oul lui fără să cheme vreun 
medic cu aripi sau cu copite. Puiul din gălbenuş, ciu-
perca din spor, fătul din ovul… şi ce cîntec şi ce dans.
A: şi pe urmă puiul, hap, înghite viermele, şi viermele 
papă din puroiul rănitului, şi rănitul se-ndoapă, la rîn-
dul lui cu pămînt şi cu tot ce mai mişună pe-acolo, şi-i 
atît de delicios şi de drăguţ, cînta duduia aceea.
N: vezi, că de ce ţi-e frică nu scapi. ştii la fel de bine ca mine.
A: cînd beau Doncafé, din gramofon iese 
un cîine. Latră-n octave pe peron.

* Fragmente din cartea mai drăguţ decât dostoievski, 
de Nora Iuga şi Angela Baciu, Ed. Polirom
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V

a
Recuperarea memoriei, înainte de toate, dintr-o perioadă 
mai veche dar şi mai nouă a existenţei noastre, m-a deter-
minat să întreprind acest demers. Scopul lui este, mai ales, 
unul de introspecţie, de (re)descoperire, a acelor zone mai 
mult sau mai puţin cunoscute din biobibliografia unor scri-
itori contemporani… Cum scriitorii, oamenii de cultură în 
general, s-au dovedit a fi în toate timpurile avangarda pro-
spectivă, credem că, în condiţiile de astăzi, o mai bună înţe-
legere a fenomenului literar nu poate fi decât benefică…

1. Pentru un scriitor, destinul şi opţiunea sunt dimensiuni exis-
tenţiale fundamentale. Ce rol au jucat (joacă) acestea în viaţa 
dumneavoastră?
2. Istoria literaturii consemnează, uneori, arbitrar momentul 
debutului unui scriitor. Pentru dvs., când credeţi că s-a pro-
dus (cu adevărat) acest eveniment? Vorbiţi-ne câte ceva des-
pre primele încercări literare.
3. Care a fost drumul până la prima carte ?

4. Ce personalitate (personalităţi), grupare literară, prieteni, 
eveniment biografic etc., v-au influenţat viaţa ca om şi scriitor?
5. Raportul dintre conştiinţă, politică şi gândirea liberă consti-
tuie o mare problemă a lumii contemporane. În aceste condi-
ţii, care este, după dvs., raportul dintre cetăţean şi scriitor, din-
tre scriitor şi putere?
6. Literatura – la frontiera mileniului trei.  Din  această perspec-
tivă cum apare, pentru dvs., literatura română contemporană?
7. Credeţi că există un timp anume pentru creaţie sau este 
vorba despre un anumit „program” al scriitorului? La ce lucraţi 
în prezent?… Pe când o nouă carte?

Facultativ:
7 + UNU. În contextul celor afirmate, pentru a avea un dialog 
mai direct cu cititorii noştri, selectaţi din opera dvs. un text 
care, în linii mari, generale, să vă reprezinte. Vă mulţumesc 
pentru înţelegere.

Anchetă realizată de Petruţ PÂRVESCU

Scriitorul
– destin şi opţiune –

Nicolae Stan
„Vă spun din experienţă: 
un scriitor este un scrii-
tor. El, în cărţile sale, nu 
face propagandă politică. 
Privirea lui asupra lucru-
rilor este din afara veş-
nicelor metamorfoze ale 
lumii politice. Bineînţeles, 
există un Nord al evoluţiei 
societăţii, pe care-l înregis-
trează scriitorul-cetăţean: 
acela al valorilor funda-
mentale pentru condiţia 

umană, nu le mai înşir aici. Ce vreau să spun e că scrii-
torul trebuie să aibă o conştiinţă lucidă şi empatică asu-
pra lumii sociale. Nu-mi pot imagina un scriitor care să 
nu înţeleagă suferinţele omului de rând.“

1. Pentru un scriitor, destinul şi opţiunea sunt dimensiuni 
existenţiale fundamentale. Ce rol au jucat (joacă) acestea 
în viaţa dumneavoastră ?
Nu ştiu dacă putem discuta în aceşti termeni destul de 
imprecişi. Destinul ar însemna o predeterminare a vieţii 
tale în totalitate, anulând astfel orice alegere şi efort per-
sonale. E un termen cam pompos: destinul meu a fost să 
scriu şi să scriu… Pe de altă parte, opţiunea este prea slabă, 
în această ecuaţie a scrisului profesionist. Da, există opţi-
une şi numai opţiune raţională dacă avem în vedere inşi 
care, la un moment dat, să zicem când se apropie de bătrâ-
neţe, după ce au citit ceva literatură, decid, aleg că pot scrie 
şi ei cărţi apropiate de ceea ce au citit. Şi pornesc la scris. 
Cunoaştem foarte bine fenomenul grafomaniei, care, cu 
siguranţă, este o chestiune de alegere: e de bon ton, poţi 
lua diverse premii mici, te miri unde, poţi intra, cu noroc, 
chiar în USR, de ce nu…

În ce mă priveşte, cum se ştie de la scriitorii afirmaţi din 
tinereţea lor, am fost captat de citirea cărţilor de mic, din 
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copilărie. Crăsani, locul meu de baştină, nu avea bibliotecă 
publică. Doar şcoala generală locală avea o micuţă biblio-
tecă. Fosta mea învăţătoare, Gromov, o basarabeancă sim-
patică, înaltă, mare, ajunsă misterios la noi, se ocupa de dis-
tribuirea cărţilor. Bineînţeles, eram protejatul ei, inclusiv în 
anii învăţământului primar, când nu s-a obosit să mă înveţe 
să citesc: ştiam deja, nici eu nu ştiu cum, urmăream ziare 
care, uneori, erau cumpărate de mama pentru a împături, 
cu bucăţi din ele, ouă, de exemplu (e vorba de „Scânteia“, 
bineînţeles). Ce ţin minte e că pe la cinci ani am scris pri-
mul cuvânt, în ţărână, în faţa uşii casei: „mama“. Scena este 
redată, oarecum, în romanul „Apă neagră“. Aşa că am fost 
preferatul învăţătoarei mele. În clasele gimnaziale, am înce-
put să împrumut de la bibliotecă. Gromov avea o planificare 
exactă în legătură cu cererile mele: la început, cărţi mai sub-
ţiri, apoi, treptat, şi mai groase. Am negociat cu ea ca, de la a 
doua cerere, să iau o carte mai groasă. A doua sursă cu cărţi a 
fost în persoana unui contabil pe la Cooperativa de consum, 
cred, care stătea în gazdă lângă noi, domnul Robe. Omul pri-
mea cărţi la fiecare salariu, sau trebuia să le cumpere, nu mai 
ştiu. Oricum, era vorba de fabuloasa serie a Bibliotecii pen-
tru toţi (BPT). De la el am citit tot ce avea, dar nu le frun-
zărea măcar, adică mari capodopere, de exemplu „Mizera-
bilii“, carte care m-a impresionat profund. În Crăsani nu se 
prea citea, oamenii se luptau în mod direct, natural, cu viaţa. 
Aveam, deci, o înclinaţie rară în satul meu, unică: îmi plăcea 
să citesc. Şi să joc fotbal. Eram în echipa de fotbal a satului, 
mijlocaş, şi puteam alege, da, să intru-n fotbalul mare, ală-
turi de un coleg de clasă, Nelu Bănică, ajuns atacant la Alba 
Iulia în B, via Dinamo Bucureşti, echpa de tineret. Şi, când 
lecturam eu liniştit, vara, sub galeria de viţă de vie, la umbră, 
tovarăşii de fotbal mă strigau la poartă. Deseori răspundeam 
cam aşa: aşteptaţi, mai am două pagini. După care auzeam 
replica lor invariabilă: iar stă ăsta cu nasu-n cărţi…

În fine, prin clasa a X-a, obişnuiam să mănânc o pră-
jitură, alături de consăteanul meu, Nelu. Programam eve-
nimentul pe la sfârşitul săptămânii. Atât ne permiteau 
bani, puţini. După prăjitură, beam un pahar de Cico. Era 
maxima noastră libertate. Acolo, la cofetărie, pe la 16 ani, 
i-am spus lui Nelu că eu vreau să mă fac scriitor. Prietenul 
meu a făcut ochii mari, nu înţelegea prea bine, dar nici eu 
nu înţelegeam tot, doar că nu mă interesau notele la şcoală, 
le consideram inferioare planului meu. L-am rugat să păs-
treze secretul, că nu voiam să ştie altcineva.

Aşa că iată o alegere, o hotărâre, dar care venise cumva 
natural, fiind, ca să zic aşa, aşteptată în interiorul meu. E 
o împletire aici. Şi scrisesem ceva, un fel de roman micuţ, 
şcolăresc, cu tentă poliţistă, pentru că descoperisem sus-
pansul creat de acest tip de roman. Şi m-am lămurit că orice 
roman trebuie să aibă suspans. Ca şi cum am fi într-un 
labirint, m-am lămurit mai târziu.

2. Istoria literaturii consemnează, uneori, arbitrar momen-
tul debutului unui scriitor. Pentru dvs., când credeţi că s-a 
produs (cu adevărat) acest eveniment? Vorbiţi-ne câte ceva 
despre primele încercări literare.

Debutul meu în presa literară a avut loc în ziua de 26 mar-
tie 1981, în România literară, cu proza “ Un taifas obişnuit 

“, pe două pagini, în mijloc, cu o prezentare entuziastă a 
lui Constantin Ţoiu. Titlul iniţial, al meu, era „E bine“, un 
titlu ironic, pentru că personajul meu murea în mijlocul 
comunităţii, în indiferenţă şi batjocură. Era, este, închi-
nată lui Marin Preda care, şi el, murise cam aşa. Dar, nor-
mal pentru vremurile de-atunci, titlul a fost schimbat, cu 
acordul meu. Am propus „Un taifas obişnuit“ ca replică la 

„O adunare liniştită“ a lui Preda. Este proza care deschide 
volumul de debut, de proze scurte, „Boare de Waterloo“, 
din anul 1984, la Editura Cartea românească.

Cum am spus déjà, anii liceului au fost cei ai încercărilor 
de a scrie proză, proză scurtă, schiţe, desigur. Eram impul-
sionat şi de succesul, chiar editorial, al lui Mircea Dinescu, 
în poezie, care terminase acelaşi liceu la care învăţam, în 
Slobozia. Mircea mai venea prin oraş, din când în când, 
şi atunci ne adunam pe lângă el, noi, aspiranţii, pentru că 
aveam un coleg de clasă, Titi Neagu, care scria poezie şi 
era chiar mai apropiat poetului déjà lansat.

3. Care a fost drumul până la prima carte ?
Până în anul 1984, când mi s-a publicat prima carte, «Boare 
de Waterloo», am citit mult şi am trăit realităţi extreme. 
De pildă, pe la 21-22 de ani am citit tot ce fusese tradus 
din William Faulkner, autor care m-a marcat în tinereţe 
şi nu numai. Apoi, Kafka, Dostoievski, Camus şi toţi cei-
lalţi, cât se găseau. A fost o şansă pentru mine, ca şi pen-
tru colegii mei, că nu eram absorbiţi, în atenţia noastră, de 
altceva decât de lecturi şi de observarea atentă a vieţii soci-
ale căreia trebuia să-i faci faţă. De exemplu, după apriţia 
în « România literară », în plină epocă a Cântării Româ-
niei, eram gradat uneori de un culturnic local, trimis de 
preşedintele culturii ialomiţene, să contribui cu un text la 
volume omagiale. Printre localnici era o mare întrecere 
cine să participe şi ce premii să obţină. Îi spuneam acti-
vistului că n-am talent. Vă bateţi joc de mine, spunea, păi 
dacă-mi daţi un text, în mod sigur luaţi premiul I pe ţară ; 
adică, iau premii X, Y, dădea el exemple locale, dar şi naţi-
onale, şi dumneavoastră nu ? Nu, o ţineam pe-a mea, pen-
tru că la mine personajele mor, n-am ce face, nu pot altfel, 
la ei sunt sănătose şi încrezătoare, n-am talent.

În sfârşit, prin 1983, am dus manuscrisul la Cartea 
românească. Am nimerit la Mircea Ciobanu, un mare 
autor, un rafinat, puţin şi prudent. Dar foarte ataşat de 
autorii lui şi de întreaga literatură optzecistă, pe care o 
admira. Când mi-a comunicat aprobarea editurii pentru 
publicare, trebuia să mă întâlnesc cu el la editură, într-o 
anumită zi, la ora 11, 00. L-am aşteptat un sfert de oră, el 
a întârziat, iar eu am plecat. Ieşisem pe Nuferilor, depăşi-
sem Sfântul Sava (Bălcescu, atunci), mergeam nervos spre 
Piaţa Romană. Când, din spate scrâşnesc frânele unui taxi, 
iar din el coboară Mircea Ciobanu. Mă ceartă c-am ple-
cat, îi spun c-aşa stau eu, sfertul academic – eram un iaco-
bin… -, el râde şi-mi spune că va fi publicat volumul în 
anul următor. Am mulţumit rece, deloc entuziasmat, mi 



Anchetele revistei HYPERION 11

se părea normal. Iar Mircea Ciobanu se enervează şi-mi 
spune că aşa suntem noi, noua generaţie, talentată, dar 
poate prea mândră : credem că ni se cuvine totul. Ne-am 
împăcat la o bere, la braseria Bucureşti, cred.

Deci, iată trei nume care mi-au fost aproape în anii 
tinereţii : Constantin Ţoiu (crescut în Urziceni, aproape 
de satul meu), Mircea Nedelciu (născut în Fundulea, loca-
litate de câmpie, relativ apropiată de Crăsaniul meu, doar 
că în judeţul vecin, Călăraşi) şi Mircea Ciobanu, bucureş-
tean, spirit erudit. Toţi trei, azi nu mai există fizic, dar îmi 
sunt încă foarte apropiaţi sufleteşte. Lui Mircea Nedelciu, 
din nefericire, la numai 49 de ani ai lui, i-am dus în spate 
sicriul de la biserică la maşină, alături de Gheorghe Crăciun 

– şi el dispărut -, Ioan Lăcustă – şi el dispărut – şi Cristi 
Teodorescu care, slavă Domnului, trăieşte şi e-n formă lite-
rară. Ca să nu mai spun că, după ce m-am mutat în Bucu-
reşti, acum 12 ani, treceam mereu pe lângă blocul lui (acolo 
unde l-am cunoscut într-o noapte întreagă, în tinereţe, cu 
pălincă şi literatură, cu o domnişoară alături de mine, în 
vremea în care lui i se născuse băiatul), de lângă Lahovary, 
în drum spre serviciu, Şcoala Centrală. Uneori beam o cafea 
la cafeneaua de vizavi de blocul lui, de unde citeam plă-
cuţa memorială prinsă-n perete, din partea Uniunii Scri-
itorilor, în care anul naşterii este scris eronat, 1947, parcă, 
el fiind născut în 1950, cum se ştie. Rămâne amintirea vie.

4. Ce personalitate (personalităţi), grupare literară, prie-
teni, eveniment biografic etc., v-au influenţat viaţa ca om 
şi scriitor?
Până în 1979, când am terminat Facultatea de Filosofie 
din Bucureşti, pe lângă lecturi, cum am dezvoltat déjà, am 
frecventat două cenacluri formatoare.

În facultate, îi aveam colegi, tot la începuturile lor, pe 
poeţii Elena Ştefoi, Matei Vişniec şi Romulus Brâncoveanu, 
mai mici puţin ca mine, în ani diferiţi. Cred că-n anul 
meu, dar la altă specialitate, era Călin Vlasie care, alături 
de Viorel Padina (acesta, la Drept) şi de filologii cunoscuţi, 
au participat la fondarea « Cenaclului de Luni », condus 
de Nicolae Manolescu. Noi, la Filosofie, aveam un cenaclu, 
Universitas, pe care-l coordona profesorul Ianoşi. Până la 
urmă, în puţină vreme, am ajuns toţi să frecventăm şedin-
ţele Cenaclului de Luni, care aveau şi un mare atu pentru 
mine : se ţineau la Casa Studenţilor, foarte aproape de „6 
Martie“, ansamblul căminelor studenţeşti unde eram cazat. 
Acolo, în 1978-1979, am asistat la formarea literaturii noi. 
Nu era un cenaclu pentru prozatori, se ştie, dar tonalita-
tea, noua sensibilitate, direcţia, ca să spun aşa, acolo şi 
atunci se forjau.

Mai tărziu, după ce-am absolvit facultatea, în 1979, de la 
începuturile anilor ’80 am fost prezent, cât am putut, având 
în vedere că pe-atunci locuiam în Slobozia, la şedinţele 
Cenacluşlui „Junimea“, condus de Ovid. Crohmălniceanu. 
Da, aici citeau prozatorii, aici i-am cunoscut pe congenerii 
mei ce căutau un alt drum în proză. Dar prozatorul-standard 
pentru noi, optzeciştii, cu care am legat şi o prietenie nu 
numai literară, a fost strălucitorul Mircea Nedelciu. Ulterior, 

după 1989, m-a vizitat la Slobozia de mai multe ori, acolo 
unde ştii că am întemeiat Colocviile Naţionale de Litera-
tură de la Slobozia, la care au fost discuţii aprinse, la care 
se dădea, de către un juriu format numai din scriitori, un 
singur premiu, mai mare, în bani, ca premiul de-atunci 
la Uniunii Scriitorilor. Din păcate, ele au durat doar cinci 
ani de zile, cât am condus eu cultura în Ialomiţa. Activi-
tatea o începusem cam atunci când la Botoşani s-a inau-
gurat concursul naţional în poezie. Deci, în nord, poezie. 
În sud, proză. Doar că la Botoşani a fost continuitate şi în 
funcţii – ca să fiu sincer, atunci conduceam filiala PAC din 
Ialomiţa, făceam politică -, în vreme ce în Slobozia, după 
plecarea mea forţată nu s-a mai continuat. Spiritul locu-
lui aprecia că se scheltuie banii degeaba, că nu-i nimic de 
capul scriitorilor ce vizitau Slobozia şi împrejurimile trei 
zile; în majoritate, erau optzecişti, doar pentru că pe ei 
îi cunoşteam, dar aş fi vrut să vină din toate generaţiile. 
Dacă aş fi continuat, sigur că aş fi perfecţionat reprezen-
tarea, participarea.

5. Raportul dintre conştiinţă, politică şi gândirea liberă, con-
stituie o mare problemă a lumii contemporane. În aceste con-
diţii, care este, după dvs., raportul dintre cetăţean şi scriitor, 
dintre scriitor şi putere?
Vă spun din experienţă: un scriitor este un scriitor. El, în 
cărţile sale, nu face propagandă politică. Privirea lui asupra 
lucrurilor este din afara veşnicelor metamorfoze ale lumii 
politice. Bineînţeles, există un Nord al evoluţiei societăţii, 
pe care-l înregistrează scriitorul-cetăţean: acela al valori-
lor fundamentale pentru condiţia umană, nu le mai înşir 
aici. Ce vreau să spun e că scriitorul trebuie să aibă o con-
ştiinţă lucidă şi empatică asupra lumii sociale. Nu-mi pot 
imagina un scriitor care să nu înţeleagă suferinţele omu-
lui de rând.

Eu am trăit această experienţă a politicii. Din 1991 
până-n 1995, am condus filiala PAC în Ialomiţa. Apoi, am 
făcut fuziunea cu PNL. Adevărul asupra condiţiei mele a 
venit aproape de anul 2000 (între timp publicasem roma-
nul „Apă neagră“, la Nemira, roman scris cu această con-
ştiinţă tragică şi lucidă despre lume), când, încă în PNL, 
vicepreşedinte al CDR judeţeană, am avut o discuţie, la o 
cafea, cu vicepreşedintele de-atunci al PNL central, Viorel 
Cataramă. Acesta, în stilul lui sincer şi direct, m-a întrebat 
de ce noi, scriitorii, intrăm în politică, ce câştigăm? Pentru 
democraţie şi libertate, i-am răspuns convins. Greşit, pro-
fesore, mi-a spus Viorel, oamenii politici fac politică pen-
tru profit. Al ţării, am precizat. Nu neapărat, m-a corectat, 
al lui personal, pentru că dacă fiecare este bogat, şi ţara 
este bogată. Am avut atunci o revelaţie, mi-am dat seama 
că Viorel mi-a spus un adevăr grosolan, dar un adevăr. 
La puţin timp, am fost la sediul central unde mi-am dat 
demisia. Aşa am scăpat eu de vraja politicii, care m-a cap-
tat timp de 10 ani. În interiorul meu însă mă detaşasem de 
demonul ei cînd scriam romanul „Apă neagră“, prin 1988.
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6. Literatura – la frontiera mileniului III. Din această 
perspectivă cum apare, pentru dvs., literatura română 
contemporană?
O problemă a literaturii române contemporane stă în exis-
tenţa doar a două-trei edituri relativ mari care să promo-
veze literatură bună. Situaţia, din acest punct de vedere, este 
foarte pestriţă, cu foarte multe valuri şi vălurele ale criti-
cii literare, care maschează diferenţele de valoare, ameste-
când creaţiile literare după interese exclusiv de grup. Nu 
există o viziune integratoare şi cu adevărat selectivă pe 
piaţa românească de carte. Întâmplarea şi relaţiile strict 
personale joacă rolul esenţial în promovarea cărţilor. Acest 
climat neprietenos demotivează pe mulţi scriitori auten-
tici, care nu sunt dispuşi să folosească metode de persu-
asiune altele decât cele oferite chiar de creaţia ajunsă pe 
piaţă. Sunt mulţi autori care au participat la cursuri des-
pre cum se scrie, care seamănă perfect între ei şi tratează 
aceleaşi teme, cu aceleaşi coduri stilistice. Nu e imposibil 
să apară unul din acest grup care să facă diferenţa, însă, 
până acum, n-am sesizat acest lucru. Literatura, arta în 
general, înseamnă individualitate, particularitate, singu-
laritate asumate. Asta arată istoria.

În fine, problema traducerilor se află la un nivel foarte 
jos, la nivelul întregii literaturi. Căci, pentru ca un autor, cel 
puţin, să poată să se afirme internaţional, cred că e nece-
sar ca literatura română, ca atare, să fie apreciată şi recu-
noscută în afară. Cum ? De cine ? Cu ce mijloace ? Între-
bări fără răspuns, la noi, dacă suntem cinstiţi.

Pe scurt, literatiura română actuală nu o duce prea bine, 
din motive diverse : organizaţionale, morale, profesionale.

7. Credeţi că există un timp anume pentru creaţie sau este 
vorba despre un anumit „program“ al scriitorului? La ce 
lucraţi în prezent?…Pe când o nouă carte?…
Eu scriu noaptea, în general. Ceea ce este foarte dificil 
pentru perioadele în care am funcţionat ca profesor. Pen-
tru că profesorul trebuie, mort-copt, să fie prezent la anu-
mite ore în faţa elevilor sau a studenţilor. Ca în gară, la 
mersul trenurilor.

Dar, când am timp, scriu şi dimineaţa, cam după 10,00, 
aşa. Oricum, după amiaza nu pot să scriu, mă simt obo-
sit şi răvăşit. Acela-i timpul de lecturi sau de diveris-
ment minimal.

Nu, nu pot avea program, mi se pare în contradicţie cu 
orice referire la inspiraţia care îl mână pe scriitor la lucru. 
Dar mi s-a întâmplat să scriu multe ore, neîntrerupt, de pe 
la 10,00, la 17,00, de pildă, fără să resimt foamea.

Acum scriu la al şaselea roman (a opta carte de proză), 
pe care l-am întrerupt în 2019, brusc, pentru că în min-
tea mea s-a strecurat ideea şi forma unui roman pe care 
l-am şi terminat în doar şase luni de zile. Şi care ar trebui 
să apară, pe la începutul anului 2021. Pentru că şi pande-
mia asta nenorocită a stricat orice urmă de mecanism cât 
de cât funcţional în promovarea şi cumpărarea unei cărţi. 
După ce c-aveam problemele pe care le ştim, pe care am 
încercat să le prezint, a mai venit şi pacostea asta peste noi.

Dar, vezi, să fim sănătoşi, condiţia minimală pentru a 
scrie o carte de literatură, cum o fi ea acolo.

7 + UNU. În contextul celor afirmate, pentru a avea un dia-
log mai direct cu cititorii noştri, selectaţi din opera dvs. un 
text care, în linii mari, generale, să vă reprezinte. Vă mul-
ţumesc pentru înţelegere.

Nicolae STAN

Agonia lui Constantin 
(fragment)
Da. Daaaaa!! Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!! 
Acesta este răspunsul. Acesta a fost mereu.

Am fost surd şi orb la întrebările tale de până acum. Nu 
le-am înţeles, nu le-am pătruns.

Când mă întrebai, retras lângă urechea mea dreaptă, ca 
prietenul meu cel mai statornic: Eşti pregătit, o, Constan-
tine, să părăseşti această Vale a Plângerii şi să vii la mine, în 
cea mai se nină dintre lumi? – mă simţeam agresat, trădat, 
jefuit. Eram re voltat, ca în faţa unei mari nedreptăţi. Nu! – 
răspundeam scan dalizat.

M-am înşelat repetat. Aşa cum Arjuna, eroul meu iubit, 
a în ceput cu refuzul de a lupta în bătălie împotriva rubede-
niilor lui şi a lăsat arcul să-i cadă din mâini, pentru ca apoi, 
sub certurile şi îndemnurile temutului zeu Krişna, înţele-
gând separarea faţă de tot ce-nseamnă amestec, să se ridice-n 
picioare, în carul său de luptă, gata de atac, tot astfel şi eu, 
deşi cumva diferit, în limitele mele, mă smulg în final de 
lumea vâscoasă şi, săvârşind faptele prescrise de firea mea, 
te urmez cu bucurie, cu o fatalitate cerută, aşteptată, deve-
nită doar a mea, ţâşnită din mine. Acum am înţeles, acum 
am acceptat, acum sunt liber.

Voi părăsi fericit, curând, praful şi pulberea, gloata şi 
piaţa. Voi fi uşor ca fulgul, slobod ca porumbeii… Voi veni 
la tine, în cea mai liniştită dintre lumi, unde eu sunt toate 
şi toate sunt în mine. Sunt gata!

Însă, când voi privi spre ce las în urmă, la cei ce mi-au 
fost scumpi, mă voi umple imediat, sunt sigur, de un alean 
nu atât de intens pentru a mă reîntoarce, dar destul de 
prezent pentru ca dorul – un cuvânt pe care nu l-am ros-
tit niciodată, până acum – să-mi năpădească toate unghe-
rele. Încă nu m-am sustras pe deplin. Încă mi-e drag de 
toţi ai mei şi de toate ale mele… Dar cel mai mult jindu-
iesc după corpul meu, pe care-l voi lăsa pradă viermilor, 
în scurt timp. Ah, curând… Iată, acum pornesc drumul 
către ieşire, acum încep lunga părăsire a trupului meu atât 
de iubit de mine însumi…

Cu un efort dureros, sfâşietor, mă adun din toate colţu-
rile frumosului şi nobilului meu corp, începând de la unghii, 
de la degete, de la mădularele mici. Şi urmând direcţia din-
spre jos către sus, dinspre picioarele drepte, zvelte, către 
capul aristocratic şi atât de distins!… Mă smulg cu tristeţe 
nesfârşită de pe carnea şi oasele şi muşchii şi nervii mei plă-
cuţi şi primitori. Ei mi-au fost casă, acoperiş, scut, vreme 
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de douăzeci şi opt de ani care pentru mine au fost minu-
naţi, vijelioşi şi potoliţi, deopotrivă, încântători şi neobişnu-
iţi, niciodată plictisitori. Mă dezlipesc, iată, în suspine mute, 
de tălpile harnice, mari şi sigure, cu care-am căl cat apăsat 
şi-am lăsat urme pe acest glob de humă; mângâi tăcut glez-
nele vrednice, mereu îndreptându-mă către direcţia bună, 
chiar dacă nu şi uşoară; urc îndurerat spre genunchii care 
nu s-au tăiat niciodată, deşi grota a fost adâncă, iar tâlharii, 
mulţi – mă separ de ei cu amărăciune, ca de adevărate tur-
nuri de veghe ce mi-au permis avansarea, mişcarea, cuceri-
rea; mă rup chinuitor, în bocete şi strigăte neauzite, de coap-
sele şi şoldurile care-ntotdeauna mi-au şoptit mirifice vorbe 
de dragoste, mi-au dat echilibru şi încredere, mai cu seamă 
că-n arcuirea lor drăgăstoasă au protejat şi hrănit mădula-
rul princiar, puternic şi rarisim, cel pentru care fetele, feme-
ile, oriunde ar fi fost, alergau fascinate şi arzând de dorinţă, 
aşa cum se povestea despre teribilul Terente, cu care m-a 
asociat, încă de la venirea pe lume, primul meu medic; mă 
desfac în jelanie mare de pe pieptul viguros, zdravăn şi atle-
tic, precum al unui sportiv cuceritor de medalii; plâng dez-
nădăjduit în mine, amarnic, fără alinare, atunci când ajung 
la umerii tineri, puternici şi mătăsoşi, cum numai fiinţele 
nobile pot avea, îi dezmierd cu tandreţe şi căldură, au fost 
mereu drepţi, au susţinut cu egală forţă şi iubire atât greu-
tatea întregii familii, cât şi pe aceea a propriei vieţi, intimă 
şi adevărată, clocotitoare şi nonşalantă, de multe ori; sărut 
întristat, pentru ultima oară, braţele catifelate, albe şi vân-
joase, palmele mari, cu degete înalte, pricepute la prindere 
şi apucare de orice fel, pe care deseori le-am expus cu mân-
drie ascunsă, ca pe antemergători care să dea seamă des-
pre distincţia întregii făpturi, ce se va arăta la timp – dar 
ele, palmele mari, ferme şi elegante, au fost şi dăruite cu 
un talent ieşit din comun la proiectarea unor clădiri baroce, 
libere şi sofisticate, a unor grădini mistuitor de frumoase, au 
fost miruite cu ştiinţa scrisului profund şi unic, a foiletării 
a mii de pagini citite, adnotate, stocate şi ordonate pentru 
vremuri viitoare, atunci când toată munca acestor degete şi 
mâini ascultătoare, dedicate şi muncitoare, ar fi trebuit să 
dea mari capodopere, artistice şi ştiinţifice, în România şi 
în afară, pe care, într-un fel, lumea, care le cunoştea în zes-
trarea, le şi aştepta; şi urc din nou, înghiţindu-mi plânsul şi 
oft aturile, către faţa îngerească, frumoasă şi gânditoare, cu 
un amestec rar de energie şi destindere, cu ten deschis dar 
nu fragil, alb spre cărămiziu, mă desprind chinuit în sinea 
mea autono mă, căznit şi necăjit, de nasul grecesc, neted şi 
viril, cu nări sen sibile şi vibrante, tremurând imperceptibil 
de pasiunea întâlnirii unor lucruri noi şi plăcute, cu deprin-
derea accentuată de a depista, din vreme, cele două tipuri 
de mirosuri esenţiale-n viaţă, mirosul liniştitor al pâinii şi 
cel tulburător al femeii, miros umed şi lasciv, acesta din 
urmă; şi poposesc momente bune în verdele intens al ochi-
lor puţin apoşi, în adâncul cărora cădeau fascinate, hipno-
tizate, mulţime de fete, de femei, unele mai îndră gostite ca 
altele, le dezmierd frăgezimea încântătoare, scăpărătoare, 
cu care am privit minunăţiile acestei lumi trecătoare, dar 
ademenitoare şi mă dezleg şi de ei, în durere, jale şi hohot 

auzite doar de mine, cel ce pleacă în altă lume fără întris-
tare, fără suspin…; plin de amărăciune că mă apropii de 
sfârşitul acestui ceremonial al durerii şi al ultimei încântări, 
contemplu cu drag capul acesta dulce, semeţ, bine aşezat pe 
trupul măreţ şi impunător, intru înfiorat în mintea lui sclipi-
toare, subtilă, adâncă şi scăpărătoare ca a nimănui altcuiva, 
înzestrată cu miliarde şi miliarde de firişoare cu inteligenţă 
şi memorie excepţionale, vizionare, mult maturizate pen-
tru vârsta lui – se ştie, de altfel, c-a fost mintea unui supra-
dotat evident, care sărea în ochi de mic, dintotdeauna, şi 
care, dacă-ar fi avut ceea ce muritorii numesc timp, ar fi 
creat superbissime lucruri, demne de un prinţ al spiritului, 
pe care îl alint şi-l mângâi şi-l iubesc direct pentru ultima 
oară, încărcat de tristeţe nesfârşită, îl cinstesc şi-l sorb cu 
toată fiinţa mea infinită…; şi acum, mai îndurerat ca nici-
odată, ca un călător aflat la ultimul lui popas într-un ţinut 
în care a cunoscut fragila fericire pământească, am urcat, 
zguduit de plâns, stors de lacrimi amare, de neuitat vreo-
dată, la părul vâlvoi, blond-auriu, abundent, răzvrătit şi 
mătăsos, pe care-l scuturam ca pe o coamă leonină, luci-
toare şi superbă, către văzduhul ce mă proteja – de care mă 
desfac trudnic, căznit până la pieirea totală, de strălucirea 
şi de îmbrăţişarea lui, ultima, şi, tulburat, obidit ca nimeni 
altul, rămân aşa cum am venit, gol, fără nimic, fără averi şi 
fără giuvaeruri, fără bunuri de toate felurile şi fără frumu-
seţile de care m-am bucurat nespus, gol am sosit, gol voi 
pleca, aşa cum stă scris…

Aflat la capătul drumului, stau minute bune înaintea 
splen didului meu trup, întins ca-n veşnicie pe aşternutu-
rile albe ca zăpada, cum îmi plăceau, ale patului meu pre-
ferat, cu arabescuri din fier placat cu bronz şi cu încrustaţii 
de lemn brun. Nu mă pot depărta de el, mă îmbăt de far-
mecul lui nemaiîntâlnit, contemplându-i armonia şi perfec-
ţiunea, superbia răpitoare şi nemişcarea maiestuoasă, fră-
gezimea tuturor membrelor şi dulceaţa pielii lui delicate. Îl 
sărut parte cu parte, potopit de şiruri amarnice de lacrimi, 
îl pipăi şi-l ating înfiorat, ca rămas bun pen tru totdeauna, 
ah, pentru totdeauna, îl îmbrăţişez arzător şi re cunoscător 
că m-a găzduit împărăteşte în acest mirific palat, cu adevă-
rat regesc, alcătuit din carne şi sânge şi oase, în care m-am 
desfătat, ca un oaspete de lux, o viaţă.

Şi, cu un efort venit din alte sfere, neomenesc, întristat 
şi mâhnit, cotropit de păreri de rău neostoite, mă lepăd în 
veşnicie de magnificul meu corp, îl las cu neasemuită durere 
pradă ţărânei nivelatoare, şi, deodată uşor, din ce în ce mai 
uşor, despovă rat, suplu şi liber, mă înalţ, mă înalţ, mă înalţ…

Sunt în lumină albă, dar lumina albă nu este-n mine. 
Sunt încă un ceva proaspăt sosit, care nu a trecut prin 
culorile însănătoşirii. Patruzeci de zile voi sta aici, mă voi 
învârti ca un uliu blând peste corpurile voastre sublime şi 
peste acareturile voastre, vă voi mângâia cu degete nevă-
zute şi vă voi vorbi cu glas neauzit, vă voi lovi clanţele uşi-
lor, să mă recunoaşteţi, voi face scaunele de lângă voi să se 
mişte, spre stupoarea unora – dar greu veţi crede, greu veţi 
avea puterea să spuneţi: Da, este aici, cu noi, da, credem…

Decembrie, 2020, Bucureşti
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dLiviu Șoptelea – 55

Îngerii suntem 
noi. Eu pentru tine, 

tu pentru altul
FLORENTINA TONIŢĂ ÎN DIALOG CU LIVIU ŞOPTELEA

Născut la 24 ianuarie 1966, la Botoşani, Liviu Şoptelea este 
licenţiat în Arte Vizuale şi absolvent de studii de master 
în Conservarea şi restaurarea operei de artă al Universi-
tăţii de arte „George Enescu“, Iaşi. În prezent, activează în 
meseria de conservator la Secţia de Artă Pastică şi Etno-
grafie a Muzeului Judeţean Botoşani – Galeriile de Artă 

„Ştefan Luchian“. Liviu Şoptelea este membru titular al 
U.A.P.R. – Filiala Iaşi, secţia Pictură. Numeroase expozi-
ţii personale: Memorialul Ipoteşti – Sala „Horia Bernea“ – 

„Îngeri la Ipoteşti“, 2019; Galeriile Armas 51 – Toledo, Spa-
nia – „Angelos Urbanos“, 2018; Centrul Cultural pentru 
UNESCO „Nicolae Bălcescu“, Bucureşti – „Printre îngeri“, 
2017; Galeriile Ellite Art Bucureşti – „Îngeri urbani – Înge-
rarium“, 2016; Pictură & instalaţie „Poezia semnelor“, Uni-
versitatea „Ştefan cel Mare“ Suceava, martie 2014; Gra-
vură – „Erotica“, Prăvălia cu cărţi, Constanţa, octombrie 
2011; Artă plastică, City Gallery Suceava, august 2009; 
Pictură „Liviu Şoptelea '40“, Botoşani, ianuarie 2006; Pic-
tură & gravură „Repetând bronzul tăcerii“, Universitatea 

„Spiru Haret“ Braşov, august 2005 etc. A participat la pre-
stigioase evenimente expoziţionale – expoziţii de grup: 
Bienala „Gheorghe Petraşcu“ – Târgovişte, 2020; Bienala 

„Alexandru Ciucurencu“, Tulcea, 2019; „100 de artişti pentru 
România“, Palatul Parlamentului, Bucureşti, 2018; „Dese-
nul post-Brâncuşi“, Tg. Jiu, 2016, 2017, 2018; „Saloanele 
Moldovei“, Bacău – Chişinău, 2014 – 2020; Bienala „Ion 
Andreescu“, Buzău, 2014 – 2020; „Fabricat în România“, 
Iaşi, 2015, 2016; „Valul grecesc“, Muzeul Militar Naţional 

Bucureşti, martie 2014; Festivalul internaţional A.R.T.E., 
Iaşi, februarie 2014-2020; Expoziţia internaţională „Emi-
nesciana“, Iaşi, ianuarie 2014; Expoziţia naţională „Roşia 
Montană“, Bucureşti, 2014; 4 expoziţii „Balcic“ – Artiştii fără 
frontieră, Bucureşti, Călăraşi, Silistra, Ruse, 2012, 2013; 
Salonul Naţional de Arte Vizuale „Interferenţe“ Botoşani, 
2012 – 2020; Salonul de plastică mică, Brăila, 2018 – 2020; 
Bienala „Lascăr Vorel“ Piatra Neamţ, 2015 – 2020. A fost 
distins cu: Premiul pentru instalaţie – „Identităţi ieşene“, 
Iaşi, 2020; Premiul pentru pictură – Festivalul Internaţio-
nal „Empatii de o parte şi alta a Prutului“, Iaşi – Chişinău, 
2020; Premiul WEB LIKE – Festivaluri Internaţional „ARTE“, 
Iaşi, 2019; „Teiul de argint“, Botoşani, 2017; „Gratitude“ – 
The Small Monmartre of Bitola, Macedonia, 1999; Menţi-
une specială la concursul de artă plastică „Artur Verona“, 
Dorohoi, 1992; Premiul special al juriului – expoziţia „Ate-
lier '89“ Botoşani, 1989; Premiul I la Concursul republican 
de artă plastică, 1987, 1985, 1983. Expoziţia de arte vizu-
ale Liviu Şoptelea – 55, la Galeriile de Artă „Ştefan Luchian“ 
Botoşani (10 – 31 ianuarie 2021). Peste 50 de lucrări de 
pictură, grafică, pictoinstalaţie & asamblaj, realizate în 
diverse etape de creaţie, începând din 1981, făcând parte 
din diverse serii de proiecte expoziţionale.

Pe 24 ianuarie, pictorul Liviu Şoptelea a împlinit 55 
de ani. O vârstă a maturităţii artistice, a trăirilor asu-
mate şi chiar exteriorizate în culoare şi în formă de 
îngeri. Îngeri din era covidiană.
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Artistul este oglinda societăţii în care trăieşte. Arta se 
înscrie într-un cotidian metamorfozat poetic, ne trans-
pune într-o nouă realitate care, tocmai pentru că uti-
lizează simbolul, esenţa, deseori abstractul, are darul 
de a purifica şi de a înălţa spiritual.

Liviu Şoptelea este un artist complex, fapt demon-
strat de-a lungul anilor în care a studiat, a experimen-
tat, a împăcat sau a împrietenit între ele nuanţe, tehnici, 
materiale, stări. Astăzi, Liviu Şoptelea ne aşază înainte 
propriile viziuni asupra spiritului, asupra trăirii, asupra 
vieţii însăşi. Şi o face chiar conceptualizând până la abs-
tractizare fiinţa umană, dar materializând ideea de viu.

Îngerii urbani sunt parte a cotidianului. Stilizarea 
carnalului, transpunerea în pictural a experienţelor 
uman-lăuntrice, ilustrarea trăirilor grosiere, cu perso-
naje supuse căderii, instinctului, plăcerii, toate aces-
tea ne conferă imaginea unei lumi în care ne regăsim.

Îngerii lui Şoptelea trec şi prin pandemii, prin trans-
formări dureroase. În era covidiană sau nu, în realitatea 
imediată sau purtând pe umeri poveri dintr-un eden 
pierdut, îngerii ne salvează în cele din urmă de noi 
înşine. Pentru că, aşa cum spune artistul însuşi, „înge-
rii suntem noi“.

„Suntem tributari multor pictori“

Florentina Toniţă: Liviu Şoptelea – 55. Suntem într-un 
moment aniversar, dar şi în faţa unui prilej de a reface 
drumul îndărăt, către începuturi. Aşadar, cum/când a 
fost întâlnirea cu pictura?

Liviu Şoptelea: Nu a fost de la început pictura. În clasele 
I-IV am făcut pian. Mai mult forţat de părinţi, e adevă-
rat, însă am constatat repede că nu e locul meu acolo. 
Dar trăind în atmosfera Liceului de Artă am fost atras 
către culoare, către pictură. După ce am susţinut un 
examen, din clasa a V-a am intrat la pictură şi aşa am 
continuat, uşor-uşor, pe acest drum.

F.T.: A fost un moment conştient, un declic anume care 
în mintea copilului de atunci să fi făcut trecerea de la 
sunet la culoare?

L.Ş.: Nu cred că a fost un moment anume. Nu a fost un 
declic, pur şi simplu am fost atras de pictură, poate 
şi prin mirosul acela de culoare, poate şi atmosfera, 
văzând elevii mai mari ce şi cum lucrau, cum expu-
neau. Trăgând apoi cu ochiul prin atelierul de pictură, 
da, atracţia a existat. Şi încet-încet s-a văzut că nu o 
fost o curiozitate infantilă, ci mai mult decât atât. Am 
continuat apoi cu Şcoala Populară de Artă, facultatea 
la Constanţa, master în Iaşi, deci cumva am parcurs 
firesc acest drum, nimic extraordinar. Doar muncă, 
muncă, muncă!

F.T.: Dacă ar fi să imaginăm o paralelă cu acest parcurs 
amintit de tine, o linie umană, afectivă, cu persoane 

care te-au influenţat, cum ar arăta această linie a vie-
ţii tale artistice?

L.Ş.: Din perioada V-VIII, cred că 90 la sută îi datorez 
sculptorului Eugen Cubassa. Bineînţeles, şi celorlalţi 
profesori care au fost la Liceul de Artă, şi amintesc 
pe Gheorghe Stanciu, Radu Cotişel, Teodor Valen-
ciuc. Apoi, de la Şcoala Populară de Artă, domnul Vic-
tor Hreniuc, şi la facultate domnul Gheorghe Caru-
ţiu, care mi-a fost şi şef la lucrarea de licenţă. La Iaşi 
am urmat master pe conservare-restaurare, unde am 
avut-o pe Carmen Solomonea. În demersul artistic 
am fost mereu atras de Corneliu Baba, un foarte bun 
colorist, desenator, de expresie, un artist complet şi 
complex din toate punctele de vedere. Suntem tribu-
tari multor pictori. O impresie puternică mi-a făcut 
Van Gogh, de pildă, încă din perioada liceului, văzând 
şi foarte multe reproduceri te marchează, te formează, 
te direcţionează. Suntem influenţabili mental, emotiv, 
e firesc apoi ca lecturile, profesorii şi tot ce am acu-
mulat vizual de-a lungul timpului, undeva în dede-
subturile noastre să se reflecte inconştient.

„Capcana este mai mare pentru cei tineri“

F.T.: Un scriitor cade şi el, deopotrivă, în capcana imita-
ţiei inconştiente. În cazul unui pictor, unde se află gra-
niţa aceea firavă când riscul să copiezi devine pericu-
los? Ce înseamnă, ca pictor, să fii influenţabil?

L.Ş.: Să „furi“ din tehnică, asta ar însemna în sensul 
pozitiv să fii influenţabil. Pentru cei tineri, da, e şi 
mai periculoasă capcana. Ca să studiezi tehnica unui 
pictor trebuie să lucrezi foarte mult. Şi lucrând des-
coperi chestii noi, şi de tehnică, dar şi din tine însuţi. 
Ce poţi face, până unde poţi duce anumite lucruri? 
Capcana este mai mare pentru cei tineri pentru că ei 
au un acces mai facil la informaţie decât am avut noi 
la vremea noastră. Apoi, am văzut deja mulţi tineri 
care „sunt Ghenie“ (nota red., Adrian Ghenie, consi-
derat cel mai bine vândut pictor contemporan). Şi prin 
asta am explicat partea financiară. Nu peste noapte 
se vinde cu sume mari, drumul este mult mai lung. 
Lumea trebuie să înţeleagă că, din preţurile care se 
vehiculează la Ghenie, la el ajung doar 10%. Restul: 
galerii, licitaţie etc.

F.T.: Mai poposim puţin în această zonă a lui a copia/a 
imita. Mai există o ispită în zilele noastre, cel puţin pen-
tru începători: videoclipurile care, în maximum 10-15 
minute, te învaţă să pictezi.

L.Ş.: Acel videoclip care îţi spune: azi învăţăm să facem 
peisaj, azi desenăm copaci şi munţi… Este vorba des-
pre nişte amatorisme. Nu devii pictor aşa! Rezulta-
tul este un kitsch, nu are nicio legătură cu arta, este 
pictura aceea facilă, de gang, la preţuri derizorii. Nu 
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recomand! Când daţi peste astfel de clipuri mergeţi 
mai departe, fără să le mai deschideţi. Nu vă fac pictor!

F.T.: Pictorul învaţă, nu doar pictează. Academic, devine 
artist cu patalama: şcoală primară, liceu, facultate, mas-
ter, diplome. Dar cum ajunge să îşi găsească în final dru-
mul, stilul, tematica? Cum te apropii de toate acestea?

L.Ş.: Nu îţi dai seama, nu te hotărăşti: de joi sunt por-
tretist… Sunt căutări, 
drumuri, perioade dife-
rite. Cum Picasso a tre-
cut prin şapte perioade, 
aşa mulţi alţii trec şi ei 
prin 3, 5… Nu există nici 
un număr stabilit. Apoi 
te întorci mereu la ce ai 
fost… Cel care rămâne 
blocat zic eu că nu mai 
are nimic de spus, s-au 
cam terminat… Ajungi 
la pastişă, la autopastişă. 
Dar datorită educaţiei, 
pasiunilor, altele decât 
meseria (pentru că vor-
bim deja despre o mese-
rie), unii devin peisagişti, 
alţii realizează personaje 
sau natură statică. Pen-
tru unii portretul, pen-
tru alţii florile… Florile 
lui Luchian, de pildă. Toţi 
trec prin diferite etape. E 
nevoie de studiu, desigur. 
Şi peisajul implică studiu personal. Plus lecturile care 
te direcţionează pe parcurs…

„Sunt îngerii trecuţi prin viaţa mea 
cotidiană, prin trăirile mele“

F.T.: Îngerii lui Şoptelea… Cum îi priveşte artistul? Cum 
îi percepe privitorul?

L.Ş.: Lumea care nu a văzut picturile mele să nu creadă 
că este vorba despre acei îngeraşi rozalii, bucălaţi. La 
mine sunt nişte îngeri contemporani, urbani. Eu sus-
ţin că îngerii suntem noi. Eu pentru tine, tu pentru 
altul şi tot aşa. Scenele sunt din viaţa cotidiană, în 
care întâlnim tot felul de bune şi de rele. Cumva să nu 
aştepte lumea îngerii despre care tot a auzit, ci sunt 
îngerii trecuţi prin viaţa mea cotidiană, prin trăirile 
mele. Mai bune, mai rele, sentimentale, de vreo doi 
ani şi cu problemele medicale. Şi, da, se reflectă arta 
în toate acestea.

F.T.: Un cotidian care, iată, de aproape un an ne-a dic-
tat un alt mod de viaţă. Nu întâmplător numele expo-
ziţiei Liviu Şoptelea -55 este „Îngeri în era covidiană“.

L.Ş.: Sunt convins că toată lumea a fost bulversată de 
fenomenul acesta pandemic. Eu am trecut şi printr-o 
operaţie, în perioada respectivă am ţinut un fel de 
jurnal grafic.

F.T.: Anul acesta ai trecut de la albastrul consacrat în lucră-
rile semnate de Liviu Şoptelea la un oranj care predo-
mină lucrările. Ce semnifică el?

L.Ş.: Ca temă s-a păstrat 
îngerul, dar pandemia prin 
care efectiv am trecut, cu 
trei săptămâni de izolare – 
şi mulţumesc lui Dumnezeu 
că am putut lucra şi nu a fost 
nevoie de spitalizare – şi-a 
pus amprenta. Sunt lucrări 
de grafică. A fost, o dată, ceva 
forţat ca tehnică şi ca spaţiu 
de lucru (am lucrat acasă). O 
altă explicaţie a fost şi o altă 
trăire, şi anume frica. O să 
vedeţi mult negru în aceste 
lucrări. Oranjul este raza de 
lumină, pentru că mereu 
sperăm că va fi bine. Lucră-
rile – 12 – pot fi văzute în 
expoziţia Liviu Şoptelea – 55.
F.T.: Va mai fi o revenire 
la albastru?
L.Ş.: A fost o perioadă, o 
etapă de şase ani. Dar nu, nu 
mă lepăd de albastru.
F.T.: Valentin Ciucă vorbea 

în urmă cu ceva ani de roşul lui Şoptelea… A urmat 
apoi albastru, a venit oranj. În compoziţia unei lucrări, 
ce pondere are culoarea? Intră ea în mesaj sau rămâne 
doar acolo, ca intuiţie a artistului?

L.Ş.: Da, acolo îngerii sunt negri, pe când dincoace perso-
najele care întruchipează îngerii au o carnaţie umană, 
naturală. Ocruri… La îngerii pe care i-am făcut de-a 
lungul timpului, până la cei din era covidiană, predo-
mină albastrul. Am ales o gamă, un contrast comple-
mentar de oranj-albastru, şi atunci chiar dacă tema a 
fost mai pământeană sau mai celestă, am păstrat albas-
trul şi bineînţeles, oranj, cu o a treia culoare – roşu sau 
ocru care dezvoltă o gamă cromatică mai complexă.

„Nu avem niciun fel de sprijin“

F.T.: Cât de important este atelierul pentru un artist?
L.Ş.: Este o veşnică problemă a plasticienilor botoşăneni 

cu atelierul. Oficial, în Botoşani nu au existat ate-
liere ale artiştilor. Cei mai mulţi botoşăneni plasti-
cieni sunt membri ai Uniunii Artistilor Plastici din 
România, filiala Iaşi, şi exemplu de la Iaşi este unul de 
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urmat: ateliere în zonă ultracentrală, pe Lăpuşneanu, 
şi plătesc 50 de lei chirie, o sumă modică. Aparţine 
de Primăria Iaşi. La Botoşani s-a încercat înainte de 
1989. Nu s-a materializat. După 90 nici nu a mai fost 
vorba, decât la modul individual. Eu, printr-un ong 

– Expo-Art, am avut un spaţiu undeva sub tribuna 
stadionului, dat de primarul Florin Egner, un spaţiu 
impropriu. Era lut pe jos, ploua din tribună. Am inves-
tit, l-am făcut relativ funcţional, apoi într-un alt man-
dat, al lui Portariuc, mi s-a luat, îmi cerea chirie ca la 
cârciumă. A avut atelier Marcel Mănăstireanu, Dum-
nezeu să îl ierte. Undeva pe Săvenilor, primit atunci 
când a realizat Rotonda personalităţilor din Parcul 
Eminescu. Măcar el l-a primit pe viaţă şi a putut lucra, 
cât a fost sănătos.

F.T.: Ca să înţeleagă cei care trebuie să înţeleagă: atelierul 
nu este un moft al artistului…

L.Ş.: Nu este un moft, este o necesitate. Este foarte greu 
să lucrezi într-un apartament în care locuieşti. Prima 
dată vorbim de mirosurile de vopsele. Plus spaţiul, 
care este foarte restrâns. În general, oficialităţile, după 
ce un artist ia un premiu, se mândresc: e botoşănea-
nul nostru! Dar în rest, noi ne străduim să facem ca 
viaţa să fie puţin mai dulce decât ceea ce ne oferă eco-
nomia ţării. Nu avem niciun fel de sprijin. Ne plătim 
chiria sălii atunci când expunem, intrarea în Galerie 
este gratuită, se mai întâmplă din când în când, la pre-
ţuri derizorii, să mai vindem câte o lucrare. Dar din 
ce în ce mai slab şi acest aspect. Materialele se scum-
pesc, cele mai multe fiind din import, sunt în raport 
de creşterea euro.

F.T.: Cum mai pictează astăzi un artist: din memorie, foto-
grafie sau în plein-air?

L.Ş.: Avem colegi care încă mai merg la peisaj. George 
Şpaiuc, Marcel Alexa lucrează în plein-air. Eu foarte 
rar. Dar eu personal am un sistem altfel. Îmi încarc 
bateriile în natură, eventual cu ceva fotografii şi mai 
lucrez acasă, în „atelier“. Dar fiecare are stilul lui, nu 
este o reţetă. Şi în plein-air îţi iei nişte notaţii, faci 
schiţă, dar tot în atelier finalizezi. Natura statică la fel, 
se lucrează după obiect, după studiu, mai nou după 
fotografie. Compoziţia implică personaje, cei mai în 
vârstă deja au un studiu al corpului uman, cumva 
lucrează din memorie. Sunt alţii care, pentru fiecare 
lucrare compoziţie cu personaje fac studiu după cro-
chiuri, după corpul uman, pe care le compun în dife-
rite ipostaze în funcţie de tema aleasă şi de temă.

„Nu mai vine nimeni să vorbească pe 
gratis la un vernisaj“

F.T.: Trecând şi în partea cealaltă: mai există critică de artă, 
critici de artă? Artistul simte lipsa unui critic autentic?

L.Ş.: Criticul există. Dar comparativ cu perioada inter-
belică, când la o expoziţie apăreau două sau trei cro-
nici în ziare şi reviste diferite, unele pro, altele contra, 
şi care aveau substanţă, aveau o bază. Oamenii se pri-
cepeau şi chiar aveau ceva de spus. Acum eu trebuie 
să îmi cumpăr criticul.

F.T.: De ce?
L.Ş.: Pentru că nu mai vine nimeni să vorbească pe gra-

tis la un vernisaj. El nu este plătit de stat, de muzeu 
să facă treaba asta. Critica o face liber.

F.T.: Şi mai ai încredere în ce spune criticul în atari condiţii?
L.Ş.: El foarte rar va spune unde ai greşit, în gene-

ral te laudă.
F.T.: Devine criticul, aşadar, parte din regia unui spectacol…
L.Ş.: S-a întâmplat pandemia şi nu au mai fost verni-

saje. Dar de multe ori am spus public: nu am invitat 
pe nimeni, pot să mă laud singur. Discutăm între noi 
şi tot învăţăm ceva. E frumos, da, să apari în revistă 
cu un articol, dar dacă ar fi 100% corectă povestea ar 
fi bine. Trebuie cineva să spună nişte lucruri. Zilele 
trecute discutam cu un amic scriitor şi a fost foarte 
corect. Faţă de alţii, a indicat câteva probleme şi îi dau 
dreptate. Numai să fii lăudat nu îţi face bine. Prieten 
este cel care spune adevărul.

F.T.: Planuri pentru viitor?
L.Ş.: La Botoşani nu am mai avut o expoziţie personală 

de 5 ani. Va mai fi când voi mai avea ceva de spus. Să 
nu mă repet foarte tare. Unele dintre aceste lucrări 
au fost expuse şi la Liviu Şoptelea-50. Şi e normal să 
apară voci de autopastişă, de automulţumire, chiar 
dacă am spus că lucrările sunt din 1981 până în pre-
zent, diferite etape de peisaj, natură statică, flori, com-
poziţie cu personaje, deci o gamă foarte variată de teh-
nici şi de teme pe care le-am reunit pentru a da bine 
pe ansamblul expoziţiei, să fericească universul. Unii 
zic că am reuşit, unii nu sunt mulţumiţi de anumite 
lucruri care se repetă, dar acesta sunt la ora actuală. 
Cu bune, cu rele…

F.T.: Dacă ar fi să facem un bilanţ al artistului la 55 de 
ani? Ce şi-a dorit Liviu Şoptelea să facă până acum şi 
nu a reuşit?

L.Ş.: Pe ansamblu, artistul, omul, tatăl, soţul… Relativ 
mulţumit, în condiţiile societăţii româneşti de 20-30 
de ani încoace. Planuri de lucru mai sunt. Ne dorim 
să avem linişte, ceea ce societatea, politica nu ne-au 
asigurat. Mă refer la liniştea financiară şi la cea sufle-
tească. În fiecare zi deschizi radioul, asculţi o ştie şi 
probabil 90 la sută dintre oameni se enervează. Şi ne 
punem o sumedenie de întrebări: de ce, de ce, de ce? 
Dar privim spre viitor cu dorinţa de a lucra mai mult 
şi mai bine. Am nişte cărări, adică mă voi abate de la 
drumul principal, pentru că, dacă ajungi să te limi-
tezi te plafonezi. Căutările duc spre anumite rezultate.



18 HYPERION Poesis

A
N
T 
O 
L 
O 
G 
I 
A

R
E
V
I
S
T
E
I

A
N
T 
O 
L 
O 
G 
I 
A

R
E
V
I
S
T
E
I

Ioana DIACONESCU

PĂDUREA DE PE FOIȘOR (2)
Se topeşte de ceară roşie
Sîngele se amestecă în Creuzetul solar
Sufletul meu plecat iubirii
Inima sortită încoronării
Cu mărire şi uimire
Trecută prin mai multe ceruri
Sunt o fată cu fustă albastră
Ascunsă într-un salcîm
Pădurea se aşează în asfinţit pe foişor
Fluturi de noapte o prind mai jos de culmea stelelor
Cu străvezia armie a efemeridelor
Cu platoşele şi scutul efemeridelor
Eu cobor în zbor plutitor de departe
Pe chioşcul de trandafiri al bunicului meu
Ca pe o primă oprire
Apoi cad şi cad
În pădurea de pe foişor

FELINE ȘI NORI
Între cohortele norilor
Între nori şi Pămînt
Pe gene mici zburătoare se aşează se întorc
Se scaldă în lacrimi
Pare că ploua
Se vede prin cristalin cascada curcubeului
Irisul văzut de aproape

Nu vreau să mă întorc. Vertigo
Între rîuri de nori albaştri
Aerul rarefiat iluzia plutirii

În oraş nimic de văzut
Luminile se retrag
Inima poetului dispărut
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Palpitînd se aprinde
Se stinge sub cohortele norilor
Flămînde feline care mă împart între ele
Cu tandreţe
Cu sete
Îmi beau sîngele din aorta deschisă
Adormind nu simt nimic
Cînd încep violent să-mi sfîşie carnea
Şi oasele
Şi mă înghite cu totul

INTRE NOI DOI ACUM
Între noi doi acum
Libertatea şoimului
Peste braţul înmănuşat
Ţipătul lui se sparge
În spaţiul vast aflat între coline
Îmi mulează pe trup a doua piele
Prin care respir
Aerul pur
Smulg de pe mîna cu mănuşă
Şoimul
Ca pe o pasăre domestică
Îl arunc între colinele iradiante
Înspre cerul diamantin
Sună cu iarba ce mă atrage
Mătase lunecînd de pe nori
Şi-mi cad pe umeri
Plete verzi
De ondină

TACI NIMIC NICIO VORBĂ
Între două dulci coline răpăitul ploii asurzitoare
Şi cad peste ploaia vajnică
Ce mă leagă strîns în sfori de mătase
Cu mîinile pe lîngă corp
Ca într-o raclă de cleştar străvezie
Între două coline
Într-un spaţiu enorm dezgolit sub ochiul lui Dumnezeu
Peste ploaia albastră
Ce-mi smulge lacrimi adamantine
Din ochii ce nu-i mai pot închide

Pe mîinile strîns legate pe lîngă corp
O coroană a altor mîini
Prinţesa mea
Sunt prinţul cu inelarul de foc

Taci
Nimic
Nicio vorbă
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TOT CE ATINGE LUMINA
Apa morţii
Cuminte ca miresele fecioare
Cu pleoapele închise
Ca şi cum s-ar fi stins în nemurirea
Unei clipe de sfială

Dar ochiul se deschide înăuntru
Şi poate vedea tot ce nu văzuse
În străvezimea unei vieţi
Ce mă primeşte iar

Lucirea ei mai rece decît iarna
Îmi prinde peste umeri laţul de argint
Fierbinte
Care topeşte întreaga ei oglindă

EDWARD DE EUFRANIA
Pe cît străluceau stelele
Pe atît purtai trupul meu
Pe sub haine
Ca pe un al doilea trup
Îţi venea ca turnată respiraţia mea
În ritmul respiraţiei tale
Piepturile ni se ridicau
În acelaşi timp
Fără să-ţi fie povară pe după gît
Braţele mele

Printre nouri şi frunze
Asfinţitul spărgea întunericul coborîtor
Am păşit cu aceleaşi picioare
Cu o talpă a ta
Şi cealaltă a mea
Amîndouă goale

Palmele noastre împreunate a rugăciune
A iubirii pe izvor călător
S-au desprins una de alta cînd ţi-am luat de pe frunte
Podoaba coroanei
Ca de pe fruntea lunii un nor

LUPI ÎN CEAŢĂ
Piciorul prins în capcana ierbii
Şi vulturul ceţii venind peste tine
O ninsoare te încununează şi te izbăveşte
De acest fenomen al naturii ucigător
Fără să ştii dacă aripi poartă cu adevărat sau doar zdrenţele norilor
Sfîşiaţi în ciocul devorator
Căderea ţi-e blîndă şi aromitoare aşa cum numai în vis
Scrii cu degete încordate cum ţi se dă voie acum sau mîine
Sau ca altătată cînd marea de păsări răpitoare foşnea
Cu gheare cu aripi enorme ascuţite
În taină aşa cum
Numai lupii ştiu dintre prădători
Să ascută cuţite
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Angela BACIU
• nu am fost duminică acasă. mi-e frică de clopote. nici ambulanța n-o
mai suport. doar mirosul trabucului de cireşe. amare. lasă-te pe spate închide
ochii: glasul roților de tren

• lăsasem robinetul deschis. şi ce dacă apa se prelingea până la etajul I.
vorbele oricum zboară. ca zepelinul. nu-i aşa că ți-e mai uşor să ții minte visul
de astă-noapte decât să înghiți valdoxan? 

• ştii cum va arăta azi cerul? nu îl văd, nu îi pot vorbi, nu îi desluşesc
chipul. aseară la ştiri au anunțat tornade şi vânt. 

• poate că avem nevoie din când
în când să ne împreunăm mâinile a rugăciune. joi spuneai că te-ai spovedit. ce
bine, acum poate să vină primăvara. şi tu, enkidu, apucă-te să vânezi lei!

• Mă tot uit în cutia cu scrisori. Două facturi, o hârtie de la întreținere că trebuie să citesc apa, o reclamă la 
crema de mâini, un fluturaş cu servicii funerare…complete. Şi o carte Pasternak. E o glumă, gândesc. Stau 
în holul blocului în fata cutiilor poştale din tablă şi mă gândesc cât de minunat este că ai început „Locote-
nentul Schmidt”. Sigur, du-te în Gruzia, îti va trece depresia. „Doamnă! Ați auzit că astăzi se opreşte apa, nu? 
Se fac lucrări la subsol.” Bormaşina vecinului de la 3 iar e pornită, semn că şi sâmbăta oamenii mai vor să 
strice ceva. Întorc cartea poştală, pe spate scrie doar atât: pasternak, cele mai bune lentile de contact.

• zice că l-a schimbat pe Dumnezeu, adică l-a scos din casă şi l-a ascuns. apoi a lăsat  uşa 
deschisă, femeia de serviciu aduna mucurile. lasă-le aşa, sunt ale Lui.

• astăzi sunt caleidoscop. în loc de cap am un cilindru. în loc de trup fragmente de oglinzi. sunt colorată. nu mă 
înțeapă nimic. mă tot rostogolesc agit strig nu mă aude nimeni. sunt în lumea mea. îmi simt mainile legate
în greacă caleidoscop înseamnă a vedea forme frumoase, ştiai?

• îi place să privească oraşul de pe colină nu ştiu de câte ori nu strigase din toți plămânii doar doar s-o întoarce ecoul.  
Nebunul de pe Pietricica aşa i se spune e tot aici, în aceleaşi haine şi un pahar de vin. vorbeste mut cu paharul 
lui de parcă toată lumea s-a adunat. familia, femeia iubită, prietenii. mai întâi e calm. Explică: de ce a plecat de la 
lucru, nu mai suporta să munceasca atat si şeful să-l umilească şi-apoi era şi naveta cu trenul. apoi, îşi certa tatăl 
că il batea şi l-a părăsit, că dacă ar fi rămas acasă altfel ar fi stat lucrurile. Ela, că aşa îi spunea el, îi reproşa că stă-
tea prea mult în oglindă, când el era bun şi gătea şi spăla, iar ea îşi lăsa lucrurile peste tot în casă si il insela… Chel-
nerul aduce iar vin, masa se umple de atâtea sticle şi Nebunul de pe Pietricica tot gesticulează,  gândurile lui 
se rostogolesc până ajung hăt departe. Târziu, în noapte, scaune aşezate invers pe mese, se spală pe jos, pe tej-
ghele tăvi şi farfurii curate, muzica s-a oprit. fiecare pleacă la casa lui. Nebunul de pe Pietricica doarme în şant.

*  vorbeşte mai încet nu trezi visele!
- cum aşa
- aşa
- dar eu nu visez
- nu se poate
- n-am visat niciodată
- visezi

• la  hanu’ lu manuc lume multă platou giugiuc frigărui din vechiul fanar pohtele duduii  la desert pavlova şi cataif 
zice chelnerul. trage-ți sufletul vioara îşi frige arcuşul micii sfârâie pe grătar şi azi eşti frumoasă mi-ai zis. îți 
aduci aminte anii ăia stăteam deasupra hanului şi te aşteptam precum penelopa să vii de la operă. ora 14.00 nu 
intârziai nici o secundă pălăria ta de fetru apărea prima ridicai privirea acelaşi mers calm semn că vii acasă.

• îmi plăcea să mă plimb pe domnească, ştii pe la studioul rembrandt şi să beau o cafea la 
haiti, ce vremuri. apoi mergeam la madame lili, remaieuza, o fată foarte frumoasă fără noroc 
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în dragoste îmi duceam ciorapii cu dungă şi miroasea a tei  îmi povestea mama. privesc în 
jur. nimeni. pustiu. de unde au aparut sireturile astea pe incheieturile mainilor mele?
unde s-au dus toți?
u
    n
        d
             e ?

• hai să îți povestesc: primisem o brățară ştii  cu ochiul ăla magic albastru care îți poartă noroc şi-ți ține de deochi. 
era frumoasă, o purtam lângă ceas şi mă tot gândeam la visul de astă-noapte. se făcea că aveam un talisman rugi-
nit cu harta lumii mi l-a dat africanul şi tot îl mâzgăleam cu creionul. aici, aici, şi aici. mă tot încurca degeta-
rul găsit în sertar, cred că ti-am spus ca îl am de la mama, dar să ştii că era frumos degetarul, argintat, părea nou. 
Şi mai era în sertarul din visul meu şi un ban găurit, vedeam prin el harta 
lumii vechi. pe tavan soarele un pecărus cu aripile strânse

Miruna MUREŞANU

niciodată nu voi ascunde 
poemul acesta de nimeni
chiar dacă e scris la timpul imperfect

fiind cum o imagine a mea într-o oglindă
fără de care m-aş vedea poate altfel

dintr-un singur motiv al unei priviri care închipuie
fuga şi umbra mea la un loc

fără să atragă nimănui atenţia
că murisem de nu ştiu câte ori până acum

împleticită în târziul precum o capcană
şi-n resturi de ninsori în formă de drum
din care mă hrănesc atunci când rescriu
din ce în ce mai mult să nu uit
imaginea aceea a mea din oglindă

pe care încerc să o negociez numai cu timpul

fixând cu privirea fiecare secundă

prin limpede-armonia fecundă a semnelor

care îmi vând mai departe iluzii

în loc de concluzii la surâsul complice
al singurei umbre care-mi tulbură somnul

fugind cu mine întruna înapoi
prin poemul unui timp imperfect

plin de ziduri şi porţi dintr-un singur motiv
al unei priviri care închipuie
fuga şi umbra mea la un loc

fără de care m-aş vedea poate altfel

sau nu m-aş vedea aproape deloc

dacă aş reduce lumina la 
un singur cuvânt
cu siguranţă el nu ar încăpea într-o pagină
în care s-ar înnopta mult prea devreme

cum într-un purgatoriu sculptat din poeme
care se deschid întotdeauna la rădăcinile sângelui

acolo unde se crapă de ziuă mai înainte de-a fi
ţipăt între ziua dintâi şi-o ultimă zi

pe care timpul nu se grăbeşte să o amâne
pentru că nimeni nu ştie ce va fi mâine

sau dacă mâine va mai fi încă o zi

în care să se înnopteze mult mai târziu

aşa încât încerc fără să ştiu
să mai trăiesc prin amânări o vreme
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prin frumuseţea clipelor ce-mi sunt la îndemână

sub ghilotina unui veac prin care bate vântul
vâslind în timp ce nimeni nu-l aude

doar noaptea încă-l mai ascultă
schimbând îngălbenit veşmântul lui vetust

pe-un mal îngust care recheamă armonia

întorcând în inima mea prematur un ceasornic

cum într-un purgatoriu sculptat din poeme

aşa încât încerc fără să ştiu
să mai trăiesc prin amânări o vreme

în umbra ultimei umbre pe care o-mbrac
e seară demult în timp ce afară

o amforă a norilor alunecă în îndoială

printr-un foşnet sarcastic al silabelor care cad
prin târziu-nstelat spre un colţ al iluziei

pregătit cu mult înainte să (mă) doară

şi-a cărui paloare mă ajută să tac

dezgolind printr-o mişcare bruscă a inimii
un duh aproape contopit cu uitarea

ultimei umbre pe care o-mbrac

într-un declin accentuat al speranţei

care mă ţine încă pe braţe
printre ispititoare vecernii târzii
şi semne laconice între noapte şi zi

ale unui timp plin de urme iconice

ele m-apropie de nesomnul lumii încât
cred că am încă foarte puţin timp la-ndemână

să citesc gândul luminii într-un fruct putrezit

să refac bucuria-ntrupării (ei) în golul silabelor

sau să privesc de la distanţă un asfinţit în ochi

pregătit cu mult înainte sa (mă) doară
prin umbra ultimei umbre pe care o-mbrac

jertfind aducerii-aminte miezul culorilor

desăvârşind un sens liturgic la naşterea zorilor

printr-un duh nemişcat contopit cu tăcerea
care mă ţine încă pe braţe

într-un declin accentuat al speranţei

prin solilocviul aproape taumaturgic al clipei
care leagănă nicăieri ultima mea spovedanie

brusc dezgolită de-o mişcare a inimii
a cărei paloare mă ajută s-ascult
semnele tainei în care m-afund

(în timp ce afară e noapte demult

atunci când vom fi rămas fără lacrimi
în spectacolul vieții lipsit de orice blazon

vom fi văzut poate cu mult mai bine
cum în leagănul clipei se furişează încă iluzii

printre rănile de pe tâmpla luminii

încât la orizontul fără însuşiri
vom fi părut aceiaşi miri incoherenți inexistenți

cu un profil utopic cutreierat de frig

probabil că atunci vom fi 
rămas şi fără lacrimi
la o mansardă-a altui timp în care ne mutasem

să scrijelim îngălbeniți pereții aşteptării

trăgând umilă  şi bolnavă lumina după noi

încât aproape oarbă ea nu spunea nimic

şi ca prin somn ne atingea să ne asume

în leagănul secundei pulsând printre nimiri

noi mirii fără glorie şi fără însuşiri
nu ne grăbeam să-mprumutăm rănile ei

în care ne mutasem şi chipu-i plin de lacrimi

ce boteza fără motiv imaginația altui timp

lipsind cu totul de trufie rugina de pe buzele pustiei
prin care măsuram spectacolul incoherent al vieții

pulsând printre nimiri cutreierați de frig

încât aproape oarbă lumina nu spunea nimic
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Elena CARDAŞ

Ai vrut 
dragostea mea
Ai vrut dragostea mea.
Ţi-am dat sufletul bonus,
Şi trupul cu tot cu ţărână.
Livrare gratis.

Din Infern ai iesit, nu ştiu cum, nu ştiu când,
Arzând la greu, lângă mine,
Încingând şi mai mult atmosfera
planetei acesteia care deja e pe moarte,
arzând pădurile Amazonului,
topind gheţarii, producând taifunuri.

Eu?
Eu strălucesc, nu prea tare,
Mai greu iubesc,
Mai greu ard,
Sunt un licurici lângă tine.
Respiraţia mea
nu stinge nici măcar o lumânare.

Te văd, arzi neostenit, la greu,
Arzi cum arde lumina.
Inima îţi este ca o Super Novă
Nou sunt acum, repeţi întruna,
Reînnoită este Dragostea,
Infinită dragostea lui Dumnezeu pentru toţi
Infinită şi a mea, zici,
A mea,
Pentru tine.

Eu? Ce pot să fac?
Doar strălucesc,
Mai greu iubesc,
Mai greu ard,
Sunt ca un licurici lângă tine.

Domnul Hyde
Domnule Hyde,
Cred ca avem o problemă locativă.
De ce nu mai stăm împreună?
Adorm plângând, mă trezesc plângând,
din cauza asta în total dorm poate 10 minute pe noapte.
Îţi aduci aminte? Domnule Hyde?
Nu m-ai condus în dimineaţa aia acasă,
eram supărată pe tine pentru că o făceai pe supăratul.
Supărată eram pe mine,
Plângeam noaptea
şi în loc să-mi dorm somnul,

îmi trezeam lacrimile. Lacrimi de regret.
Dar retrospectiv, nu te regret, domnule Hyde.
Poţi să nu îţi accepţi soarta dar până la urmă,
nu ai ce face, că nah…
de aia se cheamă SOARTĂ. Altfel s-ar numi glumă.
Da. Ai glumit cu mine. Gluma ta a fost piperată.
M-am înnecat cu boaba de piper şi m-am ars.
Ce să fac dacă m-am jucat cu focul toată viaţa?
Dar focul m-a luminat şi acum măcar o ard la lumină,
În văzul lumii.
Tu cauţi chibritul de mult fumat
pe acolo printr-un cotlon, nu stiu pe unde e,
tu ştii, că doar nu vrei să mă duc să îl caut.
Mă duc, dacă ţii tu cu tot morţişul.
Ştiu că ai vrea, de dragul vremilor apuse.
Dar e asfinţitul. Înţelegi asta? Hai să 
ne împăcăm, domnule Hyde,
mi-am împărtăşit sentimen-
tele, vina, lumea mi-e martoră.
Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Sunt salvată.
Plutesc pe al nouălea cer.
Şi tu pluteşti deşi nu ştiu sigur, pen-
tru că e 00:01 şi e beznă.
Chibritul proaspăt aruncat nu mai fumegă,
aşa că ştiu că l-ai găsit, nu îl mai dosi,
ştiu că îl ai în palma stângă,
Stai, te mănâncă palma dreaptă?
Atunci e de bine, înseamnă că te-am convins.
Înseamnă că soarele e sus pe cer şi 
noi facem baie de soare.
Haide în casă, să nu ne ardem, să ne răcorim.
Am un Kinley Tonic. Te unge pe suflet.
Suntem deja unşi cu toate alifiile.
Aşa că e timpul să mergem să ne culcăm, din nou,
în fiecare seară, în fiecare clipă,
SUNT, EŞTI, SUNTEM ÎMPREUNĂ.
Mâine e o altă zi de tras chiulul.
Ştii tu la ce mă refer,
nu mai e nevoie să-ţi repet,
Ştiu că eşti obosit, sunt şi eu obosită,
am muncit din greu o viaţă, şi eu şi tu,
doar că după programe diferite.
Tu mai târziu, eu mai devreme.
Dar în viitor vom fi fix pe fix. Chit.
Coşmarul de noapte
a doua zi tu ţi-l interpretezi în horo-
scop ca pe un vis plăcut.
Ştiu că sună nebunesc, dar nu sunt nebună,
am învăţat astrologie şi mitologie şi cartomanţie.
Deci, ghicesc bine.
Şi tu ştii asta prea bine, mai bine decât mine.
SOMN este unde intrăm în DELTA cât trebuie
şi în REM bine şi fără de pastile. VIS.
Altceva, mai vrei să ghicesc, domnule Hyde?
Dacă da, mută-te împreună cu mine.
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Maria PAL

MARȘUL TĂCUT 
AL SECUNDEI
vântul deschide-n joacă poarta uitării
cerul rugineşte între pereţi de umbre

misterul se desprinde din cărţi
şi trage cu putere de perdelele ceţii

mâinile tale ca nişte bisturie de gheaţă
gravează-n toate pietrele cu străluciri de jar

nu vei domina niciodată marşul tăcut al secundei
aşa cum ochii nu pot stăpâni flăcările
pe care le-ntreţin

NU-ŢI MAI PASĂ
o mierlă aruncă fluierături 
pentru orele din tâmple fremătând a nerăbdare

bucuros priveşti însetatele flăcări
cum se adapă din înserare
şi simţi cum stau suspendaţi fluturii
când sub bagheta unor dirijori ascunşi cad triluri 

o fericire necunoscută împrăştie prin sânge liane
adoarme câte o lună pufoasă în fiecare mesteacăn
şi nu-ţi mai pasă de paşii ce trezesc ecouri prelungi
în lacome clopote

ÎN MAUSOLEUL 
CUVINTELOR
paşi se-aud murind pe scări
precaut pipăi gândurile paralizate
precum pipăi caria dintr-un dinte

tot mai treaz printre vise
scotoceşti în mausoleul cuvintelor
tainele îţi întorc spatele
îndepărtându-se cu paşii tăi şovăitori

DĂRUIEȘTE O RAZĂ
roţi de tren solfegiază peste oasele tale
tu nu vorbi cu misterioasele unde

ascultă vântul silabisind liniştea
foşnetul cuvintelor când aleargă după sensuri
furtuna cum se dezbracă de fulgere

şi bucură-te când pisica dă lecţii de tandreţe
ghiduşia străluceşte în ochi
iar cineva îţi dăruieşte o rază de lună

CHIUIE MAREA
un înger deapănă-nserări
ierburi se piaptănă cu străluciri de brumă

tu decantezi parfum din anotimpuri
descoperi cum e să te-mbraci în frunze
să dansezi prin apele din univers

prin vene se-aude cum chiuie marea
şi-nălţă lin cohorte-ntregi de zboruri

UN ZBOR DE LIBELULE
îmbrăcându-se în gânduri jucăuşe
un stol de bufniţe intră-n oraş

noaptea aleargă pe claviaturi necunoscute
stelele nu se mai spovedesc doar unui singur cer

un vânt îngreunat de miresme
dă ocol frământărilor din tine împlinind aşteptări

în catedrala clădită de vise păşeşte-un penel curios
şi-ţi pictează sufletul cu un zbor de libelule
c-un tumultuos răsărit
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Victoria MILESCU

Sunet continuu
Ninge continuu, cursiv, rectiliniu
ninge ca şi cum cerul plânge
cu lacrimi modificate genetic
ninge cu mici fiinţe trăind doar câteva clipe
ninge cu fulgi uriaşi fără puterea
de-a se împotrivi căderii în gol
trec păsări negre în stoluri prin vifor
nu le doboară albul dionisiac, orbitor
fulgii argintii vin în galop, la trap, de voie
vin singuri ori înlănţuiţi
se grăbesc, nici ei nu ştiu de ce
se lipesc de o fereastră privind în casă
îndrăgostindu-se de fiinţa
care le deschide să intre în moartea caldă
ninge frumos, tainic
de aseară ninge fără oprire
cu bucurie, cu spaimă
cu zilele îndepărtate ale tinereţii
cântând la flaut, la theremin
ninge cu diamante, rubine, safire
ninge poleind gutuile din ferestre, cupele
de pe mese, capul călăului şiroind
ninge cu zăpadă de fier
decorată cu Meritul Cultural în grad de Mare ofiţer
ninge cu muzică rock, metal, reggae
când pe plită fierbe prima parte a zilei
natura e cu noi din nu ştiu ce interes

scandează sinapsele
invită la dans cuvintele juvenile, nebune, ameţitoare
din commedia dell’arte
ea schimbă lucrurile din jur, ce pregătiri
pentru cel ce va veni cu lemn de chiparos
de la 14 miliarde de ani lumină
cu primele semne de viaţă
ninge dinspre viitor spre trecut
fără să-ntrebe pe nimeni
când ninge pielea se albeşte, se subţiază
curge pe străzile pavate cu bărbi de moşnegi
par că plâng, dar nu e aşa
poezia e şi ea pe-aproape, loială, ca moartea
au rămas în cutiile cu jucării aruncate
cuvintele primei copilării
ninge cu lucrurile însoţitoare ale durerii
în formaţie de lucru strigând:
să fim paşnici dacă am învins, eleganţi, culanţi
să ajutăm dacă se poate universul –
il capo di tutti capi
un fulg mic nu are niciodată dreptate
conchid norii burduşiţi cu azot
ninge cu spor
se întunecă, zăpada de dincolo de hotare
mă cheamă: torna, torna, fratre
ninge fără alibi sub steaua dezastrelor
cu mari bătălii continue
ce nu se-mprumută, nici nu se dau la schimb
pe săbii, tunuri, aeropurtate
luna nu se gândeşte la nimic clipocind
în băile lui Caracalla
ninge roşu, portocaliu, violet
ninsoarea se înviorează
e mai trează, mai conştientă de rolul ei civilizator
mai bine ea decât altceva
rostogolind bulgări de zahăr şi portocale
din prag prin toată casa
ninge până la marginea sistemului solar
accelerând şi decelerând
trece Călăreţul cu lancea de aur şi lanţ de tantal
luând cu el taina longevităţii noastre
vieţuim într-o cuşcă
alergând nesfârşit pe scările spiralate
cu mii de plante şi animale inexistente
după a lor cutumă – murim împreună
sau rezolvăm cubul Rubik
ninge peste vasele uitate afară, peste cioburile de lut
ochii mei seceră, treieră pletele cerului îmbătrânit
din barbă-i curg păsări, le culeg, le dezgheţ
ninge cu mireasmă celestă dintr-un sipet nevăzut
dintr-un ou crăpat de ger
de unde atâta bănet de fulgi de porfir, de agate
atâta risipă de lebede
înceţoşat e drumul spre iesle
prin ninsoarea densă, aiurită, tembelă, învârtejită
încolăcită, clocotind peste acoperişurile
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caselor ce abia o mai ţin în spinare
ninge cu neruşinare
ninsoarea fără veşminte, înnebunind un trup cald
să nu mă bucur prea mult
să nu mă-ntristez prea tare mă sfă-
tuieşte bătrâna vrăjitoare
ea ar putea să oprească ninsoarea dar preţul
e peste puteri
să te ajung, când voi fi doar fulg
dezorientat în Culisele puterii centrale
ninge cu begonii pentru cei ce se ceartă
deschise sunt porţile poeziei
prin care intră barca plutind pe zăpadă
trecând pe sub podul sinucigaşilor
în final, o să-mi tremure puţin mâna
copiii mint că nu e zăpadă ci vată de zahăr
muşcă din ea, pofticioşi
ce gust are cerul când plânge!
sub zăpadă, încă în viaţă, puer delicatus
printre nămeţi, Cruella
am întâlnit-o în copilărie, intrând brusc
rupând balamalele florii de foc
ninge cu litere albe, cu vocale şi consoane
se strâmbă la oameni pe stradă
la cel ce taie copacul uscat, negru, distonant
ştiu, nu e războiul meu, trec mai departe
cu mâinile în buzunarele cu castane coapte
poemul coboară treaptă cu treaptă
se teme de lume, de vremea rea
aleargă în tenişi printre autocisterne
spre universuri, multiversuri
vrea să vadă locul de casare cu propriii ochi
ţinteşte, ştie că am inima în dreapta
ninsoarea aude un strigăt de aju-
tor dar ninge mai departe
se grăbeşte să ajungă la biserică, la slujbă
să delirăm strigă boscheţii scheletici de pe margini
tu ce mă sfătuieşti
până la gât în Rolls-Royce Phantom
intri în ziua din care nu şti dacă mai ieşi
bulgărit de politica financiară
în jur totul sclipeşte de declaraţii protocolare
ninsoarea e mai tare decât oricine
deschide uşa să intre cineva mai întunecat
decât întunericul
moartea priveşte spectacolul de lumini şi umbre

nimeni nu crede că e aici, acum, când
aruncă plasa din fir de păianjen spre stele
ninge pe bulevarde, pe scurtături
înot prin flăcări de gheaţă
cât efort să te opreşti, să respiri
cheltuind din viaţă mult, puţin
hrănesc timpul cu pâine şi lapte
îi hrănesc puii – orele abandonate prin adăposturi
pun benzină pe focul multicolor al zăpezii
încerc skateboardingul, cu echipament de război:
genunchiere, cotiere, cască
chiui înspre troiene cu luna în braţe
când ninge, adu-ţi aminte de mine
surghiunită pe insula de cuvinte
neluând în seamă atenţionarea unui biet petic de hârtie
puţin sărată, un pic dulce-amară
torn din ceainic fericire peste nefericire
obţin înţelepciune aburind
în ceaşca zilei muribunde
nu te speria, e doar o zgârietură viaţa asta
nu te aştepta la mari bătălii, dezastre bine lucrate
la trei secunde moare un om
nu trebuie decât să deschizi ochii sau aşa ceva
spre norii uzi de lumină
veche dar încă în stare de funcţionare
de unde să iei un leş
să-l arunci corbilor înfometaţi de la geam,
păsărilor rămase pe drumuri
uneori nu trebuie să faci nimic
şi ninsoarea să ningă după voia ta
Un fulg mic ţipă: Vreau acasă, dar cui i pasă
ninsoarea ne acoperă cu o pătură groasă
versurile vin peste mine
să mă îngroape de vie…
ce nebunie, ce dans uluitor
ce daruri ne trimiţi, Doamne
acoperind cu alb negrul, caria, putregaiul
ninge şi nu am răspuns la marile întrebări:
Ce este viaţa?
Ce este moartea?
Ce este iubirea?
Ce este poezia?
Ultima întrebare
mi-a pus-o un poet consacrat, premiat
nici el nu ştia ce este poezia…
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Nicoleta CRĂETE

cine e acela ce umblă
oamenii au uitat să respire
fragmente de gol
zac orânduite de-a valma
pe casele lor

vremea e să se audă orchestra
pândeşte cărnii hrana lor
umbră pământului

dar intră în alunecarea din umbră
cad păsări cad păsări
cu morminte în cioc
şi-ntrebarea

cine e acela ce umblă
fără haine şi nume
cine e acela ce umblă

al farsei voastre trup
voi
cei care la mesele voastre întinse şedeţi
chiar acum
veselindu-vă peste
aminte luaţi
şi cu mare băgare de seamă priviţi
înspre hrana pe care la guri o purtaţi
poposind
pe cuvinte o vreme
spre paharele care din mână în mână se-ntind
ca să surpe
mântuirea mimând
căci ceea ce se frânge pe mesele voastre
acum
căci ceea ce plânge

căci ceea ce se toarnă-n urechi
nu este hrană
şi nu e vin
şi nici muzică nu e
ci este trup lepădat

al farsei voastre trup

2020 păsări
nimeni n-a venit să mă întrebe de ce
nimeni în ce fel cu cine când unde
mă duc sau devin

în cea mai rotundă şi de beznă ţipenie
am şezut eu şi pâinea
am şezut eu şi vinul

douămiidouăzeci păsări s-au izbit de fereastră atunci
răsturnând vinul
peste pâinea ce se făcuse fărâme pe drum

rug în apă
pentru trupuri sfărâmate vorbesc
pentru trupuri sfărâmate mă ridic în picioare şi tac

dumnezeu uneori
alină o pisică între lumi
fereastră de o clipă pentru orbi
atunci dumnezeu
iese la mal în bezna din răni
şi naşte pui luminoşi
în albul din ochi
picioarele-şi spală

eu ştiu cine sunt
şi doamne
îţi sărut pământul umblat
de pe tălpi

auziţilor mei
văd dar nu-mi acopăr privirea
ispitesc toate crucile
ard orice foc
sfinţesc apa sfinţită
să-mi daţi doar un colţ de pâine pe care să plâng
nişte ruine să dorm
şi o haină din săruturi vândute
deasupra mea bate un iad cu arome
de nou născut
mă tem
să nu pierd prea puţin
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Adela EFRIM

nu mai e timp
înaintează pete violacee. profunde. grave.
pielea înfloreşte straniu. bulbi de sânge încolţesc
şi acest februarie. 29. prea impulsiv şi orbitor şi liber
prea liber
vorbim în şoaptă în spaţii interstiţiale. înguste. strâmte.
acoperim echimoze. cu flanele dungate. galben- verzui
precoce şi tardiv
câinii roşii adulmecă urmele.măduva culo-
rilor.şi trosnetul cuvintelor.
nu mai e timp
mai bine să smulgem tăbliţele
cu numele străzilor developate deja şi să plecăm
pe grabă.

câinii sfâşiau pântece 
lacome de iubire
femeia de sub şalul de culoarea şofra-
nului privea incert cum
în mare viteză treceau vulpile
cărate în cârcă de mai marii vânători ai lumii
atunci ea se gârbovea şi mai mult
sub şalul ei lung ca o trenă de stropi de la marginea ceţii
nu foarte sus peste umeri i se pietrifica ziua
cu gheare portocalii şi ochi deschişi
se pietrifica
tăvălind soarele ca pe un bolovan

astupa cerul
fără osteneală
în urmă
câinii sfâşiau pântece lacome de iubire
colţii rezemau noaptea

şi dacă tot m-ai întrebat
sunt bine
glisez o rutină de ceva vreme
păcălind împrejurări care m-ar putea mis-
tui sau ademeni într-un fel anume
e ca şi cum ascut un creion direct în tâmplă
iar gustul şi mirosul îmi dispar deodată
şi într-o zi se va spune poate chiar se va scrie
că am existat de-adevăratelea
cu agrafe desprinse din părul meu ameninţător prinse
de schiţele unui desenator care
se plimba cu o umbrelă galbenă într-o mână şi
cu un carneţel de buzunar în cealaltă
vezi o întâmplare ca toate celelalte iar
despre asta cu siguranţă nu îşi va aminti cineva
vreodată

ceva se întâmplă
am uitat dansul drăcesc al ţigăncii
care-ţi înfăşura cicatricea cu basmale roşii
bănuţii nu mai zornăie
aurul a devenit platină
buzunarul cârpit pe fuste largi în cloşuri lungi
nu doseşte zvâcniri sălbatice
ceva se întâmplă da
se întâmplă
adu-mi ghiocul celei mai vestite ţigănci
care ştie a ghici
ascunzişul focului cu limbi portocalii
asmuţirea săruturilor buimace
ţipătul care se desfoaie prin respiraţie uşor
nu te gândi la nimic
taci
închide ochii
aşteaptă dimineaţa
cu roşcove date în pârg şi miresme 
împletite în funii groase
iubirea amnezicilor nu este
un păcat
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Andreea MAFTEI

Niciodată străină
Sunt
în ziua a şaptea. Ziua în care strig:
Am obosit. Jocul luminii gemene
Încremeneşte
în ochi nehotărât:
Niciodată!
Înţelegi? Îngerul te strigă o singură dată,
îi simt răsuflarea pe umărul
gol.
Mi-am întins palmele
pe asfaltul încins: poate moartea asta hâdă,
lentă, îşi topeşte gheaţa rotindă de umbre –
mă las să pricep.
La nadir. De ce regretele au unghii sfâşietoare care
fac cercuri, când vor doar să te ridice? / să mă ridice…

Eu
îmi rostesc numele şi ecoul cu mine /
altă umbră îşi lipeşte urechea
de asfalt. Cu palmele rug ard clipei
rugăciunea. Ascultăm împreună cântecul zorilor.
Copiii exuberanţi niciodată nu-şi plâng tristeţea,
fericirea lor e o masă imensă, fluidă.
Cerul şi el mai aproape de asfalt cu un dans,
dans al ploii – chemare
să-i potolească încordarea de foc. De 
smoală. De iasc. De parfum
de femeie.

Sunt
în prima zi şi am renunţat
să mai obosesc. Dintr-atât. Doi îngeri strigă: mamăăă!
Niciodată străină luminii oranj de pe asfaltul ud.

Selfie
La etajul trei nu este loc;
la etajul trei nu este timp;
la etajul trei cafeaua se răceşte
prea repede ori prea greu.

De multe ori blocul se surpă,
din trei în trei ore,
fără a deranja;

cifra trei este magică,
un efect-fluture.
Ne este bine…
la ora trei,
cuvintele lovesc pereţii reci,
pictaţi cu degetele firave /

la trei ani, la şase, la nouă ani
avem cumva voie să ne purtăm vina.

Ne naştem vinovaţi.
Cunoaştem efectul fluture,
minciuna –
râsul ştirb al răsăritului
îngenuncherile obosite,
în lumina frustă a apusului.
Trei zile la rând, cât trei clipe.
Tensiunea scade treptat.

La etajul trei,
aşteptarile ne mistuie,
tac, lovesc greu.
Nu arătăm decât că ne este bine.
Perfecţi.
Surâdem crispaţi
într-un selfie
repetabil, dintr-un haos vital.
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Nicoleta-Cristina SCARLAT

AZI AM CHEF DE CĂRTĂRESCU
miercuri, 23 decembrie 2020, Iaşi

azi am chef de cărtărescu de pisica lui oarbă de chera mu de dă lăbuţa cum vei da şi boticul de bucureşti de amin-
tirea nu a unei seri de octombrie 1984 ci a unei după amieze de joi noiembrie 2020 de cuirasatul tod de tim-
pul florilor de fata cu şosete de diamant păi de ce iubiţi femeile mă plimb pe ştefan cel mare cum el pe batiş-
tei chiar amu bu hu hu citesc ca şi cum scot aluna din coajă şi bobul din păstaie aş vrea să-i spun şi eu că tăcerea 
necuprinsul şi pe mine mă-ndoaie şi mă dezdoaie mă îngrop în clipă ca într-un labirint ca în ceapă mă întorc 
ca fătul în lichid urcând treaptă cu treaptă spre naşterea care aşteaptă că l-am văzut live la litere într-un iunie 
chiar în faţa mea căuta un amfiteatru nu i-am vorbit despre eliade of course sau chera mu sau de ce iubiţi feme-
ile şi l-am lăsat să dispară augural şi am tăcut în ceapa mea adânc ca-ntotdeauna cu ochii-n pământ ca-ntotdeauna 
eu ştiu să binecuvânt doar pe hârtie doar în odaie poate ar trebui să port cu mine un carneţel precum muţii să 
scriu repede în el şi să vă arăt ce simt fiindcă nu ştiţi să-mi citiţi în priviri sau pe gură nu vă obosiţi revenind dar 
când cerul se-ndoaie de aşteptarea mea eu parcă mi-s altcineva greu grea care stă să nască tripleţi sau mai mulţi 
eţi şi mă-ntorc pe partea cealaltă mă întorc la cafea în ceapa mea mă întorc la cărtărescu la poezie la tăcerea lui 
la tăcerea mea vai lui vai mie poemul acesta nu e solenoid e himeroid versuri ca struguri pe hărtie ca un aleluia

EREDITAR. KAFKA
vineri, 25 decembrie 2020, Iaşi

am moştenit de la kafka mersul pe sârmă mersul hibrid jumătate zbor jumătate mers jumătate ştirb jumătate labirin-
turi adânci scurmate în vizuină patrii fabuloase populate de elfi inorogi şi blesteme catrene mutate picante din bol-
giile abisale ale lui dante împrumut de la faraoni piramide cu legătură directă spre soare aşa e vizuina mea călătoare 
cu mine cu tot în sânge în priviri pe brize în valize cine mă vede crede că vin de pe altă planetă dar eu sunt de-aici 
chiar de-aici locuiesc lângă voi plină de frici inundată de licurici fiindcă lupul care mă poate-mblânzi nu e aici e 
speriat contrariat că am moştenit de la kafka mersul pe sârmă retrograd cu vântul de mână labirinturi adânci scur-
mate în blesteme din neam în care mă rătăcesc ca în bolgiile picante ale lui dante mă priveşte în ochi îl privesc în 
ochi trecem mai departe ornitorinci cuvintele au murit înainte de a se naşte coconi avortaţi în omizi el crede că mă 
respiră dar nu mă vede limba doar mi-o silabiseşte bâiguie căci şi el a moştenit de la kafka mersul pe sârmă inun-
daţiile de soare în vizuina lui de lup ca un labirint adânc cu legătură directă spre şi mai adânc spre cel mai adânc

ŢI-AM VĂZUT OCHII DE CIOCOLATĂ STRĂLUCIND
sâmbătă, 26 decembrie / sâmbătă, 9 ianuarie 2020, Iaşi

ţi-am văzut ochii strălucind o singură dată odată ca niciodată ochi de ciocolată fierbinte speriată erau în ei 
poveşti cum n-am mai citit niciodată delfini care se rostogoleau în ciocolată pescăruşi şi ochii mei străluceau 
şi înotau în apele lor albastre delfini speriaţi delfinii tăi înotau cu delfinii mei erau mare şi ciocolată începu-
sem povestea unui delfin şi voiam să dau pagina dar mi-ai închis cartea adulmecam poveşti pe care n-am apu-
cat să le încep după ce m-ai ispitit la citit şi mă simt de parcă nu te voi termina de citit niciodată fiindcă tex-
tul e lung adânc şi nu te pot citi decât atunci când îmi deschizi cartea ochilor dacă ai chef adică atunci când 
usturător de rar ne vedem şi doar dacă suntem în tandem acum nu mai ştiu care sunt delfinii tăi şi care 
sunt delfinii mei au rămas doar speriaţi aşa că poate am să citesc altă dată extrem nu ştiu exact ce-mi spu-
neau ochii tăi aşa că îmi scriu singură textul şi-mi spun că-mi spuneau că vom citi împreună altă dată

AFRICA (poem hibrid în oglindă)
miercuri, 30 decembrie 2020, Iaşi

MI-AM GĂSIT INIMA
sunt marea ce n-aş putea să mă-ncap decât într-o inimă mare cât africa mi-am găsit inima africa este inima ta
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ŢI-AI GĂSIT INIMA
eşti marea ce n-ai putea să te-ncapi decât într-o inimă mare cât africa ţi-ai găsit inima africa este inima mea

TABLOU I
palmieri şi savane girafe hipopotami de toate îţi scutur din palme ţi le pun în faţa ochi-
lor tablou îţi scutur cerul de nori şi ţi-l dau cu adieri calde îţi şterg nisipul de pe faţă 
din păr îţi desenez în fiecare dimineaţă cea mai frumoasă dimineaţă

TABLOU II
tu îmi arăţi zarea condori palmieri savane girafe de toate îmi scuturi în palme mi le 
pui în faţa ochilor tablou îmi scuturi cerul şi mi-l dai cu adieri calde îmi ştergi nisi-
pul de pe faţă din păr îmi desenezi în fiecare dimineaţă cea mai frumoasă dimineaţă

COLINDĂM

africa

ANTICAMERA LUI SIGMUND
miercuri, 6 ianuarie 2020, Iaşi

dacă ne-am fi întâlnit în anticamera lui sigmund şi ne-am fi deşirat poveştile cu siguranţă n-am mai 
fi ajuns pe rând pe canapeaua lui ne-am fi spart bubele cu graţie şi ne-am fi lins rănile şi am fi fost 
uimiţi de cât de uşor şi de repede şi ce simplu putem repara puzzle-urile din labirint nu e nevoie 
decât de un ping pong firesc de cuvinte care să sfărâme cu gingăşie osemintele fricilor care ne-ar des-
foi precum cepele ne-ar dezbrăca de cămaşă după cămaşă după cămaşă şi tot aşa şi am face schimb am 
intra pe rând tu în ceapa mea eu în ceapa ta cămaşă după cămaşă după cămaşă şi am pleca din anti-
camera lui sigmund de mână să bem ciocolată caldă cu gust de caramel sărat ceai sau cafea

DIN COPILĂRIE
miercuri, 6 ianuarie 2020, Iaşi

dac-aş levita pe canapeaua lui sigmund deşi controversat ce poveste s-ar deşira am colecţionat în copilărie toate 
spaimele şi le port cu mine cresc mărgele de perle de lacrimi himeric delirante înghiţite cu ştaif pene multico-
lore rupte direct din curcubeu atârnă pe firul albastru al sângelui meu în muşchiul din cruce palpită scenarii dol-
dora în duh de kafka în sepia himerii solarii în care cresc vise hrănite colorat altoite pe sepia şi iarna şi vara hră-
nite cu himerii fantaste şi când se coc varsă licurici prin cartier prin oraş prin ţară pe continent pe harta lumii 
în spaţiul galactic şi ard şi vara şi iarna ca şi cum ar fi hrănite cu baterii duracell cu pedegree trecătorii le iau în 
dâre groase pe tălpi fără habar că poartă licurici pe urme altfel ar merge şchiopătând căutând cu privirea licu-
rici de seră crescuţi în solarii himeric care când se coc se varsă prin oraş dar trecătorii trec fluierând prin marele 
oraş şi mai departe cu pene lipite de tălpi din când în când multicolore rupte direct din curcubeu pe mersul 
lor greu aruncat pe dalele din oraş neştiind că licuricii sunt eu în mii de fărâme de curcubeu licuricii vor stră-
luci mereu şi ei greu cu încăpăţânare crescuţi în solarii cu lumina coaptă dată în pârg cu inserţii de don miguel 
de don quijote de sancho panza şi de duracell în ţesătura poveştii levitate pe canapeaua fictivă a lui sigmund
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Maria DOBRESCU

***
pe acoperişul lumii
o pisică neagră
face echilibristică

40 de zile, 80 sau câte vor mai fi
Mira va trece prin inimă
toate pietrele
care au rănit-o

va fi un doliu mut
lângă un zid
unde
scheletul unui copil
se fărâmă în taină

la sfârşit
va urca un munte

***
din tăcere Mira
a făcut un culcuş
pentru Igor

va fi noaptea din urmă

când se face seară
faţa ei
devine albastră
la picioarele ei
îngheţate
se întinde un zid

Mira îşi închipuie:
dacă
Igor ar veni
la poalele zidului
suflând
în trâmbiţa Ierihonului
noaptea
ar deveni
o dimineaţă
fără tiv

***
Mira va merge
până la capăt

până la marginea răbdării
îşi va suci ţipătul
spre cerul ostenit
de atâţia fiori
în zare
îşi va arde toate cuvintele
care nu au vrut
să plece
va căuta un copac
care să-i ghicească
timpul
şi
poate că
într-o zi
pe o faleză
marea va fi
mai mult decât apă

***
Mira a visat o fugă

pipăitul unui înger
se sufocă
de-a lungul unui gât
timpul întinde rana
o scurgere de şerpi
pe trupul ei funie

apoi bucuria
de a cunoaşte ameninţarea
şi de a îndura
până la margini
chiar şi pietrele o părăsesc
nu le sileşte
să-i poarte chipul

noaptea o îneacă
uşor
adânc
feroce

casa de cărămidă
cu burta ei rece
o înghite hulpavă
Mira resimte roşul
în oase
şi
încet
încet
se face perete
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Marioara VIŞAN
ADAMICUL SURÂS
Când Dumnezeu a creat omul
în cea de-a şasea cosmică zi
şi l-a numit Adam
s-a odihnit câteva clipe
a privit curioasa creatură
şi i s-a părut că lipseşte
iubirea.
Şi pentru că mai avea timp
până să vină ancestrala duminică
Dumnezeu a creat o altă figură adamică
în joacă
din coasta creaturii prime
numind-o Eva.
Mulţumit a adormit pe clepsidra
în care se-adunau vise adamice
pentru Eva în jocul ciudat
al împletitelor eternităţi.
De atunci Eva caută cu nerăbdare
Iubirea şi speră s-o întâlnească
în surâsul adamic
al celei dintâi creaturi.

POEMUL CU LUNĂ
Atâtea imagini care inundă retina timpului
traversând deşertul durerii din clipele translucide
ale imaginaţiei
haloul de aur al lunii în nopţi de nesomn
toate lipsite de parfumul existenţei tale
compun pe întunecatele ceruri
sinuosul poem.

Nu pot să descifrez misterioasa metaforă
Care-mi înfăşoară trupul astral
mă las purtată de Carul cel Mare al cerului
de imensitatea culorii
cu care Calea Lactee deschide nemurirea
merg încet, cu pas domol printre dorinţi
vise şi emoţii
construind zi şi noapte, ca pe-o celestă catedrală
interminabilul, nesăţiosul Poem cu lună.

ICAR
Hubloul din partea stângă a cerului meu,
răsfrânge imaginea unui gând contorsionat
de zgomotul fricii de înalt.
Vară, iarnă, primăvară.
Perdeaua de gânduri acoperă larma
isteriei generale din spectacolul
noilor lumi.

Poate că nici cerul nu-i indiferent
la frica spaimelor uitate în suflet,

înşiruite pe tivul orelor de nesomn,
aşteptându-mi într-o nefirească tăcere decolarea.
Altă destinaţie, o altă viaţă.
Cu fiecare zbor
renaşte Icar în oricare din noi.

FANTOMATICA REBECCA
Îi spuneau fantomatica Rebecca,
nu greşeau prea mult, cu părul blond
despletit, fluturând în falduri pe umerii goi,
alerga pe scarile palatului în flăcări.
Nu privea nici înainte dar nici în urma ei,
doar alerga să prindă în palma-i micuţă,
viaţa ce simţea că i se scurge printre flăcările
ce o urmăreau cu limbi nimicitoare de jar.

Scările o purtau spre poarta de dincolo de abis,
Rebecca nu ştia, alerga, alerga fără timp.
Timpul rămas prizonier al limbilor de foc
din sufletul castelului de jad în care Rebecca visa,
dispărea secundă după secundă,
se transforma în scânteie de dorinţă de viaţă.

Rebecca auzea doar chemarea, a cui, mă veţi întreba,
mister al existenţei de dincolo,
a nimănui, sau poate a vieţii de după viaţă,
din ruinele castelului de jad, o striga Nemurirea.

DIMINEŢI OARBE
De ceva timp dimineţile au nevoie de ochelari.
Nu mai au acea strălucire a infinitului în pupile,
Privesc (nu e doar părere, e o certitudine),
în direcţii diverse, spre trecut cu un ochi,
cu celălalt ochi spre un viitor pe care nu îl găsesc.
Cum şi de ce nu se ştie, se ştie doar că
prezentul face şi el ce poate, uneori se întunecă
de tristeţe că l-a uitat dimineaţa,
alteori, când o sclipire de o secundă îl îmbracă
în lanuri de maci sângerii, plânge
cu lacrimi de rouă, uimit de schimbare.
Cum? – se întreabă mimând primăvara -
a început să mă vadă dimineaţa?
Şi eu care credeam ca dimineţile mele-s oarbe.

MĂȘTI
Măşti purtăm pe chip şi-n suflet
măşti în care viaţa ne-ngropăm.
Prin ceaţa timpului
încet, încet, rămâne albul figurilor de ceară
din care viaţa pleacă şi-n care

„a fost o dată“
devine altă mască purtată de dorinţi
uitând că ai trăit, un clown în circul vieţii
un clown ce face tumbe cu măşti de zei şi sfinţi. 
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Oxana GHERMAN

efect întârziat
te distrezi grozav când tragi un 
fir şi pârâie haina pe mine
de fiecare dată îmi amintesc că lucrurile se scrijelesc
mai întâi pe dinafară
aşa cum zilei de azi nu-i ajunge aer
ziua de mâine înghite spasme
după ea se prăbuşeşte cea de poimâine şi aşa mai departe
ploaia devine aburi până să atingă pământul
închidem ochii ne pipăim goliciunea
apoi dezbinăm patul în părţi ine-
gale şi facem haz de dragoste
ca de-o păpuşă veche aruncând-o de la unul la altul

nimic ireal
am adormit cu mâinile încleştate în păr
într-un somn discontinuu ca anamneza unui destrămat
visam că-mi fac vânt într-un stol de păsări
pe malul mării şi râd
eram costelivă privirea mi se dezlipise de ochi
mă simţeam o pânză şubredă căzută de pe propriii umeri
aerul mă rotea şi tălpile mi se adânceau în nisip
nişte valuri de-un verde contrafăcut îmi treceau
plescăind peste urme

abuz
dimineaţa asta îmi aminteşte de acurateţea ta enervantă
lumina stă în geam ca o copertă ştearsă de praf
privesc în pagini şi nu se întâmplă nimic
smulg altă carte din raft degetele trec rigide
de la o foaie la alta pupilele se plimbă prin muşuroaie
îmi închipui cum le strivesc supărarea sub tălpi
închid cartea de parcă ţi-aş trage o palmă

pe muchie
îmi pipăi sânii pe rând
şi mă gândesc la frumuseţea lor inutilă
noaptea a plouat cu geamul deschis
palma mi-e rece şi limpede

e zece (şi zece şi zece)
închide ochii şi fă câţiva paşi
iată muchia ştirbă a mesei
ăsta-i un ciob de la scrumieră
astea-s perdelele
umede

uneori miroase a fum de lemn
şi mă văd cum săpam cu palmele
fântâniţe în mal
la o vârstă pe care nici n-am avut-o
când tata-mi cumpărase armă

fiindcă ar fi vrut să mă nasc băiat
şi-mi împuşcam umbra cu biluţe de plastic
o ţinteam drept în cap apoi chicoteam
iar ea continua să-mi umble din urmă
trec cu tălpile goale pe malul de lut 
umbra mea dă din coadă
şi lipăie apă din lac

la un dublu click
se răsfrângea apusul
şi o buză muşcată
până la sânge
slăbiciunea mea vibra
camuflată într-o atingere

5,5 capacitate pulmonară
inspiri lacom de parcă s-ar termina întunericul
îl ţii în piept câteva secunde apoi
un halo cald îmi curge pe frunte
şi nimic nu mă poate rupe din somn
în ultimul timp am doar visuri lucide
în care cad

se simţea de la un km
ce bucurie isterică te luase în stăpânire
aveai muşchii feţei expandaţi
prinşi într-un rictus
umblai dintr-o cameră în alta
cu palmele lipite de gură
şi urletul blocat în gât
bună dimineaţa mi-ai spus
m-a muşcat un câine

reconvertire
nu vom mai împărţi nimic
timpul tău va fi doar al tău
voi bea dintr-o singură cană
şi voi dormi în mijlocul unor ziduri de perne
lumea se va rostogoli lent în jurul fiecăruia
până la primul accident
în memoria motrică
când muşchii îşi refuză totul
pentru drumul care arde distanţele
drumul ce dezbracă orgolii
ne va aduna într-un punct

obosiţi şi goi cum n-am mai fost
vom cădea unul în faţa altuia
în genunchi ne va pulsa
cântul unei religii
uitate
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Romiţa Mălina CONSTANTIN

în cumpănă
am crescut în sanatoriul
din mina de sare
şi-n tot acest timp
am hrănit viermi de mătase la piept
mărturisindu-mi tăcut spaima că
te pot uita
în ultimul poem 
scrijelit cândva
într-o copilărie aidoma
acestei molimi
care stă să îmblânzească lumea
numai îngerul meu doarme
din veac în veac
ca tu să mă hrăneşti
cum hrăneşti un poet
când tace
seducătoare vara
trăind o viaţă dublă
şi-a scos pumnalul
de sub talpa casei
şi-a plecat

gratii
oamenii s-au strecurat prin ambalaje
aşteptând anii muţi

cineva s-a gândit la Cioran
ca la o arcă de căpătai
şi a scris un mesaj de semidespărţire
doar pentru sine

altul şi-a pus pantaloni largi
scurţi cât să se vadă tatuajul
de la fluierul piciorului

copacul de la fereastră
s-a îmbrăcat în pijama

am rămas singură
sub aerul greu de acasă
între gratiile propriilor ochi
să mă atingă lumina
prin decolteul adânc

din gura zilei
încă o piruetă
şi iată-mă afectuoasă cu toate creaturile nopţii
ţinându-le pe genunchi

cum ţin fiul când se sperie
şi-i arăt pe geam
o pasăre

uneori umbrele se deschid la nasturi
arătându-mi că le doare puţin
şi zic Tată, dă-le Lumină

cand îmi termin discursul
mă umplu cu aerul tău
hrănind cu amândouă mâinile
gurile lor

doar sufletul greu îngână
un refren
curăţeşte Doamne locul acesta
cât să mă vezi
să Te văd

umbrele umbrei
am simţit că trebuie să fug
cu-n soi de teamă că liniştea ta
m-ar putea acoperi

mama îşi mai leagănă umbra în poala mea
după un ritm de Ravel

trec pe alături trupuri
încet

chiar şi tu urăşti moartea
ştiu
nu pentru că eşti mut
în casa întoarsă spre soare
ci pentru că faci lucrurile frumoase
ca bradul în seara de Ajun

am fugit de teamă că voi trai mult
înghesuită într-o perfecţiune
mărturisită prin gesturi
bine calculate
că voi fi o emigrantă
ca multe altele
pe care le-ai purtat din vis în vis
lepădându-le mototolite
în somn

mâinile mele păgâne s-au întins
dinadins
gemând prin geam
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Nina VICIRIUC

NAVIGARE
navighez pe vasul imens de croazieră
nu mai există pescăruşi
au renunţat să dea tîrcoale cadavrelor
în faţă e albastru sus e albastru
adîncurile ne fac din ochi
sirene de ambe sexe îşi mlădie solzii
pînă sub fereastra cabinei
ochi de peşti morţi
ne urmăresc discret
stelele aspiră încă fum de Titanic
unde mergem?
întreabă senilii călători
cu glasuri slabe de om
nicăieri tună căpitanul
cu ton prăbuşit din înalt
aurora boreală se aşază
definitiv peste piepturi
frîngînd matusalemice aripi

apoi bat cu mintea şi pumnii în poartă
ascult resemnat cum timpul există
străzile se împiedică de mine
întinsă pe trotuarul cu amintiri
nimeni cunoscut nu se încumetă
să-mi ridice aripa frîntă
ispitită de ideea veşniciei
mă îndrept cu entuziasm
spre capătul visului
totuşi mai bat într-o poartă
pare a fi aceea a copilăriei
tocmai i-a inflorit salcîmul
a cărui trup mai demult
l-am tăiat şi ars
încălzindu-ne la flacăra lui
noi fraţii
cu măreţe vise de viitor

promit ca azi voi fi extrem de cuminte
tăceţi naibii voi ploilor şi tu toamnă

dă drumul la flori cît îmi cuprinde cămaşa
mîhnirea să-şi mute stacojia paloare
prin inima ori palatul duşmanilor
şi să nu se atingă nimeni de vinul beţivilor
c-o să fiţi condamnaţi la moarte prin sete
pocnesc biciul moralei dar capătul şerpuitor
muşcă din falca dreaptă
unde ţineam mai demult injuriile
blestemele şi Belzebut îşi făcuse
marele cartier general
ocupînd nonşalant
veacul meu de singurătate
jocheu nemilos cu biciul fatidic în mînă
plesnesc nemilos ura toamna şi viaţa
iar spinarea lui belzebut se despică
precum o nucă răscoaptă a toamnei

unii se simt confortabil cu ei inşişi
eu mă simt ameninţată
exorcizată
expusă publicului neavizat
fug cît pot prin cămăruța strîmtă
de 2/2
în patul de o singură persoană
înghesuită şi alungată din perne
aruncată de pe salteaua super dormeo
fabricată din puf şi memorie sintetică
lanţurile de la picioare
zăngăne la orice pas
îmi transmit să stau locului
timpul mărşăluitului a trecut
am rătăcit ochii prin lentile de sticlă
i-am scăpat în infern
acum ei văd în sfîrşit totul
pipăind în extaz cu irişi închişi
lumina de la iluzoriul
capăt al tunelului
am fost sistematic ucisă
străinii au avut contribuţia lor sinistră
indiferenţa lor unanimă
întorşi cu privirea în alte părţi
şi mîinile frămîntînd destinul propriu

cel mai rău ucid cei de aproape
rîzînd de intenţia de-a te înălţa
deasupra neputinţelor zilnice
vor călca pe aripile tale incipiente
nu-şi vor deschide larg braţele
cînd aud ţipătul de ajutor
şi-ţi fură dreptul de
a-i ierta cînd te-au umilit
îmbrăţişări ce-au devenit un laţ
ce sugrumă sinceritatea
şi le oferi naivitatea ta ca omagiu
jertfindu-te pe altarul
sîngelui comun ce curge
prin contorsionatele vene
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Caliopia HODOROGEA

ASTĂ SEARĂ VOM FI FERICIŢI
Astă seară vom fi fericiţi,
căci vom sta tu în faţa unei arme
eu, în faţa alteia.

AVEM DREPTUL LA ÎNCĂ UN RĂZBOI
Avem dreptul la încă un război,
cele de până acum n-au fost decât o joacă de copii,
mici sărbători sângeroase,

avem dreptul la încă un război,
căci viaţa noastră devine plictisitoare şi banală,

avem dreptul la încă un război,
strigam eu, universal, mai pur şi mai tragic,

avem dreptul la încă un război,
al fiecăruia cu sine şi purtat în somn.

AM DIZOLVAT MOARTEA CU 
O PATĂ DE CERNEALĂ
În zori, am ieşit în piaţă şi am strigat
într-o limbă care atunci se inventa:

– Am dizolvat moartea cu o pată de cerneală.
Şi atunci copacii au început să se usuce,
clopotele să bată singure,
actorii care mergeau spre teatru,
schimbându-şi trupurile între ei,
ca să păcălească moartea,
să se prăbuşească scurt pe caldarâm.

Doamne, ce armă de foc mai sunt şi eu?
am murmurat, după care am uitat
pentru totdeauna să mai vorbesc

ÎNMULŢIREA TIMPULUI
Orele sunt gravide şi vor naşte alte ore.
Vai, cum se-nmulţeşte ca iepurii timpul!

ÎNGERUL MEU ȘI DEMONUL MEU
Mi s-au arătat pe seară
îngerul meu şi demonul meu.
Au început să vorbească în acelaşi timp.
– Uite, aici sunt două bazine,
uite, aici sunt două bazine,
unul cu sângele,
unul cu sângele,

celălalt cu laptele mamei tale,
celălalt cu laptele mamei tale,
în care vrei să-nveţi să înoţi?,
în care vrei să te îneci?

ARENA
Noi stăm relativ departe de ceea ce numim arenă,
un loc obişnuit, de altfel, între ierburi,
stăm culcaţi şi aşteptăm nu ştie nimeni ce,
deşi fiecare dintre noi are o presimţire.
Vine un şoarece de câmp, se uită într-o parte
şi alta, se joacă printre ierburi, se-ntinde la soare,
câteva spasmuri şi moare.
Vine apoi o pisică, vede şoarecele, îl miroase,
îl înfulecă lacom, se-ntinde la soare,
toarce, îşi linge labele, câteva spasmuri şi moare.
Vine un corb într-un târziu, îşi înfige ghearele
în stârvul pisicii, cârâie şi zboară. Apoi:

– Parcă nu s-a auzit vreo împuşcătură,
de ce cade pasărea aia din cer?
Apoi, vine un ţăran şi coseşte iarba
de pe ceea ce noi numim arenă.

TURNUL MORŢII SAU POATE AL VIEŢII
Înainte ca ţăranul să vină ca să cosească iarba
de pe ceea ce noi numeam arenă,
înainte să vină corbul şi să-şi înfigă ghearele
în stârvul pisicii,
el, galben şi netemător, s-a desprins dintre noi
şi a alergat în arenă.
Cu disperare am urlat după el:
noi avem un alt turn al morţii, dragul meu,
nu acesta este turnul nostru al morţii,
noi avem un alt turn al morţii, iubitule,
sau poate al vieţii, dar alta, pe care nici eu nu-l ştiu.

La strigarea mea, el s-a împiedicat uşor,
desigur că în acele cuvinte roşii pe 
care le-am aruncat după el,
s-a întors o clipă, a zâmbit şi a rostit câteva cuvinte.
Nu mai ştiu dacă mie mi s-a adresat
şi nici ce a spus.

Apoi, a dispărut dintr-o dată.
Nu l-am mai văzut şi nici altcineva nu l-a mai văzut.
A devenit invizibil, invizibil.
A venit după aceea corbul, şi-a înfipt
ghearele în stârvul pisicii şi-a zburat.
Apoi, a venit ţăranul care a cosit iarba
de pe ceea ce noi numeam arenă.
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Simona ŞERBAN

VIEŢI PARALELE
ascultă rugăciunile ca pe o poezie
scrisă la plecarea ta
respiraţia pământului de sub plopii fără soţ
seamănă cu o herghelie de cai
sub copite sfărâmă aerul dimineţii
vieţi paralele
mi se frânge oboseala de genunchi
mă înfăşor după degetul tău
pe lacrimă desenez o altă lume

LIPSA DE SCRUPULE
vreau să fiu cap de afiş
cea mai admirată femeie
îmi listez toate obstacolele
îmi alcătuiesc o strategie de depăşire a lor
cu toate că unii sunt dezavantajaţi de soartă
prin naştere
devin o persoană „ţinto-centrică“
nu mă panichez
dorinţele sunt neputincioase…
îmi stabilesc paşii pe care să-i urmez
am suferit cu stoicism valahic
în bătăliile singurului vodă
pe care l-am cunoscut
au trecut prin mâna mea vagoane de rufe
zeci de autotrenuri cu zarzavat şi neputinţe
voievodule te-am slujit dintr-un simţ umanitar
aproape iubindu-te…

m-au trezit peste noapte îngerii
ultima repriză se joacă pe vreme rea
fără speranţe de egalare a scorului
sunt o fântână sigilată în ciuda propriilor rătăciri

VECINELE MELE
mamă sunt un pericol social
deşi le vorbesc cu detaşare tuturor bărbaţilor
vecinele din bloc mă urăsc
nu le plac noul statut de femeie fără verighetă
e cam ciudat
după curăţenia generală renunţ la covoare
bătătorul este prea înalt
nu mai e nimeni la fereastră să le bată
îmi voi privi ridurile în luciul parchetului
formidabil nu-mi mai gâfâie trecutul în spate
ştii mănunchiul de neuroni
le înfurie pe vecinele mele
o profeţie în oglindă
îmi reconfigurează destinul
e bine că Dumnezeu face omul
cu materialul clientului
pe drum voi găsi pe cineva
care să şlefuiască
diamantul din mine

RĂZMERIŢĂ
se dedică scumpei mele mame

mi-ai fost întotdeauna busola vieţii mamă
numai că n-am evitat elementele cu conţinut de fier
acele m-au purtat în derivă
mamă puţină nebunie nu strică
trupul meu ştie numai timpul prezent
nu cunoaşte noţiunea de ieri sau de mâine
e sărbătoare
vin vecinii spovediţi de la biserică
îi aştept cu un dans lasciv al fertilităţii
la bara de covoare
sânii mei o să apară cu cinci minute înainte
fundul glorios o să mai rămână puţin
după ce voi pleca

DĂ-MI 300 DE GRAME DIN TINE
iată-mă în varianta brută
cu toate nebuniile mele
pe plăcile tectonice în mişcare
cu pleoapele sincronizate la bătăile inimii
să nu-mi dai porţii mici de albastru
să nu mă satur niciodată
nu-mi menţine starea de ameţeală
provocată de foame
dă-mi te rog 300 de grame din tine
de atât am nevoie pentru un ZIPLESS FUCK
în noaptea de sânziene
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Theodor DAMIAN

În noaptea aceea
În noaptea aceea
când am căzut din vis
şi nu ştiam unde sunt
şi-afară era ploaie
şi vânt
şi întuneric
până la margini de abis
şi nu găseam cuvântul potrivit
să cuvânt
îmi aduceam aminte
tot mai vag
de unde-am căzut
începusem să-mi reimaginez visul
cu nobile fantezii
ca atenienii lui Pavel
din Areopag
În noaptea aceea
orele treceau
ca eonii
cu frică şi cu cutremur
traversam
fundul mării
în spatele meu
care de luptă
armatele
faraonii
În noaptea aceea
când am căzut
din vis
m-am lovit cu piciorul
de stâncă
şi o ţepuşă mi-a intrat
în călcăi
şi deodată cerul
mi s-a deschis

Spectacolul începe
Uneori cazi din livada
duhovnicească
direct în fruct
el te aşteaptă deja
cu toţi sâmburii deschişi
ca la un teatru
dintr-o altă viaţă
cu actori mai mult
sau mai puţin interzişi
Cum ai căzut însă
spectacolul începe
prima strigare
dacă îţi place locul
rămâi
a doua strigare
şi dacă nu-şi place
cale de-ntors nu mai este
la livada dintâi
Tu năucit
ca atunci când luna
iese mult mai târziu
decât tu înfrigurat
o aştepţi
ca mireasa care nu ştie
tu
mirele ei
dacă într-adevăr
spre ea
te îndrepţi

Bucura-te pustie
Când am intrat în pustia monastică
nu ştiam unde am intrat
atât am văzut
că Duhul suflă unde
îi este voia
şi acolo creşte
ceea ce n-ai semănat
Atunci îngerul
mi-a spus
du-te înainte frate
adună doar
de peste tot
vreascurile
focul vine de sus
Stai în aşteptare şi cântă
Bucură-te pustie
care ai binerodit
pe Egipteanca cea frumoasă
Bucură-te pustie
care ai nevoie de mântuire
ca şi sufletul meu pustiit
ca întreg pământul acesta
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ce aşteaptă mântuirea,
vorba marelui Pavel
în suspine de negrăit

Închisoarea
Există ceva în vântul acesta
ce-mi face bine
şi mă sperie totodată
mă cheamă, mă prinde
mă închide
ca-ntr-un palat de cristal
unde eşti
rege/regină
când bate toaca
după spargerea de ţărm
a primului val
Las totul pentru această-nchisoare
mâncare, băutură, servitori,
ca-ntr-o croazieră cu totul inclus
ce ni se pune la îndemână
este mai important decât
unde suntem şi unde-am ajuns
Acolo ni se vor da lecţii
despre cine-l cinsteşte pe cine
cea mai sigură închisoare
este aceea în care ţi se face
ca să te simţi bine.

Mântuirea  
de pustiire
Virusul pluteşte
deasupra
împrăştiind miros
de pustie
A şti să taci
înseamnă să nu
strici ordinea
celor ce vor să fie
Nimeni n-a ştiut
cum miroase pustia
Oamenii
tot mai prinşi
de bucuriile şi grijilor lor
nici n-au crezut
că pustia se poate mări
şi nici că asceţii
eroii deşertului
graniţele acestea
cu celestă dexteritate
le vor sări
Dar universul este în
expansiune
deci la fel şi pustia

şi pustnicii
bătând cu aripa lor
încercarea primului zbor
cavaleri încercaţi ai
Apocalipsei
care ţin deznodământul
în suspens
prin rugăciunile lor
Fiara stă blândă
acolo unde e rugăciunea
de când pustnicii au domesticit pustia ei
singuri îmblânzitori
în marele circ al vieţii
au putut să plătească chiria
pentru a fi locuit altundeva
decât unde ne este dat
Între timp Veronica Balaj
a plecat cu îngerul ei la arat
Pustia însă vine şi printre noi
şi se întinde de la om la om
ca molima
Când te cuprinde
halucinezi
vezi totul în roz
aşa cum ţi se înfăţişează
ispita aidoma
când toate simţurile
ţi le aprinde
Câţi pustnici ne trebuie
pentru a salva lumea
îl întreabă Avraam pe Dumnezeu
(Aceasta însă nu va fi
niciodată
întrebarea unui ateu)
Noroc că vin semnele timpului
ni se spune
peste acestea niciodată
soarele omului
nu va apune
Vine timpul şi acum este
să cultivăm monahi
şi monahii
să înălţăm noi mănăstiri
care să şteargă distanţa
între a fi şi a nu mai fi
E timpul să primim
în casa noastră
un străin, un bolnav,
un pustnic
şi într-un colţ
să-i facem
mănăstire
ca să ştie îngerul morţii
să ocolească locul acesta
spre mântuirea noastră
de pustiire.
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Liviu PENDEFUNDA

Clopotul din Logos
Tot universul e un clopot în care ne-nvârtim
ducând cu noi în labirintul spiralat
lumina unui vis
iar limba lui – un Logos ce-l plutim
e-al sunetului ocult portal
prin care să ajungem în adânc de cer şi glas.

În aurora unei caravele ce într-un punct răsare
de roibi şi murgi spre-apusuri trasă
   când ghizdul e deschis
scrutez din obeliscul ce vibrează
fântâna revărsată ca-ntr-o mare
bătaia umedă-n clepsidră-a unui ceas.

De-aceea în imensa-mi stare de furnică plâng
şi-n cufere străvechi în van tot caut
cuvântul ce l-am zis,
fiind o cheie ce străbate eternul adâncului adânc
în nefirescul nor al cărui mal
sunt eu cărând din piramide numai ce-a rămas.

Miroslava, 13 ianuarie 2021

Transformare
De v-am găsit, fu greu al lumilor asalt,
o, inamicii mei mascaţi;
nu-i frică şi nici îngrijorare -
mesajul meu e stâncă: nu mai sunt

şi-n arealul unei viziuni, din somn
cu valuri de angoase brusc trezit,
sub aripa-unui înger păzitor,
într-o lumină pură mă transform.

De-aici, din cubul plin de flori

doar ochii vi-i zăresc;
tot binele din lume vi-l doresc
în vremea voastră plină de orori.

Dar nu uitaţi: în depărtare e un cer
pe care nu numai că nu îl meritaţi
ci de durere fi-veţi transformaţi
şi voi, cuprinşi de-al Styxului mister.

Miroslava, 13 ianuarie 2021

Invazie pe nor
Vibrează clopotul invazie-a unei cete
de îngeri, fotonic ordin de restrişte
pe norul romboid care-i revarsă
în apa îngheţată a lui Lethe
şi cel cu coasă,
Cronos,
ajută la cules din arbori seculari
seminţe de copii.

E Timpul ce dispune limite din sine,
un arc reacţionând să mişte
imaginea deplină-ntr-a lunilor maree
ce-acoperă lumina vibraţiei divine
şi să-ncheie
inexistenţa noastră, îngerii hilari
şi a morţilor vii.

Miroslava, 13 ianuarie 2021

Ponirul călător
În râuri care ard sub lavă şi pucioasă,
printre flăcări eu mă scald.
E visul celui care crede că mai sunt în pom
mulţime de-alimente
coapte-n adierea-necăcioasă
prin care eu, supus herald
îngheţ în apele lui Phlegeton.

Nu râd, nu plâng; e-un adevărat turnir
al timpurilor care vor veni
în ani lumină întâlnind tot ce a fost
pe când nimic nu este cum era:
chiar sângele cu aripi n-are rost
în apele ce-n foc mă cred ponir
ci-n iad va ninge cum ploua.

La miezul nopţii bezna din vise arcuind
aduce clopote create-ocult,
certa lumină care lumi brodează povestind
cum sunt eu – ceea ce sunt:
nimic mai puţin,
un călător cu păr cărunt,
nimic mai mult.
Miroslava, 14 ianuarie 2021
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Remus Octavian CÂMPEAN

Dacă noi ne oprim
– FR AGMENT DE ROMAN –

– Vii? Prin deschizătura uşii, Uma îi făcu un semn blând 
din cap. A chemare. El îşi trase sprinten sacoul şi o urmă. 
Am citit prezentarea pe care mi-aţi făcut-o pentru mapele 
de conferinţă. Nu-mi place. Nici fotografia. Să nu iasă tex-
tul în presă aşa. În pliante, treacă-meargă. Discutăm după 
prelegere.

– Ce nu-ţi place? Se grăbi să o prindă din urmă. E imagi-
nea şi textul pe care le-am discutat. Merg mănuşă pe tema 
evenimentului. Publicul te va adora. Majoritatea sunt tinere, 
multe dintre ele studente. Douăzeci şi unu, doi, pe-acolo.

– Tocmai asta-i problema. N-ai înţeles. Este în temă, da, 
arăt a femeie independentă, conştientă, da, puţin conşti-
incioasă ha-ha, dar lasă impresia de… cum să zic, drum 
lung. Da, asta e, arăt ca după un drum lung. Iar când mai 
şi citeşti tot ce aţi pus în pliant despre mine… Eşti şi mai 
convins că… ok… toate bune şi frumoase, dar nu e pen-
tru oricine calea asta pe care chipurile aş fi urmat-o din… 
Aţi folosit voi acolo o expresie umflată, am şi uitat-o.

– Devotament pentru continuitate şi stabilitate.
– Aşa, aşa! Asta-i descriere!? Parcă am murit şi… des-

pre morţi numai de bine.
– Cum aşa? Ce vorbeşti? Doar ştii cu câtă grijă am ales 

postura, cuvintele… Şi ce? Nu-i aşa? Să faci dintr-o afa-
cere de familie o corporaţie globală înseamnă, printre 
altele, exact aceste două lucruri: continuitate şi stabilitate.

– Îmi vinzi mie propria mea companie? Ce-i cu propa-
ganda asta?

– Se numeşte marketing.
– Lasă, n-ai înţeles. E bine. Pentru moment. Nu m-am 

făcut înţeleasă la timpul potrivit. Vorbim după. Picto-
rul a venit?

Sala era plină ochi. Intră sigură pe ea şi zâmbitoare. 
Aproape ca atunci. Privirea îi căzu din prima pe tânărul 
pictor. Invitatul ei. Trecuse bine de treizeci de ani, dar nu 
arăta mai mult de douăzeci şi şase, şapte. Îl întâlnea în sfâr-
şit în carne şi oase.

***
Uma intră într-un suflet, cu caietul de schiţe la piept, 

plină de speranţă. Cu degetele împreunate prelung la jumă-
tatea bustului, răsfirate, cu buricele degetelor presate vizi-
bil, o întrebă cu seriozitate şi preocupare prost disimulate. 
I-o luă înainte.

– Te-ai mai gândit? Chestia asta a ta, pe ascuns, cu pic-
tura e contraproductivă. Pierzi timp preţios. Te înţeleg. Ca 
tată. Am… şi eu… demult. Dar nu despre mine e vorba. 
Dar dacă aş fi continuat, tu, mama, noi toţi, nu am fi fost 
unde suntem astăzi. Poate nici n-aţi fi existat.

– De ce? Chiar nu înţelegea. Aluzia despre un potenţial 
sacrificiu personal de dragul unor fiinţe inexistente în viaţa 
lui la momentul presupusei renunţări îi suna a minciună. 
Ticluită special pentru urechile ei. De-asta m-ai chemat? 
Nu te cred! N-am văzut nimic care să te trădeze. Nicio-
dată. Nu poate fi adevărat. Inventezi. Sta să izbucnească 
în lacrimi pentru că înţelegea că nu i se va putea opune.

– Cum de ce, Uma? Mai întrebi? Uită-te în jurul tău, 
trezeşte-te! Tot ce vezi, tot ce sunteţi tu şi mama ta, tot ce 
reprezentăm noi ca familie, împreună, se datorează faptului 
că eu am făcut ceea ce a trebuit să fac. La timpul potrivit.

– Adică!? Ce vrei să spui? Ce a trebuit să faci? Ce alt-
ceva ai fi vrut să faci şi n-ai făcut? Tată, tu asta ai vrut să 
faci! Dintotdeauna! Să conduci nenorocita asta de firmă 
cu care te-ai însurat.
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– Nu vorbi aşa, Uma! ridică vocea vizibil deranjat. Am 
visat să fiţi voi fericite şi protejate. Iubirea şi grija înseamnă 
şi… sau mai ales… devotament. Devotament pentru stabi-
litate şi continuitate. Ăsta ar trebui să fie şi visul tău. Pen-
tru cei care îţi vor urma. Familia ta. Cea care va fi, când 
va veni momentul. Cum altfel am avea noi, acum şi aici, 
privilegiul, da fetiţo, privilegiul să filozofăm despre, des-
pre… asta. Flutură mâna voit dispreţuitor spre tablourile 
de pe pereţi.

– Tată, sunt atât de mulţi oameni în lumea largă cărora 
aş putea să le vorbesc prin pictură.

– Aiurea! Nişte egoişti. Nişte piţigoi. Lumea trăieşte de 
azi pe mâine. Din firimituri. N-are nimeni nevoie de mesa-
jele tale. Te vor uita chiar înainte să îţi cumpere tablou-
rile. Asta în cazul fericit în care vor arunca măcar o pri-
vire spre chestia aia a ta mâzgălită. O cerşetoare de atenţie, 
asta vrei să fii?

– Dar eu nu vreau să-mi cumpere nimeni tablourile. 
Eu vreau să vorbesc prin ele. Tuturor. Şi ţie. Până la urmă, 
cineva, apoi altcineva, şi din ce în ce mai mulţi vor ciuli 
urechile la tablourile mele.

– Ca maică-ta. Şi ea vrea să-mi vorbească. Mereu. Mereu 
are câte ceva să-mi spună. Ceva ce eu, bineînţeles, nu ştiu 
sau n-am băgat de seamă. Aşa crede ea. Asta credeţi toate, 
că fără voi…

– Vrei să spui că nu o asculţi pentru că e femeie? Dacă 
eram băiat discuţia asta ar fi decurs altfel?

– Da! Da! Sigur că da! Dar n-ai cum să înţelegi. Dacă 
ai fi avut un frate, te-aş fi lăsat să alegi orice ţi-ai fi dorit. 
Sarcina ar fi fost a lui. Aşa însă, responsabilitatea îţi va 
reveni ţie. Într-o zi. Şi trebuie să începi să te pregăteşti 
pentru acea zi. Haide Uma, am trecut şi eu prin frămân-
tarea ta. De fapt n-ai spus niciodată că n-ai vrea să conti-
nui tradiţia familiei noastre, ci doar că ţi-ar plăcea altceva. 
Ţi-ai exprimat doar preferinţa, nu-i aşa? Asta ca să vezi că 
te-am ascultat cu atenţie întotdeauna. Dar ultimul lucru 
pe care mi l-aş dori…

– Dar ultimul cuvânt, despre mine, nu-mi este îngăduit 
să îl am eu. Uşa rămase larg deschisă în urma ei.

***
Pictorul se ridică brusc la intrarea Umei. O tresărire 

neobservată o aduse înapoi în sala de conferinţă. Se îndreptă 
fără şovăire spre el şi-i apucă mâna, familiar, între palme. 
De parcă n-ar fi fost prima dată când se întâlneau. „Abia 
aştept să dezvelim capodopera“, îi spuse arătând cu un 
gest larg, amfitrionic, spre şevaletul ce-şi aştepta acoperit 
deznodământul. Tânărul se aplecă uşor, vizibil impresio-
nat de apariţia Umei, cu mâinile împreunate a mulţumire. 
Atingerea îi provocă involuntar un spasm al memoriei. 
Nu-şi explica pe deplin nici acum, după atâţia ani cum 
de amintirea îi rămăsese atât de proaspătă. La îndemâna 
minţii. Mai mult senzorială decât explicită. Intuia doar că 
şocul de a fi considerat oficial, peste noapte, diferit, inde-
zirabil, are o logică invazivă, murdară, de a parazita sub-
conştientul. Chiar şi atunci când grozăviile ţi s-au întâm-
plat prin intermediari. Cum ar fi printr-un părinte care să 

o fi păţit urât. Ostracizarea, expulzarea, pribegia erau tra-
ume a căror practică îi lipsea. Exerciţiul şocului. Era doar 
în posesia virtuală a ambalajului senzorial al faptelor. O 
îmbrăcăminte fină, mântuitoare. Sublimată în amintirea 
palmelor mamei ţinându-i, împreunate, mâna. Cum făcuse 
şi Uma. „Azi ne amintim de tata.“

***
– Azi ne amintim de tata. Mama îi luă mâna între palme. 

Îl sili cu blândeţe să se încline amândoi.
– Eu nu mi-l amintesc. Cum să mi-l amintesc dacă nu 

mi-l aduc aminte prin nimic?
– Uite aşa. Îi atinse fruntea cu fruntea.
– Şi de ce azi? Ce e azi? De ce nu avem fotografii cu tata? 

De acolo din Kaduna1, de unde zici că aţi locuit.
– Să tăcem câteva clipe. Sari2-ul mătăsos – îl purta rare-

ori de când erau în Suedia, dar în această zi întotdeauna – 
mâinile calde, aroma candelei, aerul îngust dintre frunţi 
îşi făcură efectul. Fu puţin cu ei.

***
Uma făcu o pauză cât un avânt. Privirile din sală se 

îndreptară de spate. Pictorul se aşeză fără niciun zgomot.
– În Bangladesh, în mod tradiţional, făcu o pauză şi 

repetă rar, în mod tradiţional, femeile sunt considerate 
mai puţin importante decât bărbaţii. Ele nu pot influenţa 
aproape deloc deciziile care se iau cu privire la vieţile şi 
destinele lor. În zilele noastre, clătină din cap. Zăbovi cu 
privirea o clipă pe o tânără ce-şi întindea gâtul din mijlocul 
sălii. În Africa… în multe, multe locuri din Africa, feme-
ile luptă pentru a avea acces la apă curată. Nu doar pentru 
ele, ci pentru întreaga lor familie. Pentru copiii lor, pen-
tru bărbaţii lor. Şi pentru ele. Bărbaţii se războiesc. Uneori 
ucid femei. Câteodată cu tot cu copiii înfăşuraţi pe după 
mame. În zilele noastre. În Zambia…

– Aţi fost acolo? răsări involuntar un glas din sală. Uma 
simţi că întrebarea nu putea să fi izbucnit decât din gâtle-
jul întins. Din mijloc. Aşa că se opri să zâmbească. Sălii 
şi pictorului. Lui parcă mai sugestiv. De parcă-l atenţiona 
pentru ce urma să spună.

– În Zambia… Cynthia3. Aţi auzit de Cynthia Zukas? Ai 
auzit de Cynthia? se întoarse spre pictorul indian. O pic-
toriţă zambiană de origine sud-africană. Banal, nu-i aşa? 
Însă o femeie erudită. Providenţială chiar. Este cea care 
a fondat şcoala de arte frumoase din Zambia. Tot ea este 

1  Oraş din Nigeria înfiinţat de britanici în 1900. Este capitala regiunii 
de nord a Nigeriei până în 1967, când, în condiţiile războiului civil 
este creat statul Kaduna cu capitala la Kaduna. Amintirile pictoru-
lui, de fapt ale mamei lui, fac referire la violenţele care au izbucnit în 
1980, în sudul regiunii, între creştini şi musulmani. Conflictele au fost 
recurente, făcând până în prezent peste 20,000 de victime. În anii ‘80, 
printre refugiaţii ce şi-au căutat scăparea peste graniţele Nigeriei din 
pricina atrocităţilor comise au fost şi membri ai comunităţii indiene 
din Nigeria. Suedia a fost printre primele ţări care i-au primit şi ocrotit.

2  Articol vestimentar din portul tradiţional al femeilor din India. Este 
compus dintr-o ţesătură ornată dreaptă care se înfăşoară în jurul cor-
pului, iar capătul liber se aruncă peste umăr.

3  Cynthia Zukas, pictoriţă zambiană, de origine sud-africană. A con-
tribuit semnificativ la dezvoltarea şi susţinerea artelor vizuale în Zam-
bia. Creaţiile sale artistice susţin prin tematică şi mesaj emancipa-
rea femeii. „Noi vrem apă curată“ este una din lucrările sale celebre. 
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femeia care de bună voie şi nesilită de nimeni a ales să fie 
casnică. Pentru o perioadă lungă din viaţa ei. Nu pentru 
că i-a cerut cineva. Nu pentru că s-a aşteptat cineva să fie 
astfel. Ci, pentru că în acea perioadă a vieţii ei, a simţit că 
doar aşa, şi doar ea, ca femeie, poate completa ceea ce lip-
sea din jurul ei. Fiind casnică. Şi pictoriţă. Iubind. Fiind 
curajoasă. Crescând un cămin. Cu toţii avem nevoie de un 
cămin, nu-i aşa? Şi nu doar în copilărie.

– Da…
– Vă îndemn să-i căutaţi creaţiile. Chiar acum. Hai-

deţi, luaţi-vă telefoanele şi scrieţi „Cynthia Zukas“, cu „k“. 
Şi adăugaţi „noi vrem apă curată“. Aţi găsit? Una dintre 
cele mai sugestive şi încărcate de sens creaţii ale Cynthiei. 
Pentru emanciparea femeii. Noi vrem apă curată. Priviţi-o. 
Puneţi-vă în locul acelor femei ce cară apă curată pe creşte-
tele lor. Înţelegeţi că emanciparea lumii începe cu susţine-
rea femeii acolo unde ea se manifestă? În căminul familiei. 
La birou. În fabrică. În forurile de decizie ale corporaţii-
lor. În politică. În relaţii, oriunde este vorba de relaţii. De 
orice fel. Pentru că felul în care femeia se raportează la exis-
tenţă este prin ataşamentul faţă de relaţii. Mai mult decât 
faţă de actorii ei. De aceea sunt atât de multe femei care 
rămân şi continuă relaţii care le sunt dăunătoare. Pentru că 
atâta timp cât există un făgaş, apa îi va urma cursul. Dar îi 
va spăla şi malurile. De aceea e nevoie de apă curată. Apă. 
Curată. Peste tot. Femeile sunt cele ce pot curăţa malurile 
din mers. Iar în apa curată…

– … apar peşti, dar şi nepoftiţi la masă. Sala se destinse 
într-o rumoare veselă. Uma se opri, amuzată şi ea. Căută 
vocea în sală. Se aştepta să vină de acolo din mijloc şi chiar 
aşa era. Înaintă printre rânduri. Tânăra, puţin ruşinată 
de îndrăzneală, stătea dreaptă de spate, departe de spătar, 
îmbujorată. „Ce… ce… e“, îşi căută Uma cuvintele în gând, 
dar nu-i veniră. Ar fi vrut să-şi spună „ce bine seamănă 
cu mine, cea de demult“, dar nu găsi cuvântul. Pentru că 
nu era adevărat. Ar fi vrut să aibă amintirea unei aseme-
nea de dezinvolturi. Dar, nu. „Ce normală e! Da, normală, 
ăsta e cuvântul. Aşa eram şi eu. Normală. Doar că nimeni 
nu a observat.“ Uma se opri uimită de gândurile iscate.

– Vrei să te prezinţi? Apoi către sală, e o discuţie liberă. 
Oricine simte nevoia să intervină, vă rog… Făcu un gest 
amabil către pictor, dâdu-şi seama că nu-l inclusese. Fără 
intenţie. Nu vă formalizaţi. Nu e un monolog, e despre noi 
toate, despre vocea noastră a tuturor şi a fiecăreia. Deci? 
Se întoarse spre tânăra îndrăzneaţă.

– Zita. Asta e o vorbă a mamei. „Unde-i peşte, sunt şi 
nepoftiţi la masă“. De fapt nu e chiar vorba mamei. E… 
Simţi că urma să se încurce în explicaţii, dar nu vru să dea 
înapoi. Se ridică în picioare şi continuă. Mama e ca dum-
neavoastră, adică nu ştiu dacă e chiar ca dumneavoas-
tră. „Of, din lac în puţ…“. Roşi. Uma zâmbi şi o prinse de 
mână cu căldură.

– Continuă!
– Ne-aţi vorbit despre Bangladesh, despre Zambia… 

locuri care pentru noi sunt exotice, dacă nu am înţelege, 
pentru că înţelegem; îşi roti bustul într-un gest elocvent 

spre sală, „ia uite unde era liderul“ îşi zâmbi Uma în gând; 
înţelegem că e şi multă nedreptate şi suferinţă acolo. Dar 
vorba asta, „unde-i peşte, sunt şi nepoftiţi la masă“ e mult 
mai de aproape de noi. Bine, nu ştiu chiar exact de unde e, 
mama zice că o ştie de la… din Moldova… „my God4, ce 
dezlânat vorbesc“, îşi spuse Zita dându-şi la o parte o şuviţă.

– Relaxează-te. Te ascultăm. Uma se aşeză pe un capăt 
de scaun lângă fete.

– Mama e CEO, ca dumneavoastră. Conduce o firmă 
de logistică. Mare. S-ar putea să o ştiţi. Mă rog, nu asta e 
neapărat important; Uma ştia despre cine e vorba; adică 
e, dar… La noi la firmă… Mama are un angajat, adică nu 
mama, lucrează pentru noi, adică nu pentru noi, pentru 
noi, pentru firmă…

– Am înţeles. Spune-ne despre nepoftiţi. Zicala.
– Tipul ăsta, angajatul, zice că de la mama lui o ştie. Care 

nu mai e. Cred. Adică, mama ştie sigur, că e de undeva de 
prin Europa de Est. Moldova… cred. Nu vorbeşte nicio-
dată despre asta. Dar mama ştie. Doar atât spune despre 
mama lui. Că l-a învăţat că „unde e peşte, vin şi nepoftiţi 
la masă“. Şi e trist. E mereu punctual, atent şi trist.

– Aş vrea să vă spun şi eu ceva. Despre mama mea. Toţi 
ochii se întoarseră spre pictor. Noi, familia mea, ne tragem 
din Nigeria. Din Kaduna mai exact. Dintr-o comunitate de 
indieni comercianţi care s-au stabilit în Africa pe la înce-
putul secolului nouăsprezece. Războiul civil, dar mai ales 
ceea ce a urmat, ne-au alungat din acele locuri pe care noi 
le consideram deja ca fiind căminul nostru. Mai exact, pe 
mama mea însărcinată cu mine. Atât a rămas din familia 
noastră. A ajuns… am ajuns aici, în Suedia, unde a luat-o 
de la capăt. O dată pe an, ne aducem aminte de tatăl meu. 
Eu doar încerc să mi-l imaginez din poveştile mamei. Nu 
am nicio poză cu el. Dar mama mi-a repetat mereu, mereu, 
o veche vorbă indiană. Nu e important că e indiană. Nu 
asta am vrut să subliniez. A devenit aproape o rugăciune 
pe care o rostesc în gând. Câteodată. Mai ales când încerc 
să mă apropii pe tata. Ca de o apă pe care nu o mai poţi 
prinde, dar care ţi-a lăsat mâinile ude. „Mâlul nu se adună 
în apele curgătoare“. Asta m-a învăţat mama.

Liniştea care urmă fu atât de cuprinzătoare, încât uşa 
sălii se crăpă şi cineva verifică dacă sesiunea se încheiase.

***
Uma strângea cu putere tocul uşii. Ascunsă, trăgea cu 

ochiul ca un ţânc, prin deschizătură.
– Îşi doreşte să studieze artele. Ştii asta. Cum la fel de 

bine ştii că nu-i poţi interzice. E dreptul ei.
– Dacă îşi doreşte atât de mult precum spui, de ce nu se 

luptă pentru visul ei? De ce nu vine la mine să mă lămu-
rească? Vise de domnişoară ţinută în puf. Dacă am fi avut 
şi un băiat, era altceva.

– Dar, ce? E vina ei că noi nu am mai încercat după…
– Te rog. Să nu vorbim despre asta.
– Da, sigur că da, să vorbim doar despre ceea ce te face 

pe tine să te simţi puternic şi important. Pentru că nu mai 
are curaj să-ţi spună. Îţi ştie părerea şi ţi-o respectă. Şi te 

4  (eng.) Dumnezeule
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respectă. Te şi iubeşte, da, te iubeşte. Ştii că Uma a fost 
întotdeauna un copil extrem de delicat. Cuminte, prea 
cuminte. Ştii cui i s-a destăinuit? Ştii? Habar n-ai. Soră-tii. 
Da, da! Nu fă mutra asta! Alcoolicei de soră-ta şi pudelu-
lui ei impecabil. Nici măcar mie.

– Ah, de fapt asta era.
– Da, şi asta. Noroc că mai vine să ceară bani, altfel poate 

nu aflam nici eu. Ea mi-a spus. „Vezi că Uma vrea să se 
facă pictoriţă şi n-are curaj să vă spună. Mai vorbiţi şi voi 
cu ea, ca de la părinte la copil.“

Chiar aşa era. Doar ei avusese încredere să-i arate caie-
tele cu desene. Aşa că, la întrebarea mătuşii „tu vrei să te 
faci pictoriţă, aşa-i?“ Uma dădu cu putere din cap, de sus 
în jos. Şi şopti „Poate. Dacă mă lasă“. Respectuoasă cu 
toată lumea, zâmbea larg la orice întrebare i s-ar fi pus, 
apoi răspundea scurt, din câteva cuvinte care includeau 
şi salutul. Şi pleca. „Ce-i ăsta?“ I-a pus în faţă un macula-
tor de schiţe. „Un caiet. Am mai multe. Am umplut câteva 
deja.“ Se foi pe scaun, voioasă, şi prinse glas răsfoidu-i-l 
în faţă. „Uite, i-am desenat pe toţi cei care îmi pun între-
bări. Sunt tot felul de figuri. Figuri de întrebări. Aplecate 
din grumaz, cu rujul până la urechi. Ochi plecaţi, coco-
ţaţi în vârful gâtului. Buze cărnoase, rotunde, fixate între 
sâni. Degete pe ţigări şi pahare. La astea m-am chinuit 
puţin. Astea care ţin ţigara cu două şi paharul cu celelalte 
trei. Deodată.“ „E mâna mea…“, murmură uimită mătuşa. 

„Uite, uite, braţele astea pe după spătar. Îţi plac?“ Răsfoi 
mai departe nedându-i suficient timp să zăbovească asu-
pra niciunei schiţe. „Degete ciufulind păr. Paşi aşezaţi pe 
aleea din spatele casei. Ştii unde e? Pe lângă valurile sucu-
lente de Ivy suedeză5 ale mamei. Am scris pe conturul tăl-
pii denumirea latinească a acestor plante. Plec-tran-thus 
pro-stra-tus. Sper că am zis bine. Nu mă pricep. Sunt iubi-
tele mamei. Se face foc şi pară dacă, din neatenţie, rupem 
vreun fir. Sunt aşa de fragile. Dar se înmulţesc uşor. Odată 
am rupt câteva rămurele. Alergam pe alee şi le-am atins cu 
pantoful. De-aia am scris pe conturul tălpii. Am luat rămu-
relele, să nu vadă mama şi le-am ţinut în apă, după perdea. 
Vreo două săptămâni şi… gata. Au făcut rădăcini şi le-am 
plantat la loc. Nu s-a prins nimeni. Să nu mă spui. Uite, 
îţi plac? Mâini care deschid caiete cu teme. Ferm. Zzup! 
Dintr-o dată. Se înţelege? „Da, se înţelege“, îngăimă uimită 
mătuşa… „Palme întinzând bomboane. Dinţi. Nări. Piele 
de aproape, de la distanţă de-un pupat pe obraz. Mustăţi. 
Mărgele. Unghii ojate ţintind spre nas. Vestoane în picioare, 
din spate. Coridoare cu ecou. Ah, schiţa asta îmi place 
mult, mult. Ştii cum e?“ „Cum e?“ Uma sări de pe scaun, 
fugi şi întredeschise uşa ce dădea spre coridor. Strigă prin 
crăpătură. „Uuu-maaaa! Vezi ecoul? Ping-pong-pang. De 
perete, de tavan, iar de perete şi iese pe geamul din capăt. 
Aşa e. Toate chipurile întrebării sunt aici, în caietele mele 
secrete.“ „De ce secrete?“ Închise încet caietul. Îi zâmbi şi 
plecă ascunzându-l sub haină.

– Da, pictura, asta trebuie să studieze. Tu chiar nu ai 
intuit nimic? Pe ce lume trăieşti?

5  Plantă curgătoare suculentă, plectranthus prostratus (lat.)

– Pe lumea în care vouă nu vă lipseşte nimic.
– I-ai văzut caietele de schiţe? Sunt minunate. Trebuie 

neapărat să le vadă cineva priceput, un pictor, cineva de 
meserie. Uma are talent cu carul. Uite! Îi trânti caietul de 
schiţe în faţă. Fără să-l ia în mâini, tata privi fila la care se 
deschisese. De dincolo de uşă, Uma bănui unde. La portre-
tul vestonului din spate. Lucrase mult la el în ultima vreme, 
iar caietul îşi croise deschizătura chiar acolo. Strânse din 
umeri şi buze. Desenul era chiar tata. Din spate.

– Aldrig!6.
***

– Cynthia n-a renunţat niciodată. Casnică, artist plas-
tic recunoscut, întemeietoare de instituţii culturale într-o 
ţară ce poate nu ar avea ca primă grijă arta, a ajuns să fie 
decorată de Majestatea sa Regina Elisabeta a II-a a Marii 
Britanii. În 2012. E mult? E puţin? Pentru o simplă femeie. 
O simplă femeie?

– Dar… de ce vorbim despre toate astea de aici, din Sue-
dia, de departe. În loc să fim acolo, unde e nevoie de noi. 
Spuse noi cu fervoare misionară. De data aceasta, era un 
alt glas din sală. Prinsese curaj. Dar răspunsul începu să 
se lase aşteptat.

Admiraţia pe care i-o purta era sinceră. Îi plăcea să 
caute similitudini între ele două, dar sfârşea mereu prin a 
găsi numai diferenţe. „Eu conduc dintr-un birou, ea a pic-
tat de acasă“. Astfel începea mereu comparaţia în mintea 
Umei. „Dar şi semănăm“, continua. De aceea alesese să o 
pomenească în discursul ei. Amândouă îşi propuseseră să 
deschidă puţin obloanele din jurul lor punând femeia în 
fruntea explorărilor de apă dulce. „Apoi, avem amândouă 
şevalet“. Pe al Umei nu apucase însă nicio pictură. Era piesa 
cea mai retrasă şi contrastantă din biroul ei. Putea trece 
neobservat sau, dimpotrivă, puteai spune că biroul întreg 
era aranjat în jurul lui. Radial. Dinspre colţul cu şevalet. O 
pânză albă, neîncepută, se sprijinea în permanenţă. Prin 
lumina ei difuză, ca printr-o deschizătură spre un viitor 
fost trecut, dar niciodată prezent, Uma se lăsa să călăto-
rească. Fereastra biroului e la concurenţă cu pânza. Dacă 
cineva ar fi făcut o statistică ciudată, ar fi ieşit la iveală că 
privea mai des prin pânza neîncepută decât prin sticla 
curăţată zilnic. Pervazul, brodat cu un val suculent de Ivy 
suedeză, pe un capăt, ţinea una din vechile ei schiţe. Mână 
cu ţigară şi pahar. „Noi două suntem la fel de asemănă-
toare şi de diferite precum ţările noastre. Mă rog, ţări aşa, 
în sens mai larg. Cine mai ţine cont de ţări-ţări? Lumi.“, se 
scuza în final. „Una e curată, ordonată, la locul ei. O schiţă 
perfectă, dar niciodată pictură. Cealaltă, o lume haotică şi 
murdară. Murdărită. Dar mânjită de culoare. Ce să facă 
un CEO acolo? N-ar avea instrumente. Ce să facă un pic-
tor aici? N-ar avea ce picta. Totuşi apa, apa limpede e de 
căutat oriunde. Şi aici. Şi acolo. O fi ştiind asta privighe-
toarea7?“. Citise mult în adolescenţă despre micile păsări 

6 (sued.) Niciodată! Nici vorbă.
7  Uma se referă la privighetoarea de zăvoi. O mică pasăre migratoare, 

mai des auzită decât văzută, ce cuibăreşte în Nordul şi Estul Europei, 
inclusiv în Suedia şi Republica Moldova. Călătoreşte anual, pentru 
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migratoare. Era şi acum fascinată de fragilitatea şi dâr-
zenia lor. De aceea îşi permisese să îi sugereze pictorului 
indian – lucrarea ce avea să fie prezentată în cadrul con-
ferinţei urma să devină identitatea vizuală a programului 
finanţat de compania ei – să includă, cumva, şi o privighe-
toare în conceptul artistic.

– Vezi tu, draga mea, îşi căută Uma interlocutoarea prin 
sală, aproape şi departe, aici şi acolo sunt gânduri comple-
mentare. Ca să schimbi ceva aici, e nevoie să te îndepăr-
tezi puţin. Să te dai mai încolo. Să prinzi perspectiva. Ca 
să ajungi undeva, acolo, trebuie să te apropii mai întâi de 
drum. Să nu crezi că nu au fost şi încă mai sunt probleme 
legate de egalitatea de şanse, de gen, şi în Suedia. Şi nu doar 
în Suedia. Am dus o luptă de ani de zile, chiar în compa-
nia pe care o conduc, şi nu mi-e ruşine să recunosc acest 
lucru, o luptă ca să nu existe diferenţe salariale între băr-
baţi şi femei. O bătălie cu prejudecăţile. Cei care sunt, din 
orice motiv, diferiţi faţă de majoritate… Ştiţi? Majoritatea 
asta e o prostie, e atât de relativă. Se poate schimba ori-
când, peste noapte, de parcă nici n-ar fi existat. O bătălie 
bărbătească pentru egalitatea de şanse. Ceva ce nici n-ar 
trebui să existe. Iar când am câştigat-o, ce cuvânt banal… 
Când datorită acestei mărunte victorii, ce cuvânt barbar… 
Am fost onorată, creditată de fapt, de către SIWI cu titlul 
de water woman8. Am realizat că luptasem pentru ceva 
mărunt. Sigur, ideea… măreaţă. Dar câştigasem doar o gâl-
ceavă de cartier. Diferenţa salarială dintre dintre bărbaţi 
şi femei în compania pe care o conduc, de multe ori nu e 
nici cât preţul unui abonament la sala de fitness. Acesta 
poate fi preţul vieţii sau morţii pentru un sat întreg. Femei 
anonime sunt, acolo, în linia întâi, zi de zi. „Noi vrem apă 
curată“, nu uitaţi!

– Dar de ce trebuia să fie o luptă? Bărbătească. Dusă de 
femei, răsări din nou Zita. Uma îi făcu un gest sugestiv a 
economie de timp. Discuţia era lungă. Prea lungă. Urma 
momentul pictorului.

iernat, mii de kilometri până în Africa sud-estică. În Zambia popo-
seşte mai ales în zona cursului mijlociu al fluviului Zambezi. 

8  Uma a primit din partea SIWI (Swedish International Water Institute) 
titulatura onorifică de water woman pentru promovarea şi implica-
rea în problematica egalităţii de şanse şi gen. SIWI este un susţinător 
a egalităţii de şanse pentru ca oamenii să aibă acces în mod nediscri-
minatoriu la apă curată. 

– Dragele mele. Am ajuns la punctul cel mai emoţi-
onant al conferinţei noastre. Am vorbit despre proble-
mele cu care se confruntă, din păcate, încă multe femei în 
lumea largă. Voi sunteţi tinere şi vă puteţi pune dăruirea 
în slujba acestui ideal. Egalitatea de şanse, egalitatea de 
gen. Iar asta poate însemna multe lucruri. L-am rugat pe 
dragul nostru invitat, coleg de cauză de azi înainte, să cre-
eze o identitate vizuală a acestui concept. Blazonul aces-
tei lupte. Te rog. E momentul să ne surprinzi. Uma îi cedă 
locul cu un gest învăluitor peste tabloul acoperit. Se retrase 
într-o parte, mulţumită de final. Ah, trebuie să mai adaug 
ceva. Şi pentru noi organizatorii, pentru mine, este o sur-
priză. Deşi am discutat, am văzut schiţe, pictura în forma 
ei finală este prezentată în premieră pentru toată lumea. 
Te rog… Pictorul se apropie de şevalet cu pumnul între-
deschis şi degetul arătător desfăcut, ca şi cum ar repeta în 
gând ce are de făcut. Zita se ridică în picioare să vadă mai 
bine. Cearşaful se prelinse de pe şevalet dezbrăcând pic-
tura. Sala se mută cu totul în faţă înconjurând tabloul cu 
gâturi întinse şi exclamaţii.

***
Uma l-a cumpărat. L-a aşezat în biroul ei, pe un întreg 

perete alb. În faţa geamului, să-l bată lumina.
– Ce reprezintă? Tatăl ei mai venea pe la companie, deşi 

se retrăsese de vreme bună din activitate. De când preluase 
ea totul. O vizita uneori dimineaţa, neanunţat, pe la ora 
cafelei de dinaintea începerii lucrului. Obiceiurile vechi îi 
ţineau viaţa ordonată.

– Exact ceea ce se vede.
– Da? Şi la ce mă uit, mai exact?
– La un unicorn care bea apă din ciocul unei păsări. 

Migratoare. O privighetoare de zăvoi. Ar trebui să o recu-
noşti. Se auzeau şi în spatele casei noastre. Pentru cine 
le asculta…

– Mda. În ziua de azi nu mai e nimeni în stare să-şi 
poarte singur de grijă. Au nevoie de… cum îi spuneţi voi? 
Cuvântul ăla care vă face să vă simţiţi grijulii. Suport, aşa, 
cu toţii daţi şi aveţi nevoie de suport. Societatea suport. 
Mai demult suportul ţinea numai prosopul de baie. Lumea 
asta a devenit o adunătură de cârpe. Poate că aveţi drep-
tate. Toţi aveţi nevoie de un suport de care să atârnaţi. Nu 
ştiu cum vă mai suportaţi între voi.

– Nu te agita tată. Hai, mai bine să ne uităm puţin la 
cifre. A mers bine luna trecută.
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O
Stelorian MOROŞANU

Cititorul meu, singurul…
O dezmierda „Savety“; asta, în cursul săptămânii, pentru 
că astăzi, duminică, „Savety“ redevine Saveta, adică şefa 
de protocol peste cratiţele supărate şi auditoriul său infi-
nit înţelegător.

– Savetooo!, urlă domnul Hriţcu-Guzun-urlet pretext 
pentru a-şi construi atmosfera; iar am pus mâna pe Moro-
şanu şi tare mi-e teamă că voi târnosi cu el pe-aici!…

Cu satisfacţia gurmandului care-şi închipuie o „polenta 
d’or“ înecată într-un lac de smântână, bătu revista cu dosul 
palmei sale dolofane şi-şi înţepeni curul în cuibarul din 
fotoliu: jubila! Pentru că nu o dată îi produsesem clipe 
de colaps literar, nu o dată îl obligasem să-şi amintească 
de strămoşii lui, birjarii; nu o dată, ura lui de-abia mai 
putea aştepta duminica, atunci când relua revista apă-
rută cu cincisprezece ani în urmă – de parcă ar fi apărut 
chiar în acea duminică – şi, „întâmplător“, mă descoperea; 
luînd-o pe Saveta drept martor, dl. Hriţcu-Guzun mă reci-
tea, prelungindu-şi plăcerea până la limita de sus a exas-
perării, când izbucnea:

– Saveto, ăsta iar vorbeşte de timp şi iubire, de parcă 
tată-său, în loc de porumb, semăna din astea! Şi chiar dacă 
ar fi semănat, ăsta, idiotul de fecioru-său recolta măsela-
riţă – că timpul şi iubirea nu cresc pe toate tarlalele, să vină 
Moroşanu şi să le culeagă, după care să mi le vândă mie- 
c-adică ar fi înfrunzit din el!… Cum poate să-mi spună 
nemernicul ăsta ce e iubirea, mie, care le-am iubit şi pe 
Comisura, şi pe Vanghelina, şi pe Rozicuţa… de aş putea 
fi oricând comparat cu taurul Florian, al doctorului Vlă-
duţ?!… Şi-acum, cu iubirea o fi cum o fi-că o fi fost natura 
mai haină cu Moroşanu –, dar să vezi cum îmi explică şme-
cheria cu Timpul: cică Timpul e o pastă groasă, pe care 
o modelezi ca pe pârjoale şi astupi cu ea golurile istorice 

– cum ar fi viaţa mea; de când a ajuns viaţa mea gol istoric, 
de să mă dea Moroşanu exemplu?!…

Dl. Hriţcu-Guzun s-a enervat! Dar pentru că mai are 
nişte socoteli de încheiat cu nemernicul de Moroşanu, 
aruncă pleaftura care-i încălzeşte testicolul stâng – cel care 
dă rateuri – şi continuă furibund, nepăsându-i că Saveta 
era atentă la jumulirea în apă clocotită a unui cocoş.

– Şi să vezi când îmi vorbeşte despre Fiinţa Absolută – 
cică are greaţă să spună Dumnezeu: cică Fiinţa Absolută 
este Speranţa care ne poate trece în Iluzie şi Iluzia care 
ne dă Speranţă! Dar de unde ştie, el, asta?, când a avut 
ultima întrevedere cu Fiinţa Absolută?… de ce-aş fi eu 
atât de prost, să iau de bun tot ce spune Moroşanu?… Şi 
ştii ce mai spune?, că munca a fost inventată de mumă-ta, 
Eva-Paradisiaca, pe când fura mărul – iar Fiinţa Absolută 
s-a făcut că nu vede, pentru ca unii ca Grigore, Mitruţă sau 
Hriţcu-Guzun să aibă ce face pe Pământ… Ei, ’tu-i lingura 
şi ananaşa mamii lui de Moroşanu!, ăsta a ajuns să mă dea 
pe mine de exemplu, pe mine-care n-am fost dat exemplu 
nici la gazeta de perete!!… Savetooo!, dă pleaftura, că mă 
ia cu tremurici şi nu mai răspund de ce i se poate întâm-
pla dobitocului ăstuia!…

Nu era nevoie să urle, căci Saveta avea, de mult, pleaf-
tura pregătită, aşteptând între ghearele cocoşului şi rânza 
lui spintecată…

– Acesta ar trebui trimis la lopată, Saveto! Numai aşa i-ar 
trece cheful să debiteze tâmpenii!… Ascultă şi tu: cică Leo-
nardo – îl ştii, ăl de avea barbă şi a pictat o femeie mai urâtă 
decât Nastasia lui Mielu – îmi explică, mie, cum un zâm-
bet poate trece în universal; dar, te întreb pe tine – la care 
şcoală a învăţat Moroşanu să deosebească zâmbetul uni-
versal de rânjetul feciorului lui taică-său?, a văzut, el, foaia 
de parcurs a zâmbetului, în drumul lui spre universal?… 
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Aruncă escrocul ăsta cuvintele şi-apoi aşteaptă: oare s-o 
prinde Hriţcu-Guzun?… Tămâia mamii lui!…

Şi, cu toate că mai niciodată nu-şi bea înainte de masă 
carafa cu „ şpriţ calculat “ – 200 ml. vin, 200 ml. apă din 
fântâna lui Tonel Grămadă –, acum o face, o dă cu sete 
peste cap şi rămâne cu ochii aţintiţi pe lustra cu şase braţe 
şi un singur bec…

Saveta e obişnuită; şi resemnată. De cincisprezece ani, 
de când a cumpărat revista şi l-a citit pentru întâia oară 
pe Moroşanu, Hriţcu-Guzun şi-a făcut o religie – în lipsa 
celei oficiale – din a-l diseca iarăşi şi iarăşi, duminică 
după duminică, de parcă atunci l-ar fi descoperit, de parcă 
atunci i-ar fi sosit revista şi ar fi dat peste… Ştia şi ce avea 
să urmeze: după ce va încerca să extragă toată măduva 
din oasele nefericitului din oală, se va aşeza în fotoliul cu 
însemnul amprentei curului său şi va redeschide revista, 
trecând la celălalt articol…

– Saveto, ascultă ce zice criticul Alexandru Dumbravă 
despre Moroşanu: cică „(…) autorul, în spiritul marelui 
Proust, ne demonstrează, la cinci ani de la Marea Revolu-
ţie din Decembrie, că deranjamentele stomacale ale eroului 
său, Gheorghe Mîţu, nu sunt o achiziţie de ultim moment 

– aşa cum am fi, toţi, tentaţi să credem; ele vin din acea zi 
de iarnă când, ghemuit după sofaua sa, Gheorghe Mîţu a 
avut o scurgere necontrolată – de la două pahare sparte, 
care au căzut pe podea cu efectul a două semigrenade; şi 
nici aceasta nu este cauza completă a deranjamentelor de 
astăzi, căci Gheorghe Mîţu – după cum ne spune autorul-a 
retrăit în acele clipe o zi din copilărie, când, după două 
palme ale tatălui său, în urechile sale s-a produs o explo-
zie de intensitatea a două semigrenade; şi, nu în ultimul 
rând, Gheorghe Mîţu, ascuns după sofaua sa, şi-a amintit 
fulgerător de momentul când a încremenit, mult mai târ-
ziu, în faţa şefului de birou – căruia îi spărsese borcanul 
cu zacuscă, adică prânzul; şi atunci, în el începuseră să se 
legene două limbi de clopot, ca două semigrenade atâr-
nânde, gata să declanşeze dangătul definitiv… “

Ajuns aici, dl. Hriţcu-Guzun îi va comanda Savetei 
cafeaua de calmare, cafeaua Marghiloman; obişnuită, Saveta 
va lăsa să-i scape, în loc de 50 ml., 100 ml. de rom industrial.

– Dumbravă, ăsta, Saveto… cred că este agent tăinuit 
al capitalismului şi imperialismului!… Ascultă ce zice…

Saveta va spăla vasele şi va auzi ca prin vis, dar poate 
oricând reproduce articolul citit de bărbatul său:

– „… amintirile lui Gheorghe Mîţu, pornind în cer-
curi concentrice dinspre efect – deranjamentul stomacal 
de astăzi, către cauze – succesive explozii de semigrenade, 
măiestria autorului se relevă prin îmbinarea superliterară 
a amănuntului fundamental cu amănuntul nesemnifica-
tiv, rezultatul fiind un verism mai mult decât gras şi stili-
zat impecabil de prozatorul de mare talent, Moroşanu; în 
continuarea lui Proust, ne putem aştepta ca eroul principal 
să se reîntoarcă dinspre cauze spre efect şi să asistăm la o 
miraculoasă vindecare – cum numai literatura de calitate 
poate produce, ne putem aştepta ca Gheorghe Mîţu să dez-
amorseze, în imaginaţie, semigrenadele şi astfel să dispară 
şi deranjamentele stomacale; îl vom urmări pe prozator şi 
pe al său erou cu atenţie deosebită, convinşi că ne putem 
aştepta, în continuare, la pagini memorabile. “

Dl. Hriţcu-Guzun va întinde mâna după ceşcuţa cu 
Marghiloman, va trage două înghiţituri sănătoase – ca 
după coasă – şi va concluziona neiertător:

– Dacă l-aş fi cunoscut pe Moroşanu când trebuia, ce-ar 
mai fi păţit el cu mine!, trei foiletoane de desfiinţare îi tră-
geam la gazeta de perete – de n-ar mai fi rămas urmă de 
Proust în el!… Auzi, domnule, că de Brătescu-Voineşti şi 
Teodor Neculuţă i se apleacă!…

… Saveta a adunat rămăşiţele de oase şi o aştepta pe 
madam Catinca, săi dea tainul pentru Năsturaş, câinele său 
mops, şi să mai schimbe o vorbă-două despre ce s-a mai 
întâmplat prin cartier; i-i frică – şi n-ar putea explica de ce 

– să nu afle că Moroşanu a apărut printre vecini, punând la 
cale alte şi alte grozăvii şi forţând-o, astfel, să suplimenteze 
doza de rom industrial în cafeaua Marghiloman…

Acum, e bine: dl. Hriţcu-Guzun începe să picotească 
şi să-l înlocuiască din gânduri pe Moroşanu cu autobuzul 
său, căruia mâine dimineaţă trebuie să-i schimbe cureaua 
de la ventilator; coana Saveta începe să-i tragă, uşurel, 
revista dintre degete, s-o pună pe şifonier, la odihnă, până 
duminica viitoare; e doar trei, după-amiază… duminica în 
provincie e mai lungă decât un limbric hrănit intensiv, se 
aud bătăi uşoare în uşa apartamentului – semn că a venit 
madam Catinca – şi, dacă dl. Hriţcu-Guzun l-ar putea lăsa 
dracului pomană pe acel Moroşanu, vieţişoara asta chiar 
că ar merita trăită!…
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P
Ioan ŞTEFAN

Deviaţia sau Fascinanta 
lume a reversurilor

Pe trotuar, în spatele unui vânzător de ziare ce-şi lăuda în 
gura mare noutăţile, se furişa un bărbat îmbrăcat cu haine 
murdare şi rupte, urmărindu-i atent fiecare mişcare. Într-un 
moment prielnic, îi trase un ziar de sub braţ şi se depărtă în 
mare grabă. Pe prima pagină, cu litere de-o şchioapă, titlul 
trâmbiţa alarmist că „Se dau lupte grele pe Frontul de Sud“, 
dar nu-l interesau astfel de probleme. Îşi puse ochelarii şi 
răsfoi la repezeală ziarul din mers, de parcă ar căuta ceva 
anume. Se opri la pagina cu anunţuri. O rubrică era chiar 
despre el, Neom, căutat de Nurri. Ea nu s-a lăsat atât de 
uşor, hotărându-se să încerce să-l caute şi prin acest mijloc. 
Împături apoi ziarul la loc, puse cu grijă ochelarii în buzu-
nar şi, traversând piaţa, ajunse pe celălalt trotuar, unde se 
aflau câţiva dintre noii săi prieteni, oameni ai străzii, hoţi şi 
cerşetori în general, alcoolici şi drogaţi. Unul dintre ei, de 
cum îl văzu, îi întinse o sticlă, spunând:

− Ia şi bea, Neom! Azi e ziua mea şi fac cinste.
− Da? Şi câţi ani împlineşti, Profesore? îl iscodi pe bătrâ-

nul uscat, cu barba argintie ieşită înainte ca un pinten, căruia 
toţi îi spuneau Profesorul, pentru că, într-adevăr, fusese pro-
fesor de istorie până când s-a apucat de băut şi a pierdut tot 
ce agonisise într-o viaţă.

− Nu mai ştiu! Vreo şaptezeci şi şase, şaptezeci şi şapte.
Rămase pe gânduri, apoi reveni:

− Da, şaptezeci şi şase, cred.
− Să fii sănătos! îi ură şi, ducând sticla aproape plină la 

gură, bău câteva gâturi zdravene. Phai, ce tare e! De unde o 
ai? întrebă, aşezându-se lângă bătrân pe o grămadă de car-
toane de la ambalaje.

− Mi-a adus-o unul pe care îl ştiu eu. Are o reţetă pro-
prie. El o prepară. Nu-i bună?

− Ba da! Foarte bună! Şaptezeci şi şase, zici. O viaţă de om. 
Dar ştii ce? Nu contează câţi ani ai împlinit, contează câţi 
ani mai ai de trăit, spuse cu intenţia de a-l încuraja, într-un 
oarecare fel, că adică are viaţa înainte.

− Chiar aşa! fu de acord profesorul şi bău la rân-
dul său, neputându-şi stăpâni o grimasă din cauza tăriei 
care-i ardea gâtlejul. La urma urmei, ce înseamnă anii? Ce 
înseamnă vârsta?

Aceste vorbele îi reamintiră lui Neom un lucru la care se 
gândise de curând, forţat de povara greutăţilor ce l-au lovit 
aici, pe stradă, şi care îl făcu în acest moment să tragă con-
cluzia că în timp real viaţa nu se poate măsura în ani, ore sau 
luni de zile ci, că, pe termen scurt, se măsoară în perioade 
de timp: până ţi se face foame, până ţi se face somn, până 
când te trezeşti sau până ţi se umple vezica; iar pe termen 
lung, ezită puţin, pe termen lung, vârsta s-ar putea măsura în 
bătăile inimii, de exemplu. Exact! Dacă ar putea fi numărate… 

Câte bătăi ale inimii 
ai împlinit? Pentru 
că fiecare inimă are 
cu siguranţă un anu-
mit număr de bătăi de 
făcut, iar când se va împlini acel număr nu va conta un minut 
sau un an încoace sau încolo. Sau de ce să nu se măsoare 
în strănuturi? Doar e la fel de aberant cu a o măsura în ani. 
Adică, la patru mii cinci sute de strănuturi, vei muri indi-
ferent de vârstă în ani pe care o ai. Mi se pare chiar mai 
aproape de adevăr una dintre aceste variante, pentru că 
vârsta ar trebui măsurată în funcţie de uzura corpului şi de 
cum îţi simţi sufletul, nu de ani. Ce contează vârsta şi cât 
valorează ea dacă un tânăr de douăzeci de ani, care mai are 
de trăit doi ani, îi poate spune unui bătrân de şaptezeci de 
ani, care poate o mai duce zece ani: Moşule, te-ai dus! Gata! 
Viaţa ta s-a terminat!, se întreba Neom, când vocea profe-
sorului îl întrerupse brusc din fabulaţii:

− Oamenii nu-şi dau seama ce contează cu adevărat, şi 
nu stau să se gândească puţin, că cel mai important este să 
fii cald, să respiri, să mişti, pentru că fără astea nu însemni 
nimic aici.

− Şaptezeci şi şase, repetă Neom, neluând în seamă cuvin-
tele celuilalt. Şi ce ai făcut până acum?

− Cum adică? se arătă nedumerit profesorul.
− Aşa! Ce ai făcut până la vârsta asta?
− Păi ştii, că doar ţi-am spus. Am fost profesor de istorie 

mai bine de treizeci de ani.
− Nu asta! Ce ai făcut tu? întrebă Neom accentuând 

cuvintele.
Profesorul căscă nişte ochi panicaţi, înţelegând în sfâr-

şit ce îl întreba şi răspunse resemnat:
− Am muncit. Am muncit şi am sperat ca o să fie mai 

bine, încă de când eram copil, căci familia mea era săracă. 
Şi am sperat vreo şaizeci de ani.

Se opri, pierdut în amintiri.
− Şi…? insistă Neom.
Profesorul tresări. Trăsăturile buhăite ale chipului său se 

schimonoseau din ce în ce mai tare sub presiunea la care 
era supus de conştientizarea realităţii.

− Nimic! Într-o bună zi, mi-am dat seama: Gata cu spe-
ranţa! N-o să fie mai bine. O să fie mai rău! O să fie din ce 
în ce mai rău, pentru mine, dar mai ales pentru generaţi-
ile ce vor veni.

Bău cu sete, de ai crede că n-a băut de când e el pe pământ, 
apoi îi dete sticla lui Neom să bea. Scoase din buzunar un 
pachet de ţigări, îşi aprinse una şi îl servi şi pe noul său pri-
eten. Fumau amândoi tăcuţi.
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„Deci n-ai făcut nimic“, gândi Neom descumpănit. „Hm! 
Am nevoie de un plan. Nu, nu pot să trăiesc aşa, ca un capac 
de conservă zvârlit pe marginea şanţului. Am neapărat nevoie 
de un plan ca să las un semn în univers că am existat, că am 
avut un rost. Dacă nu…“

− Ce să-i faci? Aşa merge treaba. „ Ţărâna-i mama firii 
şi sicriul, ea face din ce-i mort să nască viul“, se trezi vor-
bind profesorul.

− Ce înseamnă asta? întrebă Neom, întrerupt din firul 
gândurilor.

− E o replică a fratelui Lorenzo din „Romeo şi Julieta“ de 
Shakespeare.

− Da? Am citit cartea, dar nu-mi amintesc.
− Eh! Se poate. Mie mi-a plăcut enorm această replică şi 

câteodată mi-o aduc aminte, când mă gândesc la mine, ca 
să mă încurajez. Vezi tu, Neom, fratele Lorenzo, deşi nu a 
trăit niciodată, este nemuritor, la fel ca multe alte personaje 
din opere celebre. Nu ţi se pare tare?

− Personaje nemuritoare? se miră tânărul.
„Trebuie neapărat să devin un personaj, dacă altfel nu reu-

şesc. Măcar aşa să fac să conteze că sunt, că am fost… pentru 
totdeauna“, îşi propuse în gând, inspirat de această nouă idee.

Foarte aproape de ei stăteau alţi cinci oameni ai stră-
zii, ce făceau tărăboi, printre care se afla şi o femeie ştirbă 
şi nespălată.

− Tu ce planuri ai? se interesă dintr-odată profesorul.
Luat prin surprindere de întrebare, Neom răspunse ce ar 

fi răspuns ieri la această întrebare, înainte să apuce să gân-
dească ce gândise puţin mai înainte:

− Nu ştiu! Încă nu m-am gândit. Totdeauna mi-a plăcut 
să fiu autonom, să nu depind de nimeni şi să n-am treabă 
cu nimeni. Probabil de asta nici nu m-am căsătorit până 
acum, cu toate că am cunoscut o femeie pe care am iubit-o, 
dar care s-a dovedit că nu era cine trebuie.

.........................................................................................
− De ea spuneai? întrebă profesorul, întorcându-se spre 

el, imediat ce s-a aşezat.
Era clar că-l urmărise să vadă unde pleacă şi, cum oamenii 

se răriseră intrând la dos de ploaie, nu scăpase nimic din cele 
întâmplate. Neom doar aprobă din cap, aproape insesizabil.

− E bună! o aprecie, întinzându-i sticla în acelaşi timp. 
Sincer! Eu când văd o femeie frumoasă, Neom, nu pot să nu 
recunosc, sau să nu spun că e frumoasă, chiar dacă e mamă, 
curvă sau virgină, înţelegi?

Nu era el genul de om care să ţină supărare pentru că îi 
vărsase din băutură, cu toate că era singura care mai repre-
zenta ceva sfânt în viaţa lui. La şaptezeci şi şase de ani ştia 
însă că nu mai are vârsta corespunzătoare ca să se certe cu 
cineva sau să ţină duşmănie, pentru că s-ar putea să nu mai 
apuce să se împace. Din această cauză, a învăţat să ierte 
repede, aşa cum ar trebui să facem fiecare dintre noi, pentru 
că nu suntem veşnici şi s-ar putea ca atunci când am vrea, 
într-un final, să spunem că am iertat, că ne-a trecut supă-
rarea, să fie prea târziu. Să nu avem cui spune şi să rămâ-
nem cu regrete pentru tot restul vieţii din cauza unei încă-
păţânări absurde.

În loc de răspuns, Neom ridică puţin din umeri şi bău. 
Alături, Jbang cu femeia lui se giugiuleau şi începură să 
se sărute.

− De ce nu te împaci cu ea, Neom? Cu un buchet de flori 
ai rezolvat problema! îl sfătui, luând sticla înapoi.

− Ţi-am spus doar, că nu e cine trebuie! se răsti Neom, în 
primă fază. Pe lângă asta, mi s-a părut totdeauna că m-aş 
înjosi dacă aş alerga după vreuna cu flori, bomboane şi cu 
prostii din astea, că la o adică şi femeia e om şi are şi ea 
nevoi şi plăceri, cum are şi bărbatul. Simt că aş mitui-o sau 
că i-aş cumpăra dragostea dacă aş face lucrurile astea şi nu 
mi se pare corect. Dragostea trebuie să vină de la sine şi 
să se bazeze pe sinceritate şi respect reciproc. Eu aşa cred.

Profesorul rămase oarecum mirat de cele auzite, 
privindu-l nedumerit. Îşi aminti că în tinereţea lui proce-
dase ca toţi ceilalţi, cu florile, fără să-şi fi pus vreodată pro-
blema în acest fel.

− Pe urmă, reluă Neom, dacă o curvă se culcă cu tine pen-
tru bani e o treabă, dar dacă se culcă cu tine din dragoste e 
altă treabă? Gata, înseamnă că nu mai e curvă, mă întreb eu?

− Da! Ce să zic? Curios! Tu iubeşti, tu nu eşti mulţumit 
de ceea ce iubeşti, trase profesorul concluzia.

− Hm! Cea mai periculoasă capcană în care poate cădea 
cineva, rosti Neom, privind în zare prin perdeaua de ploaie.

− Nu neapărat! Până la vârsta mea am învăţat un lucru, 
sau cum să zic? Am observat o singură regulă, un singur 
aspect al vieţii care se respectă strict, întotdeauna, şi în orice 
domeniu. Simplu. Plăcerile devin blesteme. Să nu uiţi nici-
odată cât ai să trăieşti tu. Mai devreme sau mai târziu, plă-
cerile devin blesteme, repetă ca să-i bage bine în cap. Ai să 
vezi cât de mult ai să te zbaţi ca să obţii ceva, orice, chiar 
dragostea unei fufe şi, după un timp, n-ai să ştii cum să mai 
scapi de ea. Este o lege nescrisă a naturii umane, care duce 
cu sfinţenie la acelaşi rezultat. Dar atenţie! Nu spun că nu 
există şi excepţii. Doar că aceasta este regula de bază. La tine 
s-a întâmplat acum. Nu-i nicio problemă. Mai târziu ţi-ai 
fi dorit tu să se întâmple despărţirea. Nu trebuie decât să o 
uiţi şi ai clasat cazul, îşi încheie profesorul lecţia.

− Dacă ar fi aşa de uşor cum spui! Tu nu ai cum să înţe-
legi, Profesore. Mi-aş da şi viaţa pentru ea, dacă ar fi totul 
cum ar trebui să fie, spuse Neom cu înflăcărare.

− Bineînţeles, dar ai ucide pentru ea? se băgă în discu-
ţie Jbang, care a tras discret cu urechea la tot ce au discu-
tat cei doi.

− Ha! făcu profesorul tare, văzând ca Neom a rămas fără 
replică. Ai pus bine problema, Jbang! Nu mă aşteptam! 
Într-adevăr treburile astea sunt destul de complicate şi pot 
fi judecate în multe feluri. Să nu uităm că doi oameni se pot 
uita la acelaşi lucru şi să vadă două lucruri diferite. Depinde. 
Una e să mori aşa ca prostul pentru ea, ca un laş, că oricum 
ea îşi găseşte pe altul, iar tu ai crăpat degeaba, şi cu totul alt-
ceva e să ai curajul să omori pe cineva ca să rămână a ta…, 
dar nu trebuie mers până acolo. Legat de ce ziceai tu, Neom, 
pot spune că îmi amintesc şi eu de prima mea dragoste şi 
nu-mi vine să cred când mă gândesc la cât de indiferentă 
îmi este acum. O văd, o întâlnesc pe stradă şi nu simt abso-
lut nimic. A murit sentimentul. E doar o amintire în care 
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nu mai regăsesc nici măcar trăirile, suferinţele, gândurile 
sau speranţele de atunci. Fu! suflă. S-au dus!

Făcu un gest cu mâna.
− La fel va fi şi la tine, Neom. Mai târziu, cu nevastă-mea, 

am păţit tot aşa. O iubeam enorm şi am trăit împreună feri-
ciţi până când nefericirea ne-a despărţit. Îmi aduc aminte 
că ne-am certat odată, nu mai ştiu din ce motiv, şi pentru o 
clipă am simţit că m-a privit în ochi ca pe un străin. Şi stră-
ină mi-a rămas apoi pentru totdeauna. Nu poţi să pui bază 
nici pe sentimentele tale, ce să mai zic să pui bază pe senti-
mentele altcuiva?!

− La mulţi ani, Profesore! Să sperăm că o să fii sănătos! se 
trezi durduliul Jbang să închine pentru prietenul său şi bău, 
dar ei nu-l luară în seamă.

− Sentimentele, de orice natură ar fi, sunt înşelătoare, Neom, 
reluă profesorul. În schimb, ceea ce simţi… cum să zic?… sen-
zaţia trăită în sufletul tău pe baza sentimentelor, chiar şi înşe-
lătoare sau false, este reală, este cea mai reală trăire pe care 
o poţi avea. Ceea ce simţi tu în acel moment este important, 
chiar dacă peste două secunde simţi fix invers din cauza infor-
maţiilor noi, căpătate între timp. Atunci, cealaltă va fi singura 
trăire reală şi totală. Adevărată! Înţelegi?

Anemy, femeia lui Jbang, ascultase cu atenţie cele spuse 
de profesor şi îl întrebă ceva pe bărbatul ei. Nu s-a înţeles ce, 
pentru că nu avea dinţii din faţă şi era, pe deasupra, gângu-
rită. Jbang însă, obişnuit cu ea, a înţeles şi îi răspunse mieros, 
mângâind-o pe obraz:

− Sigur că da, iubire! Tu eşti prinţesa mea, şi continuă mai 
încet, întorcându-se către cei doi camarazi ai săi, la fel ca şi 
cea dinaintea ta şi la fel ca şi cea care va fi după tine.

Le făcu în acelaşi timp cu ochiul, iar profesorul cu Neom 
îi zâmbiră complice. Anemy, auzind doar prima parte din 
răspuns, era bucuria întruchipată. Bătrânul trase un gât din 
sticlă şi reluă:

− Să revenim la discuţia noastră. Părerea mea este că tre-
buie să ai răbdare, Neom. Ai s-o uiţi cu timpul. Aşa merg tre-
burile, indiferent dacă vrei tu sau nu.

− Poate! răspunse Neom nu prea convins, dar eu n-am mai 
iubit pe nimeni atât de mult ca pe Nurri şi nici n-am să mai 
iubesc vreodată pe altcineva.

− Pe naiba! Eu te ştiu pe tine băiat isteţ, Neom! răbufni pro-
fesorul nervos. Ce-ai vrea, să începi de-acum să-mi spui că 
e dragostea vieţii tale? Ce, tu eşti la nivelul retardaţilor care 
cred că sunt atât de norocoşi încât dragostea lor, adică unica 
lor mare dragoste, s-a născut fix pe aceeaşi stradă unde locu-
iesc ei? Am pretenţii de la tine, prietene! Crezi că dacă Nurri 
ar fi trăit la Polul Nord, să zicem, tu te-ai fi dus acolo ca s-o 
întâlneşti? Sau dacă nu te întâlneai cu ea, crezi că n-ai fi iubit 
niciodată? Crezi că dacă o sută de oameni, femei şi bărbaţi, 
s-ar îndrăgosti de alţi o sută de oameni şi, să spunem că prima 
sută ar muri, din suta rămasă nu s-ar mai îndrăgosti nimeni? 
Să-ţi iasă din cap prostiile astea de doi bani! Nici nu vreau să 
aud. Oriunde te vei afla, te vei îndrăgosti, să-ţi fie clar!

− Aici sunt de acord cu tine, Profesore! interveni din 
nou Jbang.

Gângurita plecase să aducă de băut, aşa că putu să-şi 
exprime liniştit punctul de vedere, chiar dacă nu i-l ceruse 

nimeni. Când apăru cu sticla neîncepută şi îşi reluă locul, 
Jbang amuţi.

− Dacă e aşa, înseamnă că poate mai am o şansă, vorbi 
Neom, nebăgându-l în seamă pe Jbang. Poate că undeva 
acolo, ea încă mă aşteaptă cu disperare şi suferă… şi eu la fel, 
adaugă îngândurat.

Pe profesor îl cuprinse un acces puternic de tuse şi cu greu 
reuşi să se liniştească. Când îşi trase în sfârşit sufletul, reluă 
firul discuţiei la fel de convingător:

− Ciudat este că oamenii, mă rog, majoritatea oamenilor nu 
pricep un lucru. Sentimentul, dragostea, nu are aproape nicio 
valoare între doi oameni care se iubesc. Nu-i atât de impor-
tant cât înseamnă cealaltă persoană pentru tine, cât de îndră-
gostit eşti tu sau cât de îndrăgostită este ea, între noi fie vorba, 
nici nu se poate măsura, important este, însă, cât de mult reu-
şeşti tu să faci acea persoană să se simtă iubită şi invers, indi-
ferent dacă o iubeşti mult sau puţin. Poate să fie cineva care 
iubeşte foarte mult, dar nu ştie să arate acest lucru. Pentru cea-
laltă persoană e ca şi cum n-ar fi iubită. Astfel, cea mai iubită 
femeie de pe pământ poate să fie toată viaţa ei şi cea mai nefe-
ricită femeie de pe pământ, în acelaşi timp. Important e cum 
se simte ea, nu cât iubeşti tu. Asta n-are nicio legătură. Nicio 
valoare. Apoi, dragostea se termină fix atunci când începi să 
fii dominat de celălalt… sau să-l domini. Se întâmplă mereu, 
la toţi. Prin comportamentul tău, nu trebuie să-l faci nicio-
dată pe cel ce te iubeşte să te urască. Cu cât încerci mai mult 
să-l atragi, să-l înlănţuieşti, să-l ţii lângă tine, cu atât îl înde-
părtezi mai mult pentru că el se va simţi sufocat, iar efectul 
va fi exact invers. Iubirea trebuie să fie liberă, altfel moare.

Bătrânului profesor începuse să i se încâlcească 
limba în gură.

− Cred că ai dreptate…, începu să spună Neom, dar pro-
fesorul, terminat de băutură, îl întrerupse, strigând la unul 
dintre ceilalţi oameni ai străzii aflaţi alături:

− Niznai! Vino puţin încoace, băiete!
Slăbănogul strigat se apropie şchiopătând de cei trei băr-

boşi, fără să se lase prea mult rugat. Zâmbea cu gura până la 
urechi, etalându-şi cu mândrie dintele de maimuţă şi pe cel 
de iepure din faţă, deoarece ştia că atunci când profesorul se 
îmbăta dădea de băut fără limită.

Ochii lui Neom se opriră asupra lui Jbang, care se giugiu-
lea din nou cu scumpa lui Anemy, genul de femeie fatală pe 
care dacă o vezi goală mori, şi căzu în admiraţie, zicându-şi 
cu gândul plecat departe la Nurri: „ Ooo, dragoste, cât de fru-
moasă eşti şi cât mă faci să sufăr! Măcar dacă mureai, asta 
era, dar aşa, când te ştiu în viaţă, mă chinui şi mai tare că nu 
pot fi împreună cu tine. Nu mă lasă sufletul! Şi totuşi, doar 
pentru a trăi acest experiment, dragostea, merită să exişti.“

Într-adevăr că Nurri ar fi fost şi ar fi rămas pentru tot-
deauna dragostea vieţii lui, sfârşindu-i căutarea şi zbuciumul, 
dacă el n-ar fi avut acea reţinere, acea preconcepţie, legată de 
vânzătoarele de plăceri. N-a putut însă suporta gândul şi n-a 
reuşit să se împace cu ideea ca ea să fie ziua femeia lui, iar 
noaptea a celorlalţi, cu toate că a trăit intens această dragoste.

„Unde eşti? Unde te ascunzi? Unde dormi? Unde mănânci? 
Unde respiri?“
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I
Mircea OPREA

Sentinţe la zi
Insistând în boli şi păcate, am depăşit şi eu speranţa de 
viaţă notată de statistici. Deja mă simt privilegiat precum 
ceilalţi infractori de rang înalt, cu funcţie şi grad.

Azi copiii se nasc gata adulţi, doar că părinţii nu-s destul 
de bătrâni pentru a se lăsa în grija lor.

Arătaţi-mi un om normal. Vreau să fiu ca el!

Ce pierd eu, păcătosul, nu-i din lumea asta.

Empatic – adică… parţial cu toată lumea!

Mai la propriu, mai la figurat, orice moarte bună se arată 
a fi o moarte de inimă rea.

Pentru călătoria de adio, celor nostalgici după sinucideri 
vintage style, agenţia noastră, Paradise now, le mai poate 
procura bilete pe Titanic.

Barbarii Asiei, ai Africii, care în toată istoria n-au putut 
învinge Europa, astăzi o cuceresc cu mâinile goale, ca bieţi 
emigranţi.

Faptul că nu fumez deloc şi beau moderat ar trebui 
să mi le trec drept vicii în faţa colegilor – care beau şi 
fumează normal.

N-am reuşit să intru în centrul Romei, la Vatican, aşa că 
mi-au rămas câteva zile să-i vizitez mahalaua.

Nevoia mea de a avea dreptate a nedreptăţit lumea. Dar 
ce-mi pasă mie!

Politica, adică soarta unei ţări cu milioane de vieţi, încă, e 
mult prea importantă, prea dureroasă în tragediile ei, pen-
tru a o lăsa în seama politicienilor noştri, atât de veseli şi 
bucuroşi de viaţa pe care le-o permitem – cu silă, cu scârbă. 
Bine că sunt singurul care gândeşte asta.

Nu uita să uiţi! – privilegiul ramolelii de care profită toţi 
octogenarii, chiar şi când s-au păstrat teferi până la a-l 
reciti pe Kant…

Paradoxul lui: aşa mic cum este nu încape nicăieri.

E atât de neştiut, de anonim, că seamănă cu oricine până 
la confuzie.

Stoarsă ca sfintele moaşte de toate minunile, doamna asta 
bătrână nu mai crede nici în metafore. Îi pun în mână un 
bucheţel şi se miră ca o fetiţă: Oo, flori de nu te uita!

Iedul iertat de la jertfă, sărit de la ospăţul sfinţilor, va fi 
mântuit ca ţap ispăşitor.

Ajuns înţelept la bătrâneţe, număra pe degete iubirile fidele: 
anume femeile în care n-a avut încredere, tocmai acelea 
nu l-au dezamăgit.

Îi era aşa de urât cu sine că-i venea să strige după ajutor 
prin vecini, să sune după salvare.

Pentru Dumnezeul care nu aude tăcerea, lacrima e rugă-
ciunea mea.
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Citeam reţete culinare şi-mi trezeam pofte, că salivam la 
tot ce vedeam, ca o gravidă. Acum citesc ce otrăvuri am 
în mâncarea din faţă, ba din import, ba făcută în casă, şi 
postesc până-mi trece pofta de citit etichete.

Cu atâţia falsificatori de vin, cu atâţia falsificatori de adevăr, 
In vino veritas a ajuns lauda supremă pentru cei abstinenţi.

Tot ce risipim cu plăcere, e un câştig.

Dorm cu ochelarii pe ochi să pot citi şi în vis.

Smulg umila buruiană de lângă gard, o smulg în numele 
unei ordini vegetale după regula impusă de mine grădinii 
şi îmi simt păcatul: de acolo, de sub gardul grădinii mele 
a început ruina universului.

29 februarie, sâmbătă… Am mai prins un an bisect; am, 
deci, o zi de răsfăţ pentru că astăzi nu trăiesc din timpul 
meu. Darul Cerului sare din calendarul omului.

Tot ce am bun este lucrarea lumii asupra mea; tot ce am 
rău, e încercarea mea de a perfecţiona bunul primit.

Se iubeau, pătimaşi, mâncându-se din ochi: ea, în vise de 
erbivoră; el – coşmar de carnivor.

Copilul crescut între bălţile câmpiei, ajuns pe litoral, în 
tabără la Eforie, e întrebat cum i s-a părut Marea Neagră: 
E o apă mare ca la noi, dar cu un singur mal.

Am fost la cardiolog, mi-a confirmat: sunt viu! Dar asta 
abia îmi dă griji în plus; va trebui să mai consult un medic 
pentru a doua opinie.

Şi acum încă mă felicit cât de uşor am renunţat la yaht, gest 
care, în ciuda calităţilor sale admirabile, lui Billy Gates nu 
i-a reuşit. Numai din lovitura asta am câştigat peste 600 
milioane de dolari.

Competent în orice ca un politician, sfaturile sale deve-
neau nepreţuite mai ales când le evitai.

Să consumi nechibzuit şi lacom resursele viitorului în abun-
denţa clipei de acum, crima pentru care copiii noştri ne 
vor pedepsi prin refuzul de a se mai naşte.

Ianus, cel cu două feţe ca bancnota ce-ţi arată aceeaşi valoare 
de oriunde ai privi-o. Două feţe – o singură valoare, dar 
n-o poţi cheltui decât întreagă.

Nu ştiu dacă prima moarte dă imunitate pe viaţă, ca ore-
ionul făcut în copilărie, dar merită să încerc.

Cea mai mare deziluzie din viaţa mea e iluzia văzută 
în oglindă.
Vinul – medicamentul ce nu trebuie lăsat la îndemâna 
celor bolnavi.

Cu doctori şi doctorii ne prelungim bolile, să se bucure şi 
ele de bătrâneţile noastre.

Dacă trebuie să mă bat pe viaţă şi pe moarte pentru un 
drept trecut în lege, cu ce se deosebeşte dreptul meu de 
o tâlhărie?

Vorbele pe care le-am tăcut, nimeni nu mi le-a reproşat, 
aşa cum n-aveai să te superi pe zgomotosul stol de vrăbii 
care n-a mai apărut pe cer.

S-a scumpit mult gunoiul, dacă adaug cât l-am plătit ca 
marfă nouă.

Suntem diferiţi unul de altul, îndeajuns de diferiţi încât să 
ne dăm seama că suntem singuri.

Cu ambiţie şi metodă, dacă te ţii de el, şi leacul bun te 
poate îmbolnăvi.

Omul, animalul care, fără a-şi cunoaşte limitele, îşi caută 
definiţia ducându-şi existenţa între genul proxim şi dife-
renţa specifică.
(fragmente din volumul în pregătire APORII DEFECTE)
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E

Terapie narativă

Dumitru UNGUREANU

Cum am ratat cariera de beţiv
(NODUL GORDIAN ŞI DOPUL DE COCEAN)

Enunţul „alcoolul ucide“ este un truism din seria bana-
lităţilor cu pretenţie de axiomă, gen „carnea îngraşă“, 

„mărul ţine doctorul departe“ sau „cititul cărţilor te face 
mai inteligent“. E drept, am cunoscut câţiva oameni care 
au sfârşit în urma consumului exagerat, dar ştiu pe cineva 
imun la orice băutură alcoolică, scutit de boli în cele cinci 
decenii de consecvenţă băutoare şi fără pic de semne că 
ar contacta vreuna. Dacă o să moară mâine, zice: „Nu 
mai contează!“ Vărul meu, Nenea – fie-i pomenirea veş-
nică! –, a băut de când a început să bea şi până spre 60 
de ani aproape zi de zi, uneori fără să se trezească timp 
de-o săptămână. Şi a murit de-o infecţie dentară, tratată 
cu multă indiferenţă şi alcool de toată mâna.

Un prieten, tiz al meu, Mitică, zis Paşa, obişnuia 
într-o vreme – anii 1980 – să intre „om de alergătură“ 
la un alambic aflat în gestiunea C.A.P.-ului din satul său 
natal. Se apuca de lucru toamna, la deschiderea manu-
facturii, şi nu mai pleca de acolo până când nu se răcea 
cazanul după ultima şarjă. Că bea zilnic? Respingea cu 
tărie orice insinuare! Atribuţiunile lui de serviciu erau: 
să guste ţuica, să-i măsoare tăria, să-i verifice aroma şi să 
constate dulceaţa sau acreala, după caz. Aşa că el nu bea: 
profesa în domeniu! Şi nu, nu umbla ameţit non-stop: 
era doar obosit! De-aia se culca pe lângă cuptor, pe un 
pat de lemn lipit de zidul cald. Păi, de ce să se mai ducă 
acasă? Acasă nu-l aşteptau nici nevastă, nici copii (ratase 
ziua căsătoriei, fiind ocupat cu alte chestii!), iar de certu-
rile cu părinţii era sătul! În iarna când, beat pulbere fiind, 
a căzut într-un şanţ şi a îngheţat, putea să moară dacă 
nu avea suficient alcool în sânge. Însă nu purta mănuşi, 
astfel că i-au degerat mâinile şi a pierdut câte două sau 

trei falange de la fiecare deget. Mi le-a arătat, către pri-
măvară, reticent şi ruşinat, dar convins că dacă nu ar fi 
băut suficient, nu mai stăteam noi de vorbă! Ochii îi sti-
cleau jucăuş-ironic, şi plusa nonşalant cu glume pe seama 
altui prieten care ni se alăturase la masa plină de sticle, 
pe trotuarul amenajat ca terasă de patronii fostei cofe-
tării centrale, transformate în „Magazin cu de toate“. A 
fost ultima dată când l-am întâlnit, şi regret din inimă 
că am aflat de moartea lui după câteva săptămâni scurse 
de la năprasnicul eveniment. Dar aşa, fără program, 
funcţiona prietenia noastră, destupată pe la 13 sau 14 
ani, când ne cunoscuserăm la săpat de legume în gră-
dina I.A.S.-ului de pe lunca Argeşului, spre satul Merii. 
Să fi murit Paşa din cauză că băuse prea mult? Nu ştiu. 
Probabil o să aflu când ne vom regăsi pe lumea cealaltă, 
unde zice-se – ci Allah e mai ştiutor! – că ne regăsim cu 
toţii!… Vă ţin la curent, fiţi pe fază!

Tata, însă, da! Pot zice că a murit din cauza excesului 
de alcool de proasă calitate, numit convenabil ţuică. Nu 

„servea“ alte băuturi. Verbul „a servi“ reproduce vorba 
lui elevată din momentele încă lucide şi serioase de după 
prima înghiţitură, când căpăta o ciudată şi nu prea justi-
ficată atitudine prezumţioasă ce-l ţinea cam până golea a 
treia oară paharul sau ceaşca. Mă amuza mereu să-l stu-
diez în acest interval, dar nu-l priveam ironic, nici nu-i 
reproşam „apucăturile“, măcar că ştiam din experienţele 
trecute că starea lui va degenera foarte curând în cea mai 
bleagă beţie. Ciroza n-a putut să o evite, nici n-a ştiut că 
o are până când a ajuns la spital şi-a umplut un lighean 
cu sânge. Poate şi ţigările să fi contribuit la ruperea arte-
relor esofagului, iar medicul Trosca (da, cel care a dus la 
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Târgovişte, cu maşina proprie, pe soţii Ceauşescu, aban-
donaţi pe-o şosea pustie de abstinenţii gardieni) n-a ştiut 
ce tratament să-i aplice, în acea seară de 3 aprilie 1984, 
când bolnavul nu se mai oprea din tuse şi expectoraţie… 
Tânăr fiind, nu i-am iertat prea multe genitorelui meu, 
însă nici el nu mi-a iertat nimic; ba, s-a străduit mereu 
să mă oblige să fac ce credea că e bine pentru mine. Şi, 
pentru a fi cât mai convingător, folosea uneltele aflate 
la îndemână: cureaua de la pantaloni, lanţul căpăstrului 
vacii sau cel de la bicicletă, diferite nuiele de salcâm, de 
răchită, de zarzăr sau de alun, ciomagul din lemn de corn 
pe care – la 12 ani – tocmai îl lustruisem cu un ciob de 
sticlă şi mă mândream faţă de copiii satului că „uite cu 
ce domolesc eu vaca!“; în câteva reprize a întrebuinţat 
şi bastonul lui Taica, dar de cele mai multe ori, împins 
de sângele-i iute, palma de muncitor. Era aspră ca tubul 
de plastic, izolaţia cleştelui patent, scula pe care, alături 
de şurubelniţă, electricianul se mândrea că nu i-o poate 
lua nimeni din mână. Evident că m-aş bucura să trăiască 
şi azi; posibil să exagerez, totuşi, viaţa este imprevizibilă, 
iar paternelul, până la 28 de ani ai mei, mi-a dovedit-o 
din plin. Iar dacă m-a învăţat ceva, fără să fie conştient 
sau convins că mă învaţă, a fost să cam ocolesc băutura!

În anii comunismului biruitor, dacă erai mascul tânăr 
şi sănătos, să bei devenise modalitatea cea mai simplă, 
energică şi lesne demonstrabilă de a-ţi dovedi potenţa, 
puterea, tăria. Sincer vă spun: n-am fost nici adeptul, 
nici practicantul umezitoarei metode. Nu fiindcă n-aş fi 
fost capabil; am dovedit ce pot, suficient de clar ca să nu 
fiu acuzat de slăbiciune sau laşitate. Deseori am căzut la 
datorie, cinstit şi bărbăteşte, după vijelioase lupte cu lin-
guşitoarele licori. Dar nenumăratele beţii ale lui tata mă 
îndemnau subconştient la reţinere, nu programatic, nu 
în răspăr, nici pentru că mi-ar fi impus el, ferm şi vio-
lent, interdicţia. Mai mult ca sigur că aş fi procedat pe 
dos; dacă mă gonea de la gura damigenei de ţuică, acolo 
mă găsea! Spre cinstea lui, n-a făcut-o, iar libertatea de-a 
bea când am chef a fost o lecţie de comportament „ser-
vită“ mie fără garnitură de murături. Şi pentru asta îl 
admir în continuare pe tata. În fond, era un bărbat cres-
cut din pruncie cu gândul că el este „ăla mic“ din fami-
lie şi trebuie să asculte de „cei mari“, mai cu seamă de 
fratele lui, Ioniţă, un fel de Paraschiv Moromete, perso-
najul lui Marin Preda, în a cărui carte unchiu-meu s-a 
regăsit încântat… Beţiv impenitent până la 45 de ani, 
cât a lucrat pământul, întâi ca „plugar“ (cum scria la 
rubrica „profesiune“ în actele de-acum câteva decenii), 
apoi ca „brigadier“ la C.A.P., secţia legumicolă, Tatoniţă 
(aşa i-am zis până n-am mai avut cui zice) s-a lăsat de 
orice băutură alcoolică în anul când s-a angajat în indus-
trie, calificându-se frezor la UTCHIM. Ulcerul şi alte 
boli digestive tot atunci l-au cotropit şi n-a mai scăpat 
de ele, indiferent ce regim a urmat, până când s-a pră-
pădit, la 80 de ani. A murit convins că din cauza băutu-
rii se duce pe copcă şi ne-a predicat moderaţia în stilul 

cântăreţului Gică Petrescu, molcom, superior, de parcă 
deţinea secretul vieţii veşnice. Şi pesemne că asta credea 
şi el într-o vreme, după spargerea C.A.P. în 1990, când 
s-a luptat şi „prin tribunale“ să recapete pământuri pe 
care nu le deţinuse, dar considera că i se cuvin în urma 
nu ştiu căror moşteniri.

M-am născut dotat în defecte, dar şi cu talentul de 
a nu face ce se aşteaptă de la mine să fac. Asta i-a ener-
vat pe mulţi – prieteni, rude, iubite sau colegi de servi-
ciu. Capacitatea de a îngurgita orice alcool mi-a lipsit 
însă, şi mi-au trebuit mulţi ani să-mi înţeleg handica-
pul. Prima dată când am verificat defecţiunea, a fost în 
iarna lui 1984-1985, cumplit de frumoasă, dacă o pri-
vesc retrospectiv, prin lupa amintirii. Aveam un coleg 
de serviciu, Ninel, care ţinea să mă „cinstească“ ori de 
câte ori mă prindea prin oraş, fiindcă îi cedasem apar-
tamentul atribuit mie de Consiliul Popular, din fondul 
locativ urban nou construit. Rar scăpam de insistenţa 
lui. La Virtute, barul unicului hotel al oraşului, Ninel 
era nelipsit. Iarna fiind covârşitoare, la serviciu şi înapoi 
mergeam pe jos, vreo 3-4 kilometri. Într-o seară geroasă, 
cu cer limpede şi zăpadă scârţâietoare, l-am întâlnit pe 
coleg la intrarea locantei, ale cărei trepte urcau un etaj. 
M-a poftit să bem ceva, să nu îngheţ de frig până acasă. 
În loc să rad, ca de obicei, o vodcă, am primit reco-
mandarea lui Ninel şi-am luat 100 de grame, lichior de 
cafea. Dulce, fără cine ştie ce arţag la gust, licoarea m-a 
păcălit să mai ling o sută. Trecuse de ora opt seara şi 
mi-era foame, iar colegul, obişnuit al cârciumii, voia să 
comande nişte fripturi sau mititei. Păţit, ştiam că, dacă 
accept, ne întindem peste ora închiderii. Voiam, totuşi, 
să-mi adorm copii, aşa că am plecat în pas vioi pe stră-
zile sticloase. Treptat am simţit o durere surdă în pân-
tece, parcă mi-l prinsese gheara unui animal sălbatic 
şi-l sfâşia. Sau, parcă îmi făcuse cineva intestinele nod 
şi le strângea continuu. (Când i-am pomenit colegului, 
peste câteva zile, ce-am îndurat, el a râs: „Nodul gor-
dian!“ Ştia despre obiect, auzise cum se rezolvă…) Mă 
mişcam tot mai anevoie, mă podidise şi transpiraţia, iar 
la un moment dat era să-mi scot minteanul de dimie 
dăruit cândva de tata, fiindcă îi rămăsese mic. (L-am 
purtat cu drag ierni la rând, am şi poze!). M-am lăsat pe 
vine lângă un stejar (azi tăiat), pe strada Liniştii, icnind 
să vomit. Ariciul din vintre n-a vrut să iasă. Greu am 
izbutit să trag de mine încă vreun kilometru, pe pârtia 
lunecoasă ce traversa parcul. N-am căzut. Şi n-am mai 
băut vreodată lichioruri, indiferent din ce făcute. (Nici 
vişinată nu beau, că tot mi-amintii…) Pe Ninel nu l-am 
refuzat, însă, când m-a prins în alte dăţi. „Hai să tăiem 
nodul gordian!“ zicea, agăţându-mă de mânecă. Prefe-
ram berea sau vodca, uneori chiar şi-n amestec; o dina-
mită, mai tare ca tequila-bum, coctail băut la Big Mamou…

La Fabrica de Frigidere veneau în anii penuriei socia-
liste tot felul de clienţi după necesarele aparate. Se dădeau 
atenţii, mită, plocoane de tot soiul. Nu-i cazul să insist, 
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ştiţi că obiceiul nu lipseşte din tranzacţiile comerciale de 
oriunde. Eram prieten cu inginerul-şef al fabricii. Fusese 
şef de atelier al lui tata, băuseră împreună de nenumă-
rate ori, şi-şi transferase amiciţia asupră-mi, crezând – 
apoi sperând – că mă voi dovedi la înălţimea talentului 
bătrânesc în ale băuturii şi-al palavrelor cu tâlc la vedere. 
Într-o seară de noiembrie, 1986, m-a căutat la telefon 
la staţia electrică unde-mi câştigam existenţa şi scriam 
proze nepublicate. M-a invitat să trec seara, după servi-
ciu, pe la el, în apartamentul din centru unde mai popo-
sisem cu altă ocazie. Nu l-am întrebat de ce, n-am avut 
timp să-mi dau cu presupusul, mi-a zis direct: „Am o 
palincă nemaipomenită, adusă de unii din Ardeal!“ Şi 
ca să-i certifice valoarea şi autenticitatea, a precizat: „E 
cu dop de cocean!“

Cine, în afară de bătrânii beţivani, mai ştie să traducă 
expresia „cu dop de cocean“? Ce filosof de catedră sau de 
crâşmă poate decripta eseistic adevărul anostei indicaţii? 
N-am idee! Încrederea în certificatul neconvenţional, ca 
şi în produsul atestat, mi-a dispărut în noaptea de noiem-
brie 1986, geroasă de crăpau pietrele. Pe la 19:30 am ajuns, 
cu bicicleta, la blocul inginerului-şef. Mă aştepta, gata 
pregătit să bem, deoarece la 20 fix lua cina în familie. Aşa 
că, la mare iuţeală, am golit vreo trei păhărele de palincă, 
a nu mai mult de 50 de mililitri fiecare, umplute dintr-o 
sticlă verzuie la culoare, prevăzută cu dopul de cocean 
nelustruit. Ce vom fi discutat noi în jumătatea de oră, nu 
mai ştiu, nici nu contează. Am plecat profund nedume-
rit că palinca nu mă gratulase cu vreo aromă minunată 
şi vreun gust exuberant. O spun fără să-mi arog cine 
ştie ce expertiză: lichidul acela mi s-a părut, de la prima 
înghiţitură, infect, puturos, viciat, murdar, urât, respingă-
tor, josnic, mârşav, oribil, stricat, dezagreabil, dezgustă-
tor, dizgraţios, greţos, greu, împuţit, neplăcut, nesuferit, 
rău, respingător, scârbos, rău-mirositor, fetid, pestilen-
ţial, repugnant, repulsiv, scârnav, scârbavnic, scârbelnic, 
fetid, spurcat şi câte alte sinonime puteţi găsi în dicţio-
narul limbii române! Nu e sinonim şi otrăvitor, pentru 
că ăsta era atributul cel mai aproape de adevăr. Cum să 
zic? Furia mă cotropeşte şi acum, la peste trei decenii: 
în sticla aia era otravă! Ce fel anume de substanţă, n-am 
încercat să depistăm. Deşi băuserăm puţin din ea, ami-
cul, nervos, a aruncat-o…

Ajuns acasă, am mâncat ceva fără grabă şi m-am cul-
cat. Încă nu terminasem construcţia casei şi foloseam 
WC-ul din curtea alăturată, a socrilor. Pe la miezul nopţii 
m-a pocnit pântecăraia. Am ieşit doar în chiloţi şi bluză 
de pijama, într-atât mă ardea trupul; nu simţeam deloc 
cele aproximativ MINUS 10° Celsius, câte vor fi fost 
afară. Când să mă întorc, m-a tăiat deodată ceva atroce 
şi feroce la stomac. M-am ciucit lângă colţul grajdului, 
unde habar n-am cât am stat cu trupul întreg blocat, 
înţepenit. Lucid însă, auzeam cu mare claritate fornăi-
tul calului şi rumegatul vacii. În rest, linişte ca-n criptă, 
întuneric ca-n nucă. Într-un târziu, bunicul copiilor 

mei a ieşit pentru oareşce nevoi şi, la lucoarea stelelor, 
ce ţinea loc de lumină electrică (era program de între-
ruperi ale energiei pe atunci) a văzut mogâldeaţa care 
eram. Neprimind răspuns la întrebarea: „Care eşti, bă?“, 
şi nedesluşind ce este, a luat lopata să verifice. Gestul 
lui hotărât m-a determinat să ies din muţenie: „Eu sunt, 
bre!“ Şi – nu mă laud absolut deloc! – m-am ridicat sin-
gur şi am revenit în casa neterminată, unde am dormit 
în sufragerie, pe duşumeaua de lemn, acoperită cu pre-
şuri. Dimineaţa am avut putere să mă trezesc înainte să 
coboare copii din camera lor, scutindu-i de-un specta-
col asemănător celui oferit mie săptămânal de tata, până 
când am plecat din gospodăria pe care o socotea a lui, 
dar unde făcea mereu ce zicea fratele său, chiar şi când 
vedea (nu era orb!) că nu-i bine ce zice ăla…

Întâmplarea s-a pierdut în turma grijilor zilnice, nu 
puţine, din „deceniul satanic“. Explicaţia urâtei păţa-
nii? Lesne de găsit: nu mâncasem nimic înainte să beau. 
Spre deosebire de inginer, trebuia să bag hrana înainte 
de alcool. A da uitării totul, mi s-a părut o soluţie sim-
plă să spăl ruşinea. Dar nu eram într-atât de nesimţit să 
nu-mi pese ce spun unii-alţii, inclusiv familia şi prietenii 
capabili să judece fără milă comportamentul meu pros-
tesc. Inginerul-şef m-a determinat să nu uit.

La câteva zile după bucluc, m-a întrebat, oarecum 
în treacăt, dacă mi-a plăcut palinca. I-am povestit cum 
era s-o mierlesc. „Bă, zice el, eu am mai băut un păhă-
rel după ce-ai plecat şi am vrut să mănânc, aşa cum fac 
mereu seara. Canci! Mă lungisem pe pat şi aşteptam 
să mă cheme la masă. Şi deodată patul a început să se 
bălăngăne cu mine şi să se răsucească, de parcă eram pe 
Marea Neagră, în furtună! N-am mai ajuns la mâncare, 
nu ştiu cum am dormit, m-am trezit dimineaţa lemn, că 
deschisesem geamurile şi uşa balconului, şi ştii ce frig a 
fost în noaptea-aia! Dar eu nu l-am simţit! A doua zi, la 
fabrică, nu nimeream să merg pe aleea dintre hale!“ (Una 
asfaltată, de vreo 10 metri lăţime.) „Tot învârteam din 
mâini şi ziceam ălora cu care mă întâlneam să se dea la 
o parte, să nu-i lovesc! În viaţa mea n-am păţit aşa ceva!“ 

„Şi ce-ai făcut cu restul din sticla aia cu dop de cocean?“ 
– l-am întrebat eu, niţeluş sadic. Iar el, binecunoscut de 
toţi angajaţii fabricii pentru înjurăturile sale spumoase 
şi vulgare, uimitor de cursiv debitate fără jenă, a răbuf-
nit: „Băga-mi-aş pula-n el de dop de cocean, cu cine l-a 
pus acolo în loc să-l bage-n pizda mă-sii! Am vărsat-o 
la WC! Ştii cum sfârâia? Parcă turnasem acid clorhidric 
peste porţelan, fir-ar ai dracului de nemernici…“

Poţi bănui un om că exagerează efectul băuturii, cu sau 
fără dop de cocean. Dar greu poţi suspecta un inginer-şef 
dintr-o renumită fabrică socialistă că nu ştie cum se 
manifestă acidul sulfuric!…

(Ţineţi paharul la îndemână, cred că mai torn 
ceva în el!…)
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t
Lazăr POPESCU

Realitatea paralelă
PERSONAJE:
Alessandro, 23 de ani, proaspăt absolvent de facultate, 

apoi 53 de ani
Tatăl lui Alessandro, 53 de ani
Directorul, 48 de ani
Vincente, profesor de muzică şi pianist, 64 de ani
Gina, 23 de ani, fostă colegă de facultate a lui Alessandro
Perceh, 50 de ani, cetăţean al localităţii Colinele Mari
Scorbură, 52 de ani, cetăţean al localităţii Colinele Mari
Tânărul, 23 de ani

ACTUL I. SCENA I
(Decor: o cameră obişnuită, modestă. Aici se văd Alessan-
dro şi tatăl acestuia discutând cu însufleţire. Totuşi amân-
doi au aerul că le lipseşte ceva. Cel din urmă pare puţin 
obosit, primul puţin surescitat. Se văd alături două valize 
pemru că, din câte se pare, Alessandro se pregăteşte de ple-
care. Suntem undeva în vestul oraşului Roma.)
Alessandro: Trenul urmează să plece abia peste două ore. 

Prin urmare, ce pot să zic, tată? Ne mai rămâne ceva 
timp să mai discutăm.

Tatăl lui Alessandro: Aşa e. Mai rămâne puţin timp ca 
să stăm de vorbă. Aşadar…

Alessandro: Aşadar?
Tatăl lui Alessandro: Aşadar, iată-te proaspăt absolvent. 

Absolvent cu repartiţie. Că la noi se dau, totuşi, repar-
tiţii, măcar că unii le critică. Aşa au stabilit socialiş-
tii. Dar asta este. De altfel puteai refuza. Dar eu cred 
că nu ar fi avut rost, nu ar fi avut chiar nici un rost să 
refuzi. E totuşi, ceva. N-o fi nu ştiu ce, nu zici că l-ai 
apucat pe Dumnezeu de picior…

Alessandro: Nu zic.

Tatăl lui Alessandro: Pentru tine e un fel de…
Alessandro (întrerupându-l, căci încă nu şi-a depăşit starea 

de febrilitate): Ştii, de fapt, am acceptat această repar-
tiţie, pentru că e vorba de o experienţă. O experienţă, 
cred eu, nu trebuie refuzată, ci acceptată…

Tatăl lui Alessandro (reluând firul): Pentru tine, cum 
ziceam, e un fel de lansare în viaţă… Vreau să spun 
că, adică, de acum înainte, trăieşti pe picioarele tale. 
Te susţii singur, îţi câştigi singur banul. Sigur, ar fi fost 
preferabil aici, aproape, dar dacă nu s-a putut…

Alessandro: Dacă nu s-a putut, nu s-a putut. Lasă că e bine 
şi aşa. La Colinele Mari, va să zică. Vom vedea cum 
va fi. Să nu uităm că un mare savant şi scriitor spunea 
că poţi întâlni oameni peste tot. Şi-avea dreptate, nu 
pot să zic nu. Căci peste tot sunt oameni. Peste tot…

Tatăl lui Alessandro (râzând): O, o, o! Omul acesta era 
un optimist. Un optimist iremediabil.

Alessandro: De ce, adică? La ce te gândeşti?
Tatăl lui Alessandro: Păi, mă gândesc la grecul acela ciu-

dat. La grecul acela ciudat din Antichitate.
Alessandro (pare să nu înţeleagă): Care grec, tată?
Tatăl lui Alessandro: Ăla, ciudatul… Ciudatul ăla. Na, 

uite că nu-mi vine acum în minte numele lui. Ăla cu 
butoiul. Şi cu lumânarea…

Alessandro: Ah, da! Diogene, Diogene cinicul. Câinele. 
Dormea în butoi.

Tatăl lui Alessandro: Da. Şi mergea cu lumânarea aprinsă 
sperând mereu că e în căutarea unui om. Care va să 
zică lipsea tocmai omul…

Alessandro: Adevărat. E o viziune mai degrabă întunecată…
Tatăl lui Alessandro (contrazicându-l): Crezi? Eu i-aş 

zice altfel.



Teatru HYPERION 59

Alessandro: Cum?
Tatăl lui Alessandro: I-aş zice realistă. Sau poate dificilă. 

O viziune dificilă. O viziune dificilă a dificultăţilor.
Alessandro: Chestiune de comunicare, cred.
Tatăl lui Alessandro: Da. De comunicare ca interrelaţionare.
Alessandro: Se înţelege.
Tatăl lui Alessandro (puţin supărat): Da. Se subînţe-

lege. Am fost eu cumva redundant aici. Dar, până una 
alta, că tot suntem la comunicare, să ştii că mă aştept 
să comunici.

Alessandro: Adică să-ţi comunic de acolo…
Tatăl lui Alessandro (râde): Da. Exact. Să-mi comunici 

de acolo. De la Colinele Mari. Ce denumire…
Alessandro: Da, ce denumire! Dar vom vedea… (Desface 

o hârtie). Ei, dar uite că pe hartă nu e trecută această 
localitate. (Râzând, la rându-i). Pe harta Italiei reale, 
vreau să zic.

Tatăl lui Alessandro (acelaşi joc): Dacă nu se găseşte pe 
harta Italiei reale, pe care hartă ar putea fi?

Alessandro (zâmbind subţire): De bună seamă pe harta 
Italiei imaginare…

Tatăl lui Alessandro: Care Italie imaginară? Glumeşti.
Alessandro: Şi da, şi nu. Italia de sub frunte.
Tatăl lui Alessandro: Hai să lăsăm speculaţiile. Proba-

bil că nu e pe hartă, pentru că nu-i o localitate atât de 
importantă. Aceasta e singura explicaţie plauzibilă.

Alessandro (parcă îl continuă): Din câte ştiu, din câte am 
aflat, căci m-am interesat şi eu, sunt douăsprezece sta-
ţii de aici, din Roma.

Tatăl lui Alessandro: E ceva de mers, aşadar.
Alessandro (acelaşi joc): E ceva de mers, aşadar.
Tatăl lui Alessandro: Desigur, desigur.
Alessandro: Desigur, desigur. Dar nu-i o problemă asta. 

Îmi place să călătoresc. Mai ales îmi place să călăto-
resc cu trenul.

Tatăl lui Alessandro: Da.
Alessandro: Da. Pentru că ai timp să admiri peisajul. Pen-

tru că ai timp să vezi. Căci sunt destule de văzut.
Tatăl lui Alessandro: Fără nicio îndoială, sunt.
Alessandro: Bagajele sunt gata. Eu însumi sunt pregătit.
Tatăl lui Alessandro: Voi merge cu tine până la gară.
Alessandro: Bun, perfect. Atunci să ne grăbim, căci tre-

buie să cumpăr şi bilete. N-am apelat la agenţie, tre-
nurile nu sunt aşa aglomerate.

Tatăl lui Alessandro: Atunci, sună la un taxi.
Alessandro: Chiar asta mă şi pregăteam să fac. (Formează 

numărul). Alo, Intercity? Vă rog frumos, avem nevoie 
de un taxi două persoane. Unde să vină? În strada 
Liniştii, la numărul 33. Cum? Vine în cinci minute? 
Mulţumim mult. (Către tatăl său). Va trebui să cobo-
râm să-l aşteptăm.

Tatăl lui Alessandro: În ordine. Să luăm geamantanele. 
Tu unul, eu unul. Haidem!

(Cortina)

ACTUL I. SCENA 2
(Decor: Suntem deja în Colinele Mari. În ciuda denumirii, 
e vorba de o localitate situată lângă munte. În apropierea 
înălţimilor. La o primă aruncătură de ochi aproape că sea-
mănă cu localitatea românească, mehedinţeană, Baia de 
Aramă. Dar numai la prima vedere. Privind în profunzime, 
diferă. Suntem totuşi în Italia. Dar chiar şi aşa, oricum am 
vrea s-o luăm, e o localitate cu tot felul de ciudăţenii…)
Alessandro (mai mult de unul singur): Aşadar, iată-mă la 

Colinele Mari. Şi râul de aici, râu îi zice, chiar de nu-i 
aşa mare, căci nu-i aşa de mare, ba chiar nu-i deloc 
mare, se numeşte Apa Repede. Adică, ai grijă să nu te 
ia apa… Apa cea repede, clipa cea repede. Aici totul 
pare să treacă mai repede. Chiar şi gândurile. Chiar şi 
gândurile vin şi trec, aşa, se derulează cu o viteză care 
uneori te înspăimântă. Încât ai impresia că eşti năuc. 
În limba rusă, ştiinţă se zice năuca. (Râzând). Aşadar 
eu sunt un tânăr puţin năuc. Ei, asta! Speculaţii. Dar 
chiar nu ştiu de ce trece aşa de repede timpul pe aici. 
Pot oare să-mi spună, să mă lămurească sătenii ăştia 
doi, care, iată-i că vin?

(Intră Perceh şi Scorbură)
Scorbură: Măi taică, măi cuscre, ia mai lasă-1 tu pe padre 

în pace. Că una, două, te cerţi cu părinţelul.
Perceh: Aşa-i că mă cert. Că, la o adică, de ce să nu mă cert?
Scorbură: Că, la o adică, de ce să te cerţi?
Perceh: Păi, de ce să nu mă cert? Ce-are el, bă Scorbură, 

cu libertatea mea de conştiinţă?
Scorbură: Păi, ce, ţi-a luat-o el, padrele? N-are cum, bă 

Perceh! Că nu mai suntem pe vremea Inchiziţiei. Şi 
îţi spun că omul n-are nimic cu tine. Tu eşti capso-
man şi rău de gură.

Perceh: Adică de ce?
Scorbură: Păi de aia.
Perceh: Cum, păi de aia? Mă iei la mişto şi tu?
Scorbură: Nu te iau deloc la niciun mişto. Pur şi simplu 

vreau să-ţi deschid ochii.
Perceh: Păi ce, umblu cu ei închişi? Văd realitatea cu 

ochii închişi?
Scorbură: Tot nerod ai rămas, din câte văd. Nu, nu umbli 

cu ochii închişi. Pentru c-ai da în gropi, de-aia! Şi dacă îi 
ţii închişi nu mai vezi deloc. Nici realitatea, nici altceva.

Perceh: Altceva, adică iar nu pricep. Cum adică?
Scorbură: Aşa, bine. Nici irealitatea. Adică ceea ce nu e. 

Cum mi-a spus mie domnu’ director al şcolii, când 
i-am zis că în noaptea de Anul Nou cântă pământul.

Perceh: Nu pricep nimic din ce tot îndrugi.
Scorbură: Păi bine, aşa. I-am spus că-n noaptea de Anul 

Nou cântă pământul.
Perceh: Hai bă, eşti nerod sau te prefaci? Cum să cânte 

pământul? (Râde). Hă, hă, hă!
Scorbură (se supără puţin): Nu bă, nerod eşti tu. Şi direc-

torul. Păi, aşa a zis şi el. Că asta-i irealitate. Adică nu 
e. Sau e doar în capul meu de lemn.



60 HYPERION Teatru

Perceh: Ştii ce? Hai să nu ne mai certăm. E mai bine aşa. 
Dar cum, Doamne iartă-mă, ţi-a venit aşa ideea asta?

Scorbură: Ce idee?
Perceh: Cum ce idee? Asta cu pământul care cântă.
Scorbură: Bă, n-auzi?! Mie nu mi-a venit nicio idee.
Perceh: Cum nu ţi-a venit? Atunci?
Scorbură: Bine, nu mi-a venit. Am auzit. L-am auzit.
Perceh: Ce-ai auzit, bă?
Scorbură: Am auzit pământul cântând.
Perceh: Ei, hai, că-i gogonată.
Scorbură (se supără din nou): Nu-i gogonată deloc. Gogo-

nată e chestia aia a ta…
Perceh: Care chestie?
Scorbură: Aia a ta… De te tot cerţi cu padrele. Cu părintele.
Perceh: A, da, acum pricep. Aia cu soarele.
Scorbură: Că adică, zici că eşti fiul soarelui.
Perceh: Da, aşa zic şi-aşa socotesc. (Către Alessandro care 

între timp s-a apropiat de ei). Dumneata ce părere ai, 
tinere domn?

Scorbură: Dumnealui e profesor nou la noi, la Colinele Mari.
Perceh: Cu atât mai bine. Ce zici, tinere domn?
Alessandro: În legătură cu ce?
Perceh: Cum în legătură cu ce? Cu cine în primul rând. 

Cu ce în al doilea rând.
Alessandro: Fiţi mai explicit.
Perceh: Păi, aşa.
Alessandro: Aşa?
Perceh: M-am certat cu preotul de aici.
Alessandro: De ce?
Perceh: Păi nu mă scoate din păgân şi idolatru.
Alessandro (acelaşi joc): De ce?
Perceh: Păi, de-aia. Cum de ce? De ce că mă consider fiul 

soarelui! Înţelegi dumneata, tinere domn? Sunt fiul 
soarelui, nu fiul ploii.

Alessandro (izbucneşte în râs): Bine, dar nu sunteţi sin-
gurul. În secolul al XIX-lea, poetul francez Arthur 
Rimbaud avea o opţiune similară.

Perceh: O fi avut, dar eu n-am auzit de el.
Alessandro: N-aveţi o bibliotecă aici?
Perceh: Avem, dar n-am ştiut de autorul ăsta.
Alessandro: Aşa, şi aztecii, şi incaşii… Şi alte popoare 

vechi. Ba poate chiar şi egiptenii. Da, şi ei…
Perceh: Bine, dar ăştia au fost odată. Treaba e cum mă 

împac eu cu padrele?
Scorbură: Da, şi eu cu domnu’ director. Să nu-mi mai 

spună de irealităţi.
Alessandro: Lăsaţi, domnilor, că găsim noi o soluţie. Dar 

ia spuneţi-mi, vă rog. Aceasta din faţă e şcoala, nu?
Perceh şi Scorbură: Da, asta este.
Alessandro: L-aş putea găsi, oare, pe domnul director?
Scorbură: Sigur că da. L-am văzut eu intrând acum vreo 

zece minute. După ce-am cumpărat din piaţă varză 
şi fasole.

Perceh: Fasole, of! Ador fasolea! Sus fasolea, jos impostura!

Alessandro: Atunci, eu vă salut. Mă duc să vorbesc cu 
domnul director. (Mai merge puţin şi intră în şcoală. 
Bate la o uşă pe care scrie „director“.)

Directorul: Da, vă rog. Intraţi!
Alessandro: Bună ziua, vă mulţumesc, domnule director.
Directorul: Spuneţi, domnule. Ce doriţi de la mine?
Alessandro: Ştiţi, eu sunt profesor nou, aici. Aici, la dum-

neavoastră. La Colinele Mari. Aşa am fost repartizat.
Directorul (oarecum absent, indiferent, pare că nu-l vede): 

Ce tot spui dumneata?
Alessandro: Sunt profesor nou la dumneavoastră. Sunt 

stagiar, adică acum îmi încep meseria. Şi am primit 
repartiţie aici.

Directorul (în continuare pare să nu înţeleagă): Ah, da, 
deci dumneata ai vrea să predai la noi? Ar fi ceva pos-
turi disponibile. Dar…

Alessandro (nedumerit total): Dar?
Directorul: Ascultă, tinere! Înţeleg că vrei să predai. Dar 

calificare ai? Asta te-ntreb eu!
Alessandro: Păi, eu am terminat facultatea. Am calificare?
Directorul: Ai trei ani vechime? Patru?
Alessandro: Nu.
Directorul: Păi, atunci nu ai calificare.
Alessandro (aiurit, nu înţelege nimic): Păi, am diploma 

care atestă…
Directorul: Diploma! Mulţi au diplome, dar n-au 

calificare…
Alessandro: Am şi repartiţie.
Directorul: Te-am întrebat eu de repartiţie? Te-am între-

bat de calificare! Ai sau n-ai calificare?
Alessandro: Eu zic că am.
Directorul: Bine, o să vedem. Să vii mâine la ora opt! Te 

vom încadra. Dar cu calificarea mai discutăm.
(Cortina)

ACTUL I. SCENA 3
(Decor. Suntem acasă la profesorul de muzică Vincente. 
Pianistul. Împreună cu acesta, Alessandro stă la masă şi 
bea un ceai. Discuţie însufleţită).
Alessandro (râzând): Aşa, deci! Şi cum ziceaţi că zice Per-

ceh? Că nu-i de vină omul, e de vină genomul? Inte-
resant. Bravo lui!

Vincente (cu o voce puţin răguşită): Ei, da, dar pe mine 
zăpăceala asta a lui, în fond, puţin simpatică, aşa, cu 
omul şi genomul, mă duce mai degrabă cu gândul 
la altceva.

Alessandro: La ce, domnule Vincente?
Vincente: Păi, dragă Sandro, la faptul programării. La fap-

tul de a fi programaţi. Sigur, nu neg nicidecum liberul 
arbitru, el îşi are importanţa lui…

Alessandro: Adică, vă gândiţi cumva la predispoziţii…
Vincente: Mai mult decât predispoziţii, tinere prieten şi 

coleg. Programări pur şi simplu. Fiecare dintre noi 
este, categoric, programat…

Alessandro: Ursit?
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Vincente: Dacă vrei, poţi să spui şi aşa. Poţi s-o iei şi aşa. 
Însă nu o lua ca pe o fatalitate. Nu. Nicidecum. Iar dacă 
o iei ca pe o fatalitate, atunci totul este fatalitate. Adică 
totul se anulează. Totul anulează totul. Suntem în…

Alessandro: În plin nihilism, am înţeles.
Vincente: Da, ai înţeles. Însă cine ne-ar auzi vorbind aşa, 

ne-ar crede pe amândoi nişte ciudaţi. Sau ar zice c-am 
luat-o pe urmele lui Perceh şi Scorbură.

Alessandro: Aşa-i. Nu-i de vină omul…
Vincente: Păi, da! E de vină genomul! Poate şi asta ascunde 

puţin fatalism. Un pic de metafizică a naturalismului.
Alessandro: Da, au descoperit-o unii critici literari la 

Zola. Însă mie mi se pare că ascunde şi un fel de jus-
tificare, de scuză. Dar e şi un fel de, cum să zic? Foaie 
verde fleaşcă…

Vincente: Cai verzi pe pereţi.
Alessandro: Cai verzi, albaştri şi maro… Pledoarie 

pentru nimic.
Vincente: Ba nu, nu pentru nimic. Pledoarie pentru ceva, 

tinere prieten. De pildă: pledoarie pentru fasole.
Alessandro (râzând iarăşi): Sună bine, maestre! Chiar 

foarte bine. Pledoarie pentru fasole!
Vincente: Interesantă legumă.
Alessandro: Interesantă. Mi se pare că l-a preocupat şi 

pe Pitagora.
Vincente: Da… Într-o vreme…
Alessandro: Ce vremuri!
Vincente: Chiar! Ce vremuri! Vremuri de aur…
Alessandro: Vremuri de aur, numărul de aur.
Vincente: Aşa! Pi!
Alessandro: Doi pi er.
Vincente: Şi pi er pătrat.
Alessandro: Da. Şi, şi…
Vincente: Şi teoria lui Pitagora.
Alessandro: S-ar putea ca ideea să-i fi venit contemplând 

fasolea. Grecii au fost nişte contemplativi.
Vincente: Şi nişte plimbăreţi.
Alessandro: Peripatetizau şi ei.
Vincente: Desigur. Dar ştii ce?
Alessandro: Ce?
Vincente: Hai să-i lăsăm pe greci.
Alessandro (ca un ecou): Să-i lăsăm pe greci.
Vincente: Să-i lăsăm şi să trecem la chestii aşa, ştii… Ceva 

mai tonice, pozitive..
Alessandro (acelaşi joc): Mai tonice, pozitive, da…
Vincente: Uite, ştii, în localitatea asta, în Colinele Mari, 

aici, unde eu m-am stabilit de vreo cincisprezece ani, 
aşa… Sunt efectiv singur. N-am familie. Am acum 
un prieten tânăr. Pe tine. Că până acum n-am avut 
decât pianul. Da.

Alessandro: Da.
Vincente: Ei, bine, în localitatea asta ciudată, unde totul 

trece mai repede…
Alessandro: Şi viaţa noastră trece mai repede…

Vincente: Aşa. În localitatea asta circulă tot felul de poveşti 
ciudate, de legende stranii…

Alessandro: Cum ar fi bunăoară?
Vincente: Cum ar fi bunăoară să nu stai prea mult pe 

malul Apei Reci.
Alessandro: Păi, da, că te trage apa… (Râde). Am auzit.
Vincente: Ai auzit, dar poate n-ai auzit totul.
Alessandro: Da, poate că n-am auzit totul.
Vincente: Uite cum e. Apa duce, de fapt se duce spre nord. 

Spre nord de Colinele Mari.
Alessandro: Bine, şi?
Vincente: Şi? Păi, asta e.
Alessandro: Cum: asta e?
Vincente: Asta e. Că la nord de Colinele Mari se zice că 

nu s-ar mai afla nimic. Nimic, nimic.
Alessandro: Ei, la asta chiar nu m-aş fi gândit! Chiar aşa? 

Nimic, nimic?
Vincente: Chiar aşa: nimic, nimic. Însă noi o luăm şi-n 

glumă, şi-n serios, pe când oamenii ăştia, Perceh, Scor-
bură şi ceilalţi sunt de-a dreptul speriaţi. Niciodată 
n-ar îndrăzni să treacă la nord de Colinele Mari, spre 
munte. Niciodată.

Alessandro: Păi, e munte, da. Se vede muntele.
Vincente: Se vede, dar…
Alessandro: Muntele vrăjit. Ah, nu, ăsta-i un roman.
Vincente: De Thomas Mann.
Alessandro: Da, de el. Muntele vrăjit. Muntele e vrăjit. 

Dar ăştia n-au auzit de Hans Castorp.
Vincente: N-au auzit, aşa-i, dar n-ar trece niciunul dintre 

ei dincolo de Colinele Mari, la nord. Nici măcar direc-
torul… Cât pare el de fălos şi de sigur pe el!

Alessandro (uşor plictisit): Şi de zelos. Şi-acum mă bate 
la cap cu calificarea. Eu îi spun că am, el zice că nu-i 
aşa sigur c-aş avea. Că zice că nu contează diploma…

Vincente: Mai e o variantă. Unii zic c-ar fi acolo, la nord 
de Colinele Mari, o plantaţie de goruni. Şi că de aici 
încep ciudăţeniile. Că aceşti goruni ar fi ciudaţi şi 
periculoşi…

Alessandro: Vorba e: ce se poate întâmpla acolo?
Vincente: Vezi, eu nu ştiu. Lumea nu are curajul să meargă 

acolo. Nu ştiu… Se zice că unul singur ar fi făcut lucrul 
acesta şi ar fi dispărut. Aşa, fără urmă. Un văr de-al 
lui Perceh. Un altul a avut doar intenţia să treacă şi…

Alessandro: Şi?
Vincente: Şi şi-a pierdut serviciul. Aşa zic oamenii. Goru-

nii ăştia sunt periculoşi. Şi-acolo se zice c-ar fi o plan-
taţie întreagă. Goruni de toate dimensiunile. Şi mai 
mici, şi mai mari. Cresc mai ales în plantaţii. Ce mai 
încoace-încolo? Ăştia răsar şi-n asfalt…

Alessandro: Ce credeţi c-ar putea fi acolo? Sau cum vă 
explicaţi – cum se zice la fizică – fenomenul?

Vincente: Nu ştiu. Chiar nu ştiu. Fenomenul, zici? Nu ştiu. 
Se vor fi tulburat poate nişte curbe astrale. Ananda 
Maya Kosha va fi existând poate…

Alessandro: Adică haina bucuriei transcendente din real?!
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Vincente: Da. Dar asta nu poate fi acolo. O fi fiind altceva. 
Desigur nu luminiţa de la capătul tunelului. Mai exact 
poate vreo realitate paralelă. Cine ştie.

Alessandro (pe gânduri): Da, chiar! Cine ştie? Dar voiaţi 
să-mi cântaţi ceva la pian. Aşa mi-aţi spus ieri.

Vincente: Corect. Îţi voi cânta. Am descoperit nu de mult 
nişte versuri.

Alessandro: Ale unui poet italian
Vincente: Nu, nu. Ale unui poet român. Românii şi ita-

lienii se înţeleg bine. Sunt doar rude.
Alessandro: Da. Când nu-i încaieră Mailaţii.
Vincente: Aşa, desigur. Că-s mai laţi, ba poate şi mai lungi. 

Că doar la origine aparţin, adică vin dintr-o ţară mai 
lată şi mai lungă.

Alessandro: Şi mai mare.
Vincente: Şi. Da. Oricum, însă, versurile poetului român 

mi-au plăcut. Ce mai, m-au tuşat. M-am emoţionat.
Alessandro: E cunoscut în ţara lui?
Vincente: Parţial, da. Însă ştii cum e în ţara lui? N-au 

management cultural. Acolo sunt vreo doi critici care 
fac legea. Acum sunt bătrâni… prea bătrâni… dar 
nu recunosc…

Alessandro: Da. Ăştia, criticii, zicea un prieten al meu, 
Aurelius Antonius, trăiesc de pe spinarea sărmanu-
lui de scriitor.

Vincente: Sau compozitor, sculptor, pictor. Dar ascultă: 
„S-apropie toamna pe câmpuri cu vânt/ Foşnet aprins 
de porumb legănând./ Pădurea se zbate în ritmuri dan-
sând/ Copilul din mine râzând şi plângând/ Şi-urmează 
trecerea sub seninul de sus./ Cuvântul curat la fântână 
s-a dus.“ Îţi place?

Alessandro: Chiar îmi place. Adică intru cumva în 
rezonanţă.

Vincente: Bine, atunci taci şi ascultă melodia pe care 
mi-a sugerat-o acest text poetic. (Se aşează la pian şi 
începe să cânte).

(Cortina)

ACTUL I. SCENA IV
(Decor. Suntem în oraşul Opt. Pur şi simplu aşa se numeşte 
această localitate situată la vreo patruzeci sau cincizeci de 
kilometri distanţă – la vest – de Colinele Mari. Alessandro 
e singur pe terasa unui local. Are în faţă o cafea. Fumează 
şi pare uşor plictisit. Sau puţin obosit).
Alessandro (singur, mai mult pentru sine): Iată-mă şi aici, 

în oraşul Opt. În acest orăşel, de fapt. În această dimi-
neaţă, singur. În această dimineaţă cu lumină vioaie 
în care ai în faţa ta imaginea pomilor înfloriţi. În care 
stai pe această terasă, aşa, da, într-un salon tăcut. În 
această dimineaţă în care parcă te trezeşte din plon-
jonul în tine însuţi un lent fâlfâit de aripi. Şi în care 
Mediterana îşi este proprie muzică. Uite c-am înce-
put să vorbesc şi eu ca un poet. Am început să înmul-
ţesc minutele cu lumina. Şi să fac din produs o fracţie 
cu numitor alcătuit din cuvinte. Ce mai stop-cadru! 

Aşa. Adun îndoiala cu titlul, scad din imagine şi scriu 
restul sub muzica unui lent fâlfâit de aripi. Livresc, nu? 
Ca o cantată de amnezic cu fire cărunte de păr. Ca un 
poem peste care plouă. Plouă neîncetat. Însă acum nu 
plouă şi oraşul Opt sclipeşte. E curăţel. Aproape că te 
simţi bine aici. (Soarbe din cafea). Şi nici cafeaua nu e 
rea. Am auzit eu că aici, în acest local, fac cafea bună. 
Şi nu-i nici scumpă. Sunt de aproape un an la Colinele 
Mari, în mijlocul a tot felul de ciudăţenii. Oamenii ăia, 
Scorbură şi Perceh… Şi alţii. Şi directorul cel fălos care 
n-a dezlegat nici până acum enigma statutului meu 
social şi didactic. Adică dacă am sau nu calificare. Ceea 
ce-i o tâmpenie, desigur. Definitiv voi fi peste încă doi 
ani, dar asta nu înseamnă că nu-s calificat. Dar bunul 
meu prieten Vincente, pianistul, a murit acum o săp-
tămână. (Oftează). Asta e. Nu avea practic pe nimeni. 
Şi ce spunea? Ah, da! Că probabil s-au tulburat nişte 
curbe astrale la nord de Colinele Mari. La nord de Coli-
nele Mari nu mai e nimic. Deşertul tătarilor sau justi-
ţia din pod. Ca la scriitorii absurzi. Ei, dar eu nu cred 
că sunt doar scriitori absurzi. Sunt şi ţări absurde. Nu, 
nu, Italia, nu! România, da. Am auzit că acolo profeso-
rii au salarii mai mici decât portarii. Dacă aş fi profe-
sor în România, portar m-aş angaja! Că sunt bani mai 
mulţi şi bătaie de cap mai puţină! Mult mai puţină. Eu 
nu ştiu ce fel de politicieni au românii ăia, las’ că nici 
ai noştri nu-s grozavi, însă oricum… Ar trebui să pri-
ceapă societatea aia a lor chioară de bolşevism că nu 
profesorilor le dau bani, dau bani pentru educaţia copi-
ilor lor. În fine… Asta e. Ce m-o fi interesând pe mine 
ce fac ei? Chiar aşa! Dar uite c-o zăresc pe Gina, da! O 
fostă colegă de facultate. (Strigă). Gina!

Gina (intrând în scenă): Cine m-a strigat? Ah, tu erai 
Alessandro?

Alessandro: Chiar aşa, eu eram! Ai venit şi tu tot la întâl-
nirile acestea didactice?

Gina (râzând): Da, şi la activităţi, nu doar la întâlniri.
Allessandro (puţin plictisit): Întâlniri, activităţi, spune-le 

cum vrei… Ei, dar tu ce mai faci?
Gina (brusc întristată): Ce pot să-ţi spun, Sandro? Aşa cum 

ştii, cum ţi-am mai spus, nu prea grozav.
Alessandro: De ce? Tot te mai bate bărbatul? Că nu înţe-

leg ce ţi-a venit să te măriţi aşa repede!
Gina: Din păcate, uneori mă mai bate.
Alessandro: Şi nu înţeleg ce ţi-a venit să te măriţi 

cu un român.
Gina: După cum ştii şi tu, că-1 cunoşti, de când eram stu-

denţi, şi-a luat şi cetăţenia italiană. (Cochetă). Ştii că 
atunci umbla în limbă după mine? Era leşinat!

Alessandro: Se vede treaba că n-a leşinat destul dacă încă 
te mai cafteşte.

Gina: Probabil. Însă acum dumnealui se numeşte Gianni 
Casapo. Adică, ştii că înainte îl chema Ion Casapu.

Alessandro: Ştiu.
Gina: Întâi a avut o obsesie. Să mă cucerească pe mine.
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Alessandro: Îi plăceai, deh! Asta a fost.
Gina: Nu, n-a fost numai asta! A fost şi un fel de răzbunare.
Alessandro: Răzbunare? Cum adică? Nu înţeleg. De ce, pe 

cine şi cum să se răzbune?
Gina: O răzbunare istorică, zice el. Milenară. Adică ştii că 

Dacia a fost cucerită de Imperiul Roman. De Traian.
Alessandro: Bine şi ce-i cu asta?
Gina: E. În mintea lui a fost. A fost că el, urmaşul lui Dece-

bal, el, Ion Casapu, actualul Gianni Casapo, trebuie să 
cucerească o romană. O romană, nu o italiancă. Adică 
o locuitoare a Romei. Şi m-a cucerit pe mine, Gina 
Foscolo. Dacă aş fi fost din Milano sau din alt oraş, 
sigur nu l-aş fi interesat.

Alessandro: Bine. Înţeleg anumite lucruri. Dar pe altele nu.
Gina: Crede că există un necunoscut, un bărbat în viaţa mea.
Alessandro: Atunci, dacă ne-ar vedea acum stând de vorbă, 

ar crede că eu sunt individul respectiv.
Gina: Nu, nu. Pe tine te cunoaşte. Te ştie din timpul facul-

tăţii. Pur şi simplu acel bărbat imaginar, care-1 face 
gelos şi care de fapt nu există, el zice că nu l-a cunos-
cut. Că nu e dintre cunoscuţii lui.

Alessandro: Ce ciudăţenie!
Gina (oftând): Ciudăţenie, da! Dar preţul acestei ciudă-

ţenii îl plătesc doar eu. (Dintr-o dată devine cochetă). 
Dacă tu, Sandro, în ultimul an de studenţie n-aveai ochi 
decât pentru Carla. Îi spuneai Clara, în fine… Căci clar 
n-a fost deloc şi ea nu era clară. Era mai mult ceţoasă.

Alessandro (râde): Cu ochi strălucind printre lacrimi, cu 
ochi trădători. Aşa, ca-n poezia lui Baudelaire. Noi, itali-
enii îl iubim pe Baudelaire, măcar că-i avem şi noi pe-ai 
noştri. Pe Montale, pe Pavese şi pe alţii… Pe Leopardi!

Gina (se supără): Ei, lasă, nu schimba vorba! Te-ai uitat tu 
puţin şi după mine, dar aşa, nehotărât. Şovăielnic. Tot 
la Carla ţi-era gândul. Până s-a măritat cu băiatul pro-
rectorului. O oportunistă, ce mai!

Alessandro (cu o veselie nefirească): S-a măritat, dar nu 
atunci. S-a măritat, ca şi tine, ceva mai târziu. După 
absolvire.

Gina: Păi ce era să fac? Dacă tu nu m-ai cerut! De ce nu 
m-ai luat tu?

Alessandro (râde iarăşi): După cum vezi n-am luat pe 
nimeni. Cel puţin deocamdată. Sunt liber.

Gina (îl persiflează): Şi ce faci cu libertatea? Îţi foloseşte la 
ceva? Nici măcar dragoste nu poţi să faci cu ea!

Alessandro: Libertatea înseamnă ceva pentru mine. Însă 
nu vreau să exagerez. Poate că m-ai înţelege greşit.

Gina: Nu, nu, te înţeleg cum trebuiie. Te înţeleg şi plec. Pa!
Alessandro: Îţi urez să nu te mai bată soţul.
Gina: Ei, ce urare! Dar poate că-i o urare!
Alessandro: Poate că e.
(Cortina)

ACTUL I. SCENA V
(Decor: Ieşirea din localitatea Colinele Mari, la nord. Pe 
o tăbliţă, la marginea străzii, e inscripţionată denumirea 

localităţii: Colinele Mari. Pe altă tăbliţă e inscripţionat mesa-
jul: „Bine aţi venit“. La început scena e goală. Apoi intră în 
scenă Alessandro singur).
Alessandro (din mers): Acum m-am hotărât. Trebuie să 

ştiu neapărat ce-i cu legenda asta. Cu superstiţia asta, 
poate. Nu înţeleg şi nu accept! Cum adică? La nord de 
Colinele Mari nu se află nimic?! Mirarea nu se naşte 
din nimic. Din nimic nu poate fi decât tot nimic. Adică 
exact aşa cum spunea mult vechiul de latin, strămo-
şul nostru: „Ex nihilo nihil“. Şi eu nu sunt nihilist. E 
treaba celor ce sunt. Treaba lor. Eu cred că ceva tre-
buie să fie. Vincente, fie iertat, zicea că poate se tul-
bură nişte curbe astrale. Of! Cred că asta e o specula-
ţie. Mai degrabă cred în haina bucuriei transcendente 
din real. Ananda Maya Kosha. Decât în chestia asta cu 
nimicul. Chiar Parmenide în felul lui interzicea gân-
direa nonfiinţei. Zicea că-i cale greşită. Iar dacă-i cale 
greşită, atunci trebuie să fie ceva. Trebuie să fie ceva 
şi dincolo de Colinele Mari. Gata, m-am hotărât. Trec 
dincolo de tăbliţă. Aşa. (Râde). Un salt în vid, ha, ha, 
ha! Cine ştie, cine ştie? Cine ştie, câştigă! (Trece din-
colo de tăbliţă). Ei, dar ce-i asta? Nu înţeleg nimic! Moş 
Crăciun? Există deci cu adevărat Moş Crăciun? Şi de ce 
sunt aşa de ameţit că n-am mers pe lângă Apa Rece ca 
să mă tragă apa?! (Îşi priveşte ceasul de la mână). Ah! 
Ceasul meu a înnebunit! Dacă un ceas poate înnebuni! 
Se mişcă acul orar de parc-ar fi secundarul! Iar minu-
tarul şi secundarul nici nu se mai văd. Mi-e rău, aju-
tor! (Se prăbuşeşte).

ACTUL I. SCENA VI
(Decor: Biroul directorului şcolii din Colinele Mari. O oglindă. 
O masă şi mai multe scaune. Alessandro e singur, dar mai 
bătrân, încărunţit de-a binelea. Mai bătrân cu vreo trei-
zeci de ani. Deocamdată pare a fi singur. Nu sesizează în 
faţa uşii un tânăr timid care parcă ar vrea să-i spună ceva).
Alessandro: Ei, dar ce-i cu mine? Parcă reţin c-am căzut, 

după ce-am trecut de tăbliţă, la nord. La nord de loca-
litate mi-a venit rău. Şi ceasul, ce ciudat se învârtea! Şi 
pământul se învârtea cu mine. Şi timpul cum trecea 
vâjâind! Şi mi-a venit rău. Parcă se auzea şi pământul 
cântând… Hotărât lucru, nici Perceh, nici Scorbură 
nu-s deloc ciudaţi. Şi ei au păţit ceva. Şi-acum mă tre-
zesc aici. În cancelaria şcolii. (Se priveşte în oglindă). Nu 
se poate! Când am îmbătrânit atâta? Când? Că acum o 
săptămână m-am întâlnit cu Gina Foscolo, fosta mea 
colegă! Nu-mi dau seama. (Brusc, îl vede pe tânăr). Şi 
tânărul ăsta cine-o fi? Ce-o vrea? Deocamdată văd că 
tace. Ce doreşti, tinere? Hai, spune! Ce vrei?

Tânărul (intimidat şi încurcat): Domnule, ştiţi, eu sunt…
Alessandro: Că doar n-ai fi proaspăt absolvent?
Tânărul: Ba da, domnule, eu…
Alessandro (parcă fără voia lui): Dumneata? Dumneata 

ai acte de studii? Calificare?
(Cortina)
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Primitivii, elementarii, mări se vorbiră, să facă opoziţie la Uni-
une, convocând, clandestin, o… adunare generală. Ei, nu chiar 
atât de clandestină – pentru că s-au telefonat, s-au înţeles, ba 
chiar au dat şi informaţie la radio şi TV, la acest din urmă post 
stând şi o pisateliniţă (scriitoriţă) care, de fapt, s-a născut bătrână, 
cu mintea Agnesei Roşca – Neli Raţuc. Deci, mări se vorbiră, 
se anunţară, se sponsorizară în zvonuri şi bârfe, însă nu veniră 
decât vreo 20 de inşi şi inse (unele, bineînţeles, cam ninse), pri-
vind descumpăniţi în jur, uimiţi de puţinătatea protestanţilor, 
Agnesa strigând… şoptit: „Dacă ăilalţi sunt bogaţi, să stea acasă. 
Noi murim de foame şi am venit“. Motivul ar fi acesta – greul de 
a face faţă economiei de piaţă, – însă ura şi veninul ce aveau să 
ţâşnească din gurile „iluştrilor“ oratori Agnesa şi Vologhea, din 
gurile demostenilor V. Du. (uimitor, dar şi Vic.!) a cărui gângă-
veală pute a găinaţ de pasăre minoră, cufurită, sau T. Ştirbu, sau 
reapărutul Arhip Cibotaru…

Pe scurt, bolboroseală şi primitivism: să nu vină atâţia oaspeţi 
(adică români!), să nu depuneţi atâtea flori (adică la manifestările 
legate de sărbătorirea scriitorilor clasici), să nu… Şi să-mi mai 
spună cineva că majoritatea scriitorilor vor Unirea… Are drep-
tate Cioclea, că mulţi nu o vor.

Nulităţi fosilizate care, de ură şi ignoranţă, aproape că au uitat 
limba română, vorbind, precum Stavscaia sau Maleva, ca pe tim-
pul comuniştilor: macaronic, cu rusisme coclite…

Ce mai: caraghioşi, bicisnici, dezaxaţi şi guralivi, debitând 
inepţiile inepţiilor, gen: „Nu-mi vine nicio rublă în gura me!“ – 
Vologhea-epigramistul; „Sunt o poetă cu pondere!“ – căţeluşa…

„De ce călătoriţi în România? De ce primiţi atâţia oaspeţi 
de peste Prut?“, întreabă tâmpita şi tâmpitul, în tâmpenia lor 
nedându-şi seama că îşi dau pe faţă bicisnica apucătură de comu-
nişti, care întrebau: „De ce vă uitaţi peste Prut?“, interzicând şi 
privitul, şi auzul, ca să nu mai vorbim de călătorii şi contacte 

omeneşti între noi, cei de un neam şi de un sânge. Şi de o preo-
cupare, a scrisului.

Întâi de toate, călătoresc „dincolo“, fiindcă acolo e cea mai 
mare parte a Ţării mele. Cine îmi poate interzice să-mi văd şi 
să-mi cunosc cât mai bine Patria? Secundo: la baza dorinţelor 
mele de a călători nu stă maşina de serviciu, nici biletul de tren 
sau autobuz, ci cu totul, cu totul altceva ce se află în inimă şi în 
minte, inteligenţă, îndrăznesc, nemodest, poate, să spun. Dovadă 
sunt zecile de dialoguri pe care le-am realizat cu distinse perso-
nalităţi ale neamului meu.: Pleşu, Sorescu, Vatamaniuc, Neagu, 
Ulici, Stoica, Tomozei, Romanescu, Nedelciu, Preda Sorin, Zele-
tin, D. R. Popescu etc. Şi mă mândresc că am putut să le captez 
bunăvoinţa, că am fost în stare să conversez cu ei. Aceasta se 
întâmplă din simplul motiv că totdeauna (iarăşi nemodest vor-
bind) am dorit să fiu un scriitor, un ziarist român. În vreme ce 
alţii voiau să fie, şi erau, leninişti, pupincurişti ideologizaţi, comu-
nişti ce versificau inepţii despre „marele octombrie“, despre sfo-
răieli apriline, despre mestecenii Rusiei, despre… despre… Păi 
tocmai ei perpetuează mentalitatea comunistă scârbavnică „Ne 
puskati!“ („Să nu le permitem!“) – încoace. La noi, pe ai noştri, 
întrebând: „De ce încolo, de ce încoace?“ Tâmpiţii, ignoranţii, 
troglodiţii şi rătăciţii nu pot nicidecum ascunde că sunt împo-
triva întregirii Patriei, că sunt împotriva Reunirii. Ei ştiu că nu 
sunt şi nu vor fi vreodată scriitori români, fiindcă stupiditatea 
înveninată a scrisului şi vorbei lor, ura cantonată într-un orgo-
liu exagerat şi necontrolat nu le lasă nicio şansă de a fi în rând 
cu lumea românească. În consecinţă, respectivii prind a ataca, a 
bârfi, dând-o în mahalagism, ca pe timpurile bolşevicilor. Nu-i 
pot ajuta cu nimic, decât să le… râd în nas… de milă! Până la 
urmă, i-aş ruga să-şi ia grija, pentru că nu-i voi întreba când să 
plec în Ţară, cu cine să mă întâlnesc, pe cine să primesc în ospe-
ţie, unde să-mi public versurile, dialogurile, opiniile. Chiar pro-
priul lor venin îi va ucide. Noi, inclusiv eu, avem deja imunitate. 
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Am rezistat comuniştilor, cred că suntem în stare să le rezistăm 
şi lor, acoliţilor leninismului şi…

De secole e verificat adevărul că nu poate fi rău fără bine. 
Astfel şi eu, în urma încrâncenării şi urii tale incurabile, madam, 
m-am ales cu un câştig incontestabil. Primo: deja mă scutiţi de 
propunerea de a vă propune – iertaţi-mi tautologia – mă scutiţi 
de propunerea de a vă propune în forurile USM la titlul de – par-
don – maestru în arte – sau de – iarăşi pardon – maestru al litera-
turii. Secundo: nu-mi mai faceţi aluzii lamentabile că aţi merita 
Premiul Naţional pentru literatură şi, din nou, făcându-mi alu-
zia la pofta dumitale de mărire. Tertio: Sper că deja nu ne veţi 
mai certa de ce nu aţi fost solicitată pentru colecţia „Poezii de 
duminică“, răspunsul fiind clar: pentru că versurile despre mes-
tecenii Rusiei şi despre clopotele în aprilie (de ziua naşterii lui… 
Lenin-ateul!) nu sunt nu că de duminică, ci barem nici de anţărţ 
nu sunt. Quadro: De la o vreme, mă scutiţi de apeluri telefonice 
şi de discuţii pe teme stupide, ca, de exemplu, ce-i cu tinerii ăştia, 
de ce nu vă informăm când se întrunesc ei, au nu cumva – zici, 
caraghioasă, – dânşii ne vor ţine lumânarea? Vă amintiţi ce v-am 
spus? Da, vor ţine lumânarea şi nu încercaţi să-i persecutaţi, pen-
tru că, în primul rând, nu veţi reuşi, în al doilea – nu uitaţi că 
pentru dvs. ei reprezintă… posteritatea. Ce vor spune ei despre 
A. R., exact aşa va fi. Dacă vor găsi, totuşi, să spună ceva, pen-
tru că nu este exclus să nu-şi mai amintească de certăreaţa incu-
rabilă, precum v-am mai zis. Deci, mă scutiţi de întreţineri tele-
fonice, la finele cărora îmi spuneţi cu infatuare prostească: „Ei, 
domnule Butnaru, parcă ceea ce am discutat noi nu ar fi demn 
de un dialog publicat în Literatura şi arta?“ Eu tăceam, nu mai 
răspundeam. Pentru că, madam, dialogul presupune altceva, îna-
inte de toate – inteligenţă, subtilitate, ingeniozitate, spontaneitate, 
competenţă, bunăvoinţă, dacă vreţi, – adică presupune tocmai 
ceea ce-ţi lipseşte cu desăvârşire dumitale.

Prin urmare, bârfiţi, mahalagiţi în continuare, pentru că eu 
nu am decât de câştigat. Ura!

Acum, domnule care zici că merg des în România, aş vrea să-ţi 
spun că eu nu-mi duc şi-mi aduc cu maşina de serviciu progeni-
tura la şi de la Bucureşti, uitând că şi fiica lui Anatol Codru, spre 
exemplu, tot acolo îşi face studiile, dar nu i-ai propus niciodată să 
urce şi ea în luxoasa dle „Volgă“ smolită, neagră-tuci, precum îţi 
este şi sufletul ahtiat de ranchiună şi apucături bolşevice, că doar 
ai făcut slugi la CC-ul de odinioară. Nu mai veni şi-mi spune că 
Lari e aşa şi pe dincolo, precum e, zici, de altfel, şi Vieru, pen-
tru că mai ieri-alaltăieri aveai cu totul alte părere despre ei, chiar 
dacă de conjunctură – dar bună. Astăzi, însă, văzând că rămâi 
de trăsură, te cam superi pe toţi şi pe toate… Colega, zău, nu se 
cade!… Ne nado! („Nu trebuie!“, rus.)

Doriţi să-mi interziceţi ceea ce doriţi aberant. De ce să-mi 
interziceţi, colega (şi tu, şi ea – tot: colega)? Cum ar fi sunat, dacă 
eu „vă interziceam“ să vă publicaţi cartea la Bucureşti? Dacă „vă 
interziceam“ să vă spitalizaţi, să vă trataţi în România? Dacă „vă 
interziceam“ să vă daţi fiica la învăţătură la Bucureşti, angajând 
diverse cunoştinţe întru înlesnirea sejurului ei acolo? Dacă vă 
interziceam să vă întâlniţi cu Adrian Păunescu? Dacă vă inter-
ziceam să vă duceţi la Putna? Dacă vă interziceam să vă fie dor 
de Ţara noastră? Dacă nu dor, să fiţi elementar curios vă interzi-
ceam? Ce-ar fi fost, dacă vă interziceam să călătoriţi prin Basarabia, 
dat fiind că şi ea e o parte a României, nu? Ce-ar fi fost, dacă vă 

interziceam astea, altele, care, direct sau implicit, ţin şi de călă-
toriile dumitale în Patrie? Deci, cine a călătorit mai mult peste 
Prut? Eu sau dumneata, cu soţia, cu fiica?

Ştiu, e dureros să vă întreb. Însă nu doar dumneata, colega, 
eşti sensibil. În această privinţă cred, zău, că înving eu, pentru 
că nu-mi urăsc Patria, nu-mi urăsc colegii de dincolo de Prut, 
nu le interzic să vină încoace, mă bucur când pleacă ai noştri 
dincolo, inclusiv mai tinerii dumitale colegi care nu ştiu de ce ai 
mereu obsesia că merg acolo doar ca să te bârfească. Oare crezi 
că ei stau în faţa mormântului lui Ştefan cel Mare, gândindu-se 
ce pacoste să-ţi mai facă? Au ei colindă pe la mănăstirile Mol-
dovei cu gândul la odele pe care le-ai închinat partidului unic şi 
buldog? Din contră, cu cât vei fi mai agresiv faţă de ei, dânşii te 
vor uita tot mai mult…

Până astăzi mai ţii carnetul de comunist, dacă nu la piept, 
undeva la loc de cinste. Şi nu mai încetezi să tot spui că, să vedeţi, 
până şi pe timpurile lui Bodiul era mai bine decât azi. Cum mai 
bine, în ce sens? Dacă îţi era mai bine, de ce tot ne aminteşti prin 
câte ai trecut, încât să ajungi martir atunci, pe timpurile lui Bodiul? 
De ce nu eşti şi azi martir, în vremuri şi mai grele, precum zici? 
Ce ţi-ai mai dori? Post important ai, cărţi editezi. Publici ceea ce 
doreşti. Maşină la scară ai. Chiar crezi că noi, tinerii şi mai tine-
rii decât noi, nu avem altceva de făcut, decât să-ţi purtăm trena 
orgoliului? De ce ne tot înjuri în presă şi pe unde se mai nime-
reşte? De ce crezi că un coleg de-al nostru ar trebui să se uite în 
oglindă, înainte de a scrie versuri despre Eminescu, iar dumneata 
să fii scutit de a te privi în reflecţiile adevărului, înainte de a ticlui 
cu nemiluita aproximaţii în doi peri despre Măria sa Poetul? De 
unde, mă rog, atâta osârdie de a da sfaturi tuturor? Eu personal 
am cu cine mă sfătui şi de la cine asculta sfaturi. Iarăşi nemodest, 
poate, zic că îi ascult pe cei care au intrat în eternitatea biblioteci-
lor. Nu ştiu dacă vom rămâne şi noi pe acolo, inclusiv dumneata, 
dar să nu fim aroganţi în faţa lor, a Marilor.

De ce monopolizezi personal lupta pentru idealul naţional, 
spunând că ei, tinerii, nu au făcut nimic pentru izbândă? Să nu 
ştii oare câţi colegi de-ai mei, de-ai altora au fost alungaţi din 
facultăţi? Iar dacă doreşti, aminteşte-ţi că şi eu am fost aruncat 
în drum de la „Tinerimea Moldovei“, fiindcă am promovat spre 
publicare un articol despre Kogălniceanu şi Alexandrescu. Zici 
că ţi-a fost tăiată o carte sub ghilotina cenzurii. Ei, bine, află că 
unele cărţi de ale noastre nici n-au fost barem culese, neajun-
gând la ghilotină tot din cauza cenzurii. Ce-i cu lauda asta sinis-
tră pe care aţi încetăţenit-o, papagaliceşte, în cercul vostru strâmt?

Este greu de imaginat cum au putut să sufere mai mult acei 
şi acele care scriau despre Lenin, partid cu o râvnă extraordinară, 
şi nu au suferit deloc sau mai puţin cei care s-au încăpăţânat să 
nu facă concesii, să nu scrie despre surogatele comuniste. Oare 
un tânăr care nu ticluia versuri despre Kremlin, Lenin şi compa-
nia lui sinistră, precum o făceau unii dintre voi; oare acel tânăr 
publica mai uşor, edita mai lesne, primea casă, premii, onoruri 
şi onorarii, posturi? Să fim serioşi, domnilor, şi anumiţi tovarăşi! 
De ce să minţiţi cu atâta neruşinare şi lipsă de logică?

24.XI.1992
„Eram (suntem încă) tineri şi aveam (avem) de unde muri“… S-a 
stins şi bietul Vitalie Baltag, traducător de mare perspectivă… 
Cuminţenie de neîntâlnit la alţii, generozitate pe care nu ştiu dacă 
o mai poţi afla la un altul crescut, ca el, în oraş… L-am petre-
cut ieri la cimitirul „Doina“. Lume multă. Fiei-i ţărâna uşoară…
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La cimitir îl întâlnim şi pe dl ministru al ocrotirii sănătăţii 
Ghidirim. Venise la mormântul ginerelui său, care a căzut, la 37 
de ani (!), secerat de infarct…

Remember: Acea seară de sfârşit de octombrie, când călă-
toream spre Bacău. Ora 19.00 – 19.30 şi, pe cer, o minune! Crai 
Nou şi, exact în vârfu-i de sus, o stea nespus de strălucitoare, cu 
o lumină ca trecută prin cristal rece, nobil, sugerându-ţi o stra-
nie nelinişte, parcă din frumuseţe revelată, parcă dintr-o nelămu-
rită superstiţie, parcă dintr-o taină, taină, taină…

Peste vreo două zile, la Răchitoasa, despre acea stranie înfă-
ţişare astrală vorbeşte şi George Bălăiţă: o văzuse în vreme ce 
călătorea cu trenul dinspre Bucureşti spre Bacău. Ne împărtă-
şim impresiile, precizând, accentuând acea poziţie unică a Lucea-
fărului de seară, strălucitor-strălucitor, plasat exact în vârful de 
sus al Craiului Nou.

Zicea George Bălăiţă că astăzi în România funcţionează cea 
mai dezvoltată industrie: industria de alibiuri.

Am transcris/ cules de pe bandă şi dialogul cu C. D. Zele-
tin. În genere, ultimele 4-5 zile am fost „un culegător“ harnic: 
am mai transcris şi convorbirile cu Ioanid Romanescu (prezen-
tată la „LA“) şi Mircea Petean (i-am propus-o lui A. Burac pen-
tru „Columna“), în total peste 50 de pagini.

Ieri, a venit şi corectura a doua a cărţii de dialoguri/ intervi-
uri „Spunerea de sine“. Încă nu am desfăşurat sulurile cu „şpal-
turi“ computeristice, ca să apreciez cât de cât curăţenia sau con-
fuziile din text.

Pentru colecţia „Poezii de duminică“ îmi prezintă posibile 
selecţii Anatol Codru şi Petru Cărare. Primul rezistă, al doilea 
coleg e cam neserios. O să-i recitesc opera, căutând circa 30-35 
de texte rezistente. Însă e cuprins de o febră a nerăbdării, ca şi 
cum placheta ar putea să-i apară într-o săptămână-două (plus că 
le tipărim la Tiraspol!).

Ieri, la USM vine Serafim Saka, să ia o adeverinţă, care să con-
firme angajamentul său în serviciu, ici, acolo. Culmea însă e că 
nu are carnet de muncă… Om fără griji, de bine de rău – a fost 
liber, a supravieţuit din micile sau mai marile sale câştiguri, plus 
cele ale soţiei-artist plastic, şi iată-l fără carnet de muncă, încât 
cineva ar putea să spună că a şomat. Însă un lipsit de griji (mari) 
nu poate fi şomer. Plus statutul scriitorului – considerat în ser-
viciu, chiar dacă nu e angajat la unul public.

A sosit de la Bucureşti cu Mircea Radu Iacoban, care ne 
spune că la locul unde au murit Teodorovicii sunt foarte mult 
flori şi o cruce…

Nume de la Răchitoasa: director de şcoală, hazliul Ion Galiţă, 
fost primar; primar în prezent – Petrică Stoleru; Simona Barbu 

– fetiţa care a citit atât de pasionat, până să ne dea lacrimile, un 
poem despre Eminescu.

Spunea Ion Ungureanu, că zicea Nicolae Sulac: „Lasă domnu’ 
(cutare), că m-ai făcut de râs în faţa întregii republici, da-ţi ceri 
scuză la bufet“.

26.XI.1992
Ieri, deplasare la Pereni, de unde s-o iau pe Zinovia şi, fireşte, ceva 
din darurile pământului care să ne facă iarna mai suportabilă. 

Nepoţica Carolina, fiica lui Iurie, îmi face surpriza de-a afla că 
figurez în crestomaţia pentru clasele 1-2 cu nuveleta „Cu ce sea-
mănă norii“. Învăţătoarea le spune: „Băgaţi de seamă, să luaţi note 
bune la această lecţie, fiindcă îl învăţaţi pe un neam de-al vostru“.

Azi, la Biblioteca Naţională, manifestări dedicate Zilei Unirii 
din 1 decembrie 1918. La invitaţia ambasadei României, parti-
cipăm la vernisajul unei expoziţii de carte, apoi la şedinţa cena-
clului „Mioriţa“: Suceveanu, Vodă, Matcovschi. În sală – vreo 
50 de bibliotecari.

În timpul şedinţei, vin şi soli de la Iaşi, Dan Baghiu şi un coleg 
de-al său. Mie îmi oferă un mesaj de la Ioanid Romanescu, plus 
fotografia pe care acesta mi-o expediază pentru dialog.

Precum un copil, Vodă are pasiunea fleacului căruia îi acordă 
o importanţă majoră. Leagă ceea ce ar trebui să fie timbru lite-
rar cu un set de cărţi de joc, pe care i l-a dăruit, cică, directorul 
unei firme ce lansează atare producţie pe piaţă, tipărită, cică, la 
Sankt-Petersburg. Vodă spune că directorul intenţionează să lan-
seze un set de cărţi în care figurile să reprezinte domnii Ţărilor 
Româneşti. Dumnezeu cu el… Numai că Vodă povesteşte asta 
fiecărui coleg pe care îl întâlneşte, crezând că e nespus de impor-
tant ceea ce turuie… Astfel, îi şi trece ziua de muncă…

Printre altele, vine vorba şi de colegii care au şi conduc auto-
turisme. Vodă încearcă să ne convingă de faptul că A. Busuioc 
suferă de daltonism. Eu mă mir: „Cum, Busuioc nu ştie nici până 
astăzi cum arată… tricolorul nostru?!“. Arcadie şi Teo izbucnesc 
în râs, Vodă însă rămâne serios, obsedat de ideea daltonismului 
lui Busuioc, pe care o tot repetă în volute de „Bolero“ ravelian…

Găsesc la secretară un set de fotografii, pe care pricep că le-a 
adus moroşanul, studentul Ion Ardelean: noi în peisajul de pe 
Valea Izei sau pe versantul sud-estic al Carpaţilor.

Deci, a doua corectură a „Spunerii de sine“… Iarăşi stau pe 
masă cu duzina de suluri aduse de la computer, neştiind când mă 
va prinde elementarul entuziasm, dacă nu chiar adevărata „inspi-
raţie“, ca să purced la puricarea lor… Oare chiar să existe autori 
cărora să le placă a face corecturile repetate a 15-20 de coli de 
tipar?… Greu de crezut. De la un moment încolo, orice text pe 
care l-ai scos din suflet, începe a-ţi amărî sufletul…

27.XI.1992
Primesc o scrisoare de la Ioanid Romanescu: „Frate Leo, trimit 
fotografia, prin mesageri de nădejde, că altfel mi-e teamă să nu-mi 
pătez obrazul. Ieri, de la revista «Cronica», Holban a expediat un 
grupaj de poeme (plus foto) pentru «Literatura şi arta». Interme-
diarul atent «de Holbi» este negru (adică poartă acest nume). Ai 
grijă, te rog (ba chiar: Te rog!), să-mi parvină şi mie revistele cu 
interviul şi versurile apărute! Domnii Baghiu şi Moisuc (de la 
Editura «Princeps»), cărora le-am umflat capetele cu propuneri 
tangente la poezia lui Leo Butnaru şi Arcadie Suceveanu (poeţi 
care merită să fie cunoscuţi şi în dreapta Prutului), vor să discute 
cu matale şi Arcadie. Totodată, dacă voi vreţi, ajutaţi-i în privinţa 
hârtiei (sau tipăririi acolo). Ei vor oferi detalii şi asupra comen-
zilor de exemplare din volumele «Urania» şi «Antares» (colecţia 
B.P.T. a Editurii «Minerva» din Bucureşti).

Iubiţi-vă, fraţilor, cât mai e timp! Că eu, chiar dacă vă iubesc, 
merit mai puţin să fiu iubit (sunt egoist, pentru că prea am luat-o 
razna, cu nunta, până la Dumnezeu). Mulţumiri din suflet. 
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Sănătate şi cărţi! Te îmbrăţişez fratern, Ioanid Romanescu. Iaşi 
– 24 noiembrie ’92“.

29.XI.1992
Îmi telefonează I. Roşca, rugându-mă să particip la manifestările 
de masă ce vor avea loc în PMA, concretizând că Frontul vrea să 
le dea mai puţină tentă politică şi mai mult una artistică. Am stat 
şi am cumpănit… Să vin şi eu în locul unora din cei care au dus 
de râpă atât politicul, cât şi… artisticul întrunirilor, astăzi dânşii 
fiind scoşi din diriguirea (să zicem) Frontului. (Joi, spunea Cotur-
naru că au fost „pensionaţi“ pe motive de simpatie-antipatie Lari 
şi cu Vieru.) Nu m-am implicat în lanţurile aranjate pe tribune, 
pe când se făceau legători cu prosoape şi înmânări de colaci. Iar 
astăzi, când idealiştii Frontului au devenit şi ei atât de materialişti, 
cum să apar eu la tribună, în faţa oamenilor? E o ruşine să încerci 
să nu spui adevărul, ci doar să faci program „artistic“, citind ver-
suri şi ascultând folkişti…

Îmi telefonează Serafim Saka: i-a decedat sora, la Vancică-
uţi, nu găseşte benzină, pentru că e mare criză de combustibil 
şi poate îl sfătui cum să iasă din situaţie. Îi sugerez să apeleze la 
Ioan Mânăscurtă care ştie a-şi face şi a avea rezerve de carburanţi.

Venind de la Bucureşti, Doru, fiul lui Cimpoi, îşi învaţă mama 
arta fumatului: „Mămică, doamnele trebuie să ţină ţigara în mâna 
stângă. De ce? Fiindcă atunci când cineva îi sărută dreapta, să nu-l 
izbească în nas miros de nicotină. Dacă fumează o ţigară bună, să 
o ţină la linia de demarcarea filtrului sau cea special aplicată, etc.“

10.XII.1992
Pe 4-6 decembrie, deplasare la Focşani, participând la Salonul Lite-
rar Dragosloveni. Cimpoi, Spinei. Peste ceva timp, a venit şi Vata-
manu, dar numai pentru a cădea în uitare de sine şi a tot întreba 
plângăreţ de ce nu-l iubeşte nimeni. Iar la Cârlige a intrat în dis-
cuţie cu Fănuş Neagu, vrând să-i dovedească acestuia că el, V., e 
mare poet. „Citeşte o poezie şi convinge-mă“, face Fănuş. Poetul 
începe: „Tr-r-r-upul meu pr-r-r-eface dur-r-r-errea în frumuseţi“. 

„Nu urla!“ îl somează amical Neagu. V. reîncepe cu: „Tr-r-r-upul…“ 
„Scrii o poezie urlătoare“, conchide Fănuş. „Spun alta, mai şop-
tită“. Şi începe: „Eu o frunză, Tu o frunză…“ „Ei şi?“, îl întrerupe 
Fănuş. Concluzia e drastică şi, fireşte, nedreaptă, dar aşa a spus: 

„Eşti un poet mediocru. Din câte mi-ai citit, n-am reţinut niciun 
vers“. Acest verdict, repet – exagerat, nedrept, l-a atins grav pe V. 
care, a doua zi dimineaţă, la „Ateneul popular“ din Focşani, reia 
discuţia cu Fănuş, vociferând supărat şi nu mai ştiu cum: „Vata-
manu e la singular, dar Fănuş e la plural“. Repetă de mai multe 
ori această, – i se pare, – găselniţă, până Fănuş zice hazliu: „Când 
discuţi cu mine, tu să taci!“ V. a plecat, derutat, înainte de vreme…

Alţi participanţi, oameni cu nume mult-spunătoare, aproape 
pornite a se… înlegenda pe la Focşani: Mircea Dinescu, Al. Piru, 
Eugen Simion, Gheorghe Istrate. Apoi Sterian Vicol, Dumitru Pri-
cop, Ion Panait, Florin Muscalu, Cornel Fotea, Gheorghe Neagu…

Impresionantă seara de la Dumbrăveni şi Gugeşti. Peleri-
najul la Casa memorială Vlahuţă, unde ne plimbăm cu şareta 

– hăţuieşte Fănuş Neagu, iar ceilalţi cântăm: „Mână, birjar, şi 
du-mă-n noapte…“

Moment. Gh. Istrate, nostalgicul, sensibilul, uşor înduioşătorul, 
se vâră printre hamurile căluţului de la şareta lui Vlahuţă, trăgând 
alături de patruped la trăsura istoriei literare a Dragoslovenilor!

Pe aici veneau des Caragiale, Grigorescu…

Ca totdeauna, voia bună a întreţinut-o duetul de poeţi-gurişti 
Panait-Pricop. Apoi formidabilii Pricop şi Istrate care pot spune 
la infinit versuri de alţi poeţi,

Deşteaptă, sensibilă şi pasionantă adolescenta de la liceul 
„Unirea“. Le-a spus atâtea lui Pricop şi Vicol, uimindu-i prin 
cunoştinţe şi posibile perspective. Chopin şi Beethoven, în spe-
cial „Appassionata“.

La o librărie din Focşani se aflau 4 exemplare din cartea mea 
„Umbra ca martor“; autografe pentru Muscalu, Panait şi Olteanu.

Oraşul e simpatic, mai curăţel ca altele.
Intenţia de a dialoga cu Eugen Simion – amânată până la o 

eventuală vizită a mea la Bucureşti. Se pare că aş putea alege ceva 
de pe bandă din cele discutate cu dl Piru.

Ieri, am procurat la librăria USM „Luceafărul“ şi un disc pe 
care Mircea Dinescu recită din versurile sale, ceea ce-mi readuce 
în minte câteva secvenţe focşănene cu acest coleg. Îi zic: „Am auzit 
că pleci pe mai mult timp în Germania“. Mircea, brusc-impulsiv, 
ca totdeauna: „Plec, dar demisia din preşedinţie nu mi-o dau“. Ce 
l-o fi apucat să insiste acolo, unde nu e de insistat? Cum va ieşi?

În ce priveşte versurile, şi la Casa Cărţii, şi la Liceul „Unirea“, 
adolescentele l-au rugat să recite „Baladă veselă de îndrăgostit 
ce pleacă la oaste“.

Ego, prezentat de Florin Muscalu: „Un poet aparte, care parcă 
nici nu vine din Basarabia. O să-i auziţi versurile şi o să vă con-
vingeţi că e altul, altul…“

La Dumbrăveni (20 km. depărtare de Focşani) o doamnă 
profesoară îmi elogiază versurile pentru „subtilitate şi inteli-
genţă“, precum a spus.

De la Casa Cărţii din Focşani am procurat „Nu“ de Eugen 
Ionescu, „Şantier“, „Cosmologie şi alchimie babiloniană“, „Meşte-
rul Manole“ – toate de Mircea Eliade, şi „Revelaţia durerii“ de Cio-
ran (ar fi oarecum jenant să mai spui că, la capitolul cumpărături, 
ai şi o pereche de pantofi eleganţi – să-i pui alături de cărţi?…)

Plecasem „hăituit“ spre Focşani, dar mă întorc în altă atmo-
sferă: calomniatorii de acum câteva zile îmi găsesc deja calităţi 
şi vor să mă „plaseze“ în post de director la Ed. „Hyperion“. Dis-
cuţia cu Cimpoi, Esinencu, Vodă, M. I. Ciubotaru (unicul scrii-
tor care şi-a ajustat numele la varianta corectă, ceilalţi rămânând: 
Cibotaru…) mă limpezeşte asupra unei imprevizibile surprize: 

„protestatarii“ s-au retras cu toţii din preajma guralivei băborniţe 
Agnesuca, asta luându-se prea în serios, crezând că poate mobi-
liza colegii. Ieri, la Consiliu, mahalagioaica a fost muşcată rău de 
Esinencu, M. I. Ciubotaru, încât i-a pierit piuitul de la începutul 

– la sfârşitul şedinţei. Ah, ce dezamăgire, fosto! Altădată, să-ţi ştii 
locul. Eu însă, ca şi la şedinţa de constituire a CSS (Comitetul 
de salvare a scriitorilor – ce tâmpenie inventată de Ag. Roşca şi 
pusă pe hârtie de harnicul ziarist, din păcate – V. Dumbrăveanu), 
am tăcut şi de data aceasta, nu am intervenit, convins că, uneori, 
prin tăcere poţi obţine mai mult. Oricum, există o magie a tăce-
rii. De ce dracu’ tace?! Ce ştie el de tace?! Ce poate, ce ascunde 
el?! De ce, de ce tace?!!

(Va urma)
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P

Ioana DIACONESCU

„Lotul Teodorescu Alexandru şi alţii 
(Rugul aprins)“: Un pericol pentru 
statul de democraţie populară (V)

NECL ARITĂŢI, PRETE X TE, CONDAMNĂRI. PĂRINTELE DUMITRU STĂNILOAE ÎN DOSARUL P 202 (ARHIVA CNSAS)

Primul post la catedră pe care îl va ocupa părintele 
Dumitru Stăniloae după întoarcerea în ţară de la stu-
dii, după specializarea în Dogmatică, va fi, în anul 1929, 
acela de profesor suplinitor la catedra de Dogmatică a 
Academiei Andreiene din Sibiu, după care va ocupa pos-
tul de profesor provizoriu (1932) şi în cele din urmă titu-
lar (1935), desigur la aceeaşi catedră de Dogmatică.Va fi 
profesor aici pînă în 1946 şi rector al Academiei Teolo-
gice (1936 – 1946). În 1947 va fi chemat şi transferat la 
Facultatea de Teologie din Bucureşti la catedra de Asce-
tică şi Mistică. În 1948 Facultatea de Teologie devine 
Institut Teologic primind grad universitar, iar părintele 
Dumitru Stăniloae va deveni titular la catedra de Teolo-
gie Dogmatică şi Simbolică. El va fi chemat, ca profesor, 
în 1949, de către Patriarhul Justinian Marina, la Institu-
tul Teologic din Bucureşti, unde va preda teologia mis-
tică şi după 1978, cînd se va pensiona, teologia dogma-
tică. Asupra mediilor intelectuale şi mai ales monahale 
va avea o înrîurire vizibilă. Este vremea cînd părintele 
profesor întrerupe publicarea „Filocaliei“, pentru ca între 
1976 şi 1980 să reia publicarea a încă cinci volume din 
această lucrare a vieţii sale.

„Cursul de teologie ascetică şi mistică“ va fi publicat în 
acelaşi timp cu patru volume din „Filocalia“, între 1945 

– 1948. Cursul va fi o mare surpriză prin ineditul său, 

părintele profesor folosind citate din Maurice Blondel şi 
Martin Heidegger alături de cele extrase din Sfinţii Părinţi.

Volumul IV al Filocaliei apăruse la sfîrşitul anilor ’40 
iar publicarea volumului V devenise, în timpul regimu-
lui comunist, o utopie. În 1958 părintele profesor fusese 
arestat, într-un mod aberant în „lotul„Rugului Aprins. În 
1975 volumul V a apărut, cum altfel spuneam, ca prin 
miracol. România se afla la 4 ani după impunerea Teze-
lor din iulie ale lui Nicolae Ceauşescu. În România comu-
nistă trebuia respectată impunerea ideologică. Primind 
în cele din urmă aprobarea publicării volumului, tipă-
rirea „Filocaliei“ însemna o speranţă pentru libertatea 
credinţei creştine într-un stat, declarat, ateu. Dar părin-
tele profesor se lupta cu cenzura (mai clar, cu instituţia 
numită oficial Direcţia Generală a Presei şi Tipăriturilor), 
pentru ca textul filocalic şi notele explicative să rămînă 
întocmai. După un an de „luptă“ volumul a primit mult 
aşteptatul „bun de tipar“ şi în sfîrşit volumul V al Filo-
caliei s-a publicat. În sfîrşit, principala lucrare a vieţii 
sale va vedea lumina tiparului, în totalitate, de-a lungul 
vremii, în 12 volume.

Odată eliberat din temniţele Aiudului, în ianuarie 1963, 
părintele profesor va fi angajat al Sfântului Sinod, nemaia-
vînd deocamdată dreptul la grad universitar (fiind, ca toţi 
foştii deţinuţi politici, „decăzuţi din drepturi civile„sau 

„degradaţi civic“), pentru ca în luna octombrie a aceluiaşi 

d
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an să-şi recapete catedra de la Institutul Teologic din 
Bucureşti. Va fi invitat pentru conferinţe la Freiburg şi 
Heidelberg (1968), de asemeni la Oxford (1969). Gîn-
direa teologică a părintelui Dumitru Stăniloae începe 
să marcheze mai ales mediile teologice din Grecia şi 
Franţa, teologia protestantă din Germania, unele curente 
anglicane şi mediile catolice din Austria şi Belgia care 
sunt în consonanţă cu Ortodoxia. 1981 este anul cînd 
va primi înalta distincţie de „Doctor Honoris Causa“ al 
Institutului „Saint Serge„din Paris, iar la Londra i se va 
conferi „Crucea Sf. Augustin din Canterbury“ pentru 
merite teolgice şi creştineşti. În 1991 va primi, de ase-
meni, distincţia „Doctor Honoris Causa“ a Facultăţii de 
Teologie din Atena.

***
Securitatea a mai avut un scop perfid, adeseori nebă-

nuit, în a înscena acuzaţii grave cu tentă politică şi a găsi, 
în mod diabolic pretexte pentru aceste acuzaţii cu ţintă 
precisă în anumite împrejurări mai mult sau mai puţin 
întîmplătoare, poate nesemnificative ci doar un exerci-
ţiu al curiozităţii pentru marile personalităţi culturale 
pe care regimul comunist, prin mîna Securităţii, le avea 
drept ţintă de distrugere, aşa cum se programase încă de 
la început distrugerea elitei intelectuale a României. În 
cazul părintelui profesor, Securitatea avea la îndemînă 
două profesii şi două medii în care Dumitru Stăniloae 
era necesar: mediul teologic, ca preot stavrofor şi mediul 
universitar ca preot profesor. Gradul de periculozitate 
venea, pentru Securitate, din ambele direcţii, aşa că s-au 
putut crea cu uşurinţă contrafaceri de o gravitate poli-
tică maximă, în asemenea măsură încît, pe dosarul de 
penitenciar al părintelui Stăniloae, la rubrica ce exprima 
apartenenţa politică a condamnatului, scriindu-se initial 
APOLITIC, o mînă criminală a taiat în mod vizibil acest 
conţinut real, scriind peste, cu dezinvoltură LEGIONAR…

Acuzaţia de legionar i s-a pus în cadrul anchetei din 
4 septembrie (în 3 septembrie părintele fusese ares-
tat ultimul ca făcînd parte din mişcarea Rugul Aprins). 
Primul interogatoriu se desfăşoară cu intenţia vădită 
de a-i stabili legături cu mişcarea legionară. Dar mai 
mult decît de evident este faptul, după cum marturi-
seşte însuşi părintele, că nu a avut activitate legionară 
înainte de 1944. În Securitate se cunoştea acest lucru şi 
totuşi, anchetatorii insistă, găsind pretexte cu care l-ar 

„prinde“ pe părinte şi anume:
1 – Acela că Sibiul a fost un centru legionar de bază 

pentru Mişcare. Or, implicarea preotului în mişcare, fiind 
profesor la Academia Teologică din Sibiu, putea veni în 
sensul acuzării Lui Dumitru Stăniloae. Au fost invocate 
nume ale unor înalte personalităţi teologice din mediul 
universitar, care-şi desfăşurau activitatea în Sibiu, la 
Academia Andreiană ca Spiridon Cîndea1, Zosim Oan-
cea2 sau Liviu Stan3, pe care desigur părintele profesor 
îi cunoştea bine (fapt pe care, de altfel, l-a recunoscut) 

fiind din aceeaşi branşă, dar numai atît, ne avînd nicun 
fel de activităţi comune.

2 – Al doilea pretext care a căzut bine anchetatorilor 
a fost cel legat de colaborarea părintelui cu publicaţiile 
Telegraful român si Gândirea, unde, din perspectiva logi-
cii comuniste, Dumitru Stăniloae semna articole cu sub-
strat politic legionar, desi părintele profesor afirmă cu 
toată certitudinea că aceste articole nu au decît un con-
ţinut pur religios. Dar nici în acest caz nu se ţine cont 
de depoziţia lui. Securitatea are nevoie de capete de acu-
zare şi de demonstraţia legăturii preotului cu Mişcarea 
Rugul Aprins, fapt nereal, fiind cunoscute doar trei par-
ticipări ale preotului la întrunirile grupului, şi aceasta 
numai spre cunoaştere. Este deja cunoscut faptul că, 
avîndu-l ca asistent pe părintele Benedict Ghiuş, mem-
bru „fondator“ al grupului, se apropiase de această miş-
care doar în scopul de a o cunoaşte, fără să facă parte din 
ea nici în formula veche(pînă la interzicere prin scoa-
tere în afara legii în 1948) nici în formula nouă, reluate 
fiind întrunirile în 1958.

Cum spuneam mai devreme, în mediul universitar 
părintele profesor era incomod, cum incomozi erau cei 
mai importanţi profesori ai Institutului de Teologie din 
Bucureşti şi prin urmare, îndepărtaţi din institut şi ares-
taţi sub pretexte diverse, Dumitru Stăniloae fiind acu-
zat cu pretextul apartenenţei la Mişcarea Rugul Aprins 
şi prin urmare arestat odată cu întreg lotul. Considerat 
un pericol pentru puterea comunistă, deşi nu-şi făcuse 
decît datoria de eminent profesor, a fost arestat pentru 
autoritatea lui ştiinţifică uriaşă. Avea de predat studen-
ţilor valorile nemuritoare ale credinţei creştine. Acest 
mod de acţiune a Securităţii însemna şi o lovitură adre-
sată patriarhului Justinian Marina care protejase, cît îi 
fusese cu putinţă, elita teologică a României şi după 
cum ştim şi pe părintele stavrofor Dumitru Stăniloae.

„Sistematizarea“ pretextelor arestării lui Dumitru Stă-
niloae, marele teolog, preot şi profesor, este dificilă, dată 
fiind complexitatea ei privită prin prisma unei condam-
nări grele la temniţa politică, chiar dacă la „numai“ cinci 
ani faţă de enormele condamnări ale întregului lot Rugul 
Aprins, dată fiind lipsa lui de apartenenţă la grupul „mis-
tico legionar“ (fapt cunoscut de Securitate!) precum şi a 
lipsei dovezilor concrete a unor articole politice cu tentă 
legionară în Gîndirea şi Telegraful Român. Dacă activita-
tea universitară ca profesor la Institutul Teologic nu ar fi 
atîrnat greu în balanţa pretextelor condamnărilor, poate 
că părintele n-ar fi fost arestat. Subliniez, „pretextele“.

Am expus şi comentat, în precedentele articole des-
pre părintele Stăniloae din revista Hyperion, principalele 
documente ale dosarului de penitenciar ce-l priveşte (P 
202/vol 9 ACNSAS). În continuare, va fi concludent şi 
acest „proces de interogator“ de la fila 201 în care citim 
(printre rînduri) din documente viaţa de nevoinţă în 
care trăia părintele stavrofor Dumitru Stăniloae:
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„Proces verbal de interogator/Stăniloae Dumitru năs-
cut la 16 noiembrie 1903[…]profesor la Institutul Teo-
logic din Bucureşti[…]./6 septembrie 1958/Localitatea 
Bucureşti/Interogatoriul a început la ora 10//

Întrebare: Arată dumneata ce avere mobilă şi imo-
bilă posezi şi unde se află aceasta?/Răspuns: Subsemna-
tul posed ca avere mobilă şi imobilă, împreună cu soţia 
Stăniloae Maria următoarele:/Una casă de locuit[…]/ Un 
loc de casă de 89 m pătraţi[…]/Un loc de casă în com. 
Şura-Mare – Sibiu[…]/În Bucureşti posed următoarea 
avere mobilă tot împreună cu familia:[text olograf nein-
teligibil], două fotolii îmbrăcate în piele, un pat, un gar-
derob (sic!) cu două uşi, două tablouri pictură, un covor, 
un aparat de radio.//Altă avere nu mai posed.[…].“

***
Într-o lucrare tipărită în 1991 în publicaţia „Studii 

de Teologie şi Dogmatică Ortodoxă“ părintele profesor 
scria: „Prin patimi, sensul omului comunică lumina sen-
surilor. Toate se întunecă. Nu este vorba de un întune-
ric în care nu se mai vede nimic, ci de un întuneric care 
nu mai deschide vederea spre sensul adevărat al exis-
tenţei, de o cale care nu arată decît înspre o înfundătură 
care este dată drept sens.[…] Omul se resemnază odată 
cu moartea totală, cu scurtele plăceri urmate de dez-
gust. Este un întuneric care este văzut ca lumină. Este 
o falsă lumină.“

Rugăciunea, smerenia şi iubirea de care omul se apro-
pie în gradul cel mai înalt de Dumnezeu, pînă la con-
topire, iată întîlnirea luminii celei Dumnezeieşti. Iată 
atingrea piscului, după străbaterea Căii, în urcuş. Ast-
fel se ajunge la adevărata şi unica îndumnezeire. Lucra-
rea Domnului o va depăşi pe cea a naturii de care omul 
trăieşte înconjurat. La Dumnezeu se ajunge prin har. 
Părintele Stăniloae va scrie, de asemeni în 1991, într-o 
lucrare din publicaţia „Studii de Teologie Dogmatică 
Ortodoxă“: „Uniţi cu El, ne vom umple toţi de lumină şi 
tot universul va fi în Împărăţia Cerurilor, o Împărăţie a 
luminii răspîndite între persoanele Sfintei Treimi şi din 
Ea între persoanele umane unite cu Hristos“.

***
Reiau. Ordonanţa de punere sub învinuire i se prezintă 

părintelui profesor pe 6 septembrie 1958, apoi urmează 
interogarogatoriul obligatoriu în această situaţie, între 
orele 8.30 şi 10.30. În cele din urmă, sub presiunile şi 
violenţele interogatoriului, părintele „recunoaşte“ că arti-
colele lui din revista Gîndirea nu au avut numai substrat 
religios ci şi naţionalist, şi că a participat la întrunirile 
foştilor membri ai organizaţiei Rugul Aprins în cadrul 
cărora „a fost de acord“ cu „discuţiile defavorabile la 
adresa regimului democrat-popular“. Drept urmare, 
Dumitru Stăniloae a fost acuzat de infracţiunea prevă-
zută şi pedepsită de articolul 209[…] – uneltire contra 
ordinii sociale -. Actul de acuzare subliniază că a dus 

o intensă activitate legionară prin colaborarea la revista 
Gîndirea şi participarea la întîlnirile Rugului Aprins.

Celebra Sentinţă 125 din 8 noiembrie 1958 prin care 
este condamnat întreg lotul Rugul Aprins, părintele Stă-
niloae a fost condamnat la 5 ani muncă silnică şi 5 ani 
degradare civică. A fost închis la Aiud în 20 octombrie 
1960, apoi transferat la Jilava şi din nou la Aiud în luna 
martie 1962. Eliberat la 15 ianuarie 1963 ca urmare a 
decretului de graţiere nr.5/1963, revine ca profesor la 
Institutul Teologic.

Filele 206 şi 210 ale volumului 9 (dosarul de peni-
tenciar al părintelui Dumitru Stăniloae) P/202 ACN-
SAS stau mărturie acestor grozăvii:

„MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
UM 0123 […]
10 01 1959
Proces – Verbal/Încheiat astăzi/8 01 1959/la Bucu-

reşti//De căpitan Ciupagea Alexandru şi căpitan Petrescu 
Virgil/ambii din M.A.I. am procedat la distrugerea buleti-
nului de identitate/seria D.C. nr.505888/eliberat de Mili-
ţia C.M.C. pe numele şi prenumele Stăniloae Dumitru 
[…]//Susnumitul, la data de 3 septembrie 1958 a fost ares-
tat de organele M.A.I. şi condamnat la 5 ani muncă sil-
nică, conform sentinţei 125/958.//Drept pentru care am 
încheiat prezentul proces – verbal spre cele legale.//Şeful 
biroului cpt.Ciupagea//Lucrător operativ cpt. Petrescu“.

TRIBUNALUL MILITAR AL REGIUNII A II A MILI-
TARĂ//Dosar 2164/1958/din 31 01 1959//Către M.A.I. 
UNITATEA MILITARĂ 0123/E/ BUCUREŞTI//În con-
formitate cu ordinul M.I. nr.02910/55//Vă facem cunos-
cut că prin sentinţa nr.125 din 02 11 1958 a acestui Tri-
bunal Militar, numitul STĂNILOAE I.DUMITRU[…]
a fost condamnat la 5 ani muncă silnică, 5 ani degra-
dare civică şi confiscarea totală a averii/pentru crima de 
uneltire […]deoarece s-a manifestat duşmănos la adresa 
regimului democrat la adresa regimului din R.P.R. şi 
a comentat ştirile tendenţioase emise de posturile de 
radio imperialiste.//Hotărîrea a rămas definitivă con-
form deciziei nr.42/1959 a Tribunalului Suprem Cole-
giul Militar prin care i s-a respins recursul.(subl.mea – 
I.D.).[…].//S-a emis mandatul de executare a pedepsei 
nr. 500 din 31 01 1959 care a fost trimis Penitenciaru-
lui Jilava cu nr.13965 din 31 01 1959//Cu adresa noas-
tră[…]s-au dat dispoziţiuni Executorului Judecătoresc 
de pe lîngă Tribunalul Capitalei pentru ca în legătură 
cu Secţiunea Financiară a Capitalei să ia măsuri pen-
tru trecerea în patrimonial statului a averii confis-
cate (subl.mea – I.D.).//Preşedinte, Colonel de Justiţie 
/Dimitriu Adrian.

***
Trecerea din etapa iluminării, a revelaţiei, în cea a 

desăvărşirii (contemplaţia mistică) nu se poate realiza 
fără întoarcerea raţiunii umane în sine, cînd omul pri-
meşte şi acceptă harul divin ca simplă creatură. În eseul 
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„Natură şi har în Teologia Bizantină“ publicat în revista 
„Orodoxia“ în 1974, părintele profesor Dumitru Stăni-
loae scria: „Mintea, întorcîndu-se spre sine trebuie să 
uite de toate ca să uite de sine şi să uite în sine şi din-
colo de sine pe Dumnezeu“.

NOTE
1 – SPIRIDON CÂNDEA (n.1902 – m.1990). Profe-

sor de teologie. Studii la Academia Andreiană – Sibiu 
(1923 – 1927). Trimis la studii de Mitropolitul Nicolae 
Bălan la studii de specializare pentru Liturgica Pastorală 
şi Arta Creştină la Facultatea de Teologie din Atena (1930 

– 1933), unde obţine licenţa (1933), apoi la Facultatea 
de Teologie din Muenchen (1933 – 1934). Îşi ia docto-
ratul la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1939). În 
1936 a fost numit profesor suplinitor de Omiletică, Pas-
torală şi Patrologie la Academia Teologică Andreiană, 
iar în 1938 (pînă în 1945) consilier referent la Arhiei-
scopia Sibiului. Va continua să predea la Academie, ca 
suplinitor, numai Pastorala. Consilier în Minsterul Cul-
telor (1945 -1948).

A publicat studii de Liturgică şi Pastorală şi a făcut 
cercetări asupra vieţii şi activităţii diaconului Coresi.

2 – ZOSIM OANCEA (n.1911 – m.2005). Preot şi 
profesor de religie. Absolvent al Facultăţii de Teologie 
din Bucureşti cu Magna cum laudae în 1935. Preot la 
Catedrala Metropolitană din Sibiu şi profesor de religie 
la Şcoala Normală. În 1948 tipăreşte calendarul anului 
intitulat CREDINŢA. Este arestat pentru „crimă“ deoa-
rece din banii cîştigaţi din vînzarea calendarului a aju-
tat familiile unor condamnaţi politic şi închişi sau ucişi. 
În ianuarie 1949 este condamnat la zece ani închisoare. 
După eliberarea din 1957 este deportat în Bărăgan. Abia 
în 1963 ajunge lîngă familie, soţie şi copii, după 15 ani 

de detenţie politică. A trecut prin închisorile şi lagărele 
de muncă forţată de la Sibiu, Aiud, Piteşti, Bumbăcari, 
Noua Culme şi Periprava.

Este fondatorul Muzeului de icoane pe sticlă de la 
Sibiel, muzeu care-i poartă numele din anul 2001.

3 – LIVIU STAN (n.1910 – n.1973). Preot, profesor 
universitar. Între 1928 – 1932 urmează cursurile Facul-
tăţii de Teologie Ortodoxă din Cernăuţi. Reîntors în ţară, 
mitropolitul Nicolae Bălan îl remarcă şi îl sprijină pentru 
studii în străinătate: între 1932 – 1934, la Facultatea de 
Teologie şi Drept din Atena, între 1934 – 1935 Faculta-
tea de Drept, Teologie şi Litere din Varşovia, între 1935 

– 1937 studii în teologie, drept şi filosofie la Universita-
tea Gregoriană din Roma şi la Universitatea din Mue-
nchen. Cu asemenea studii îşi duce la bun sfîrşit lucra-
rea de doctorat Mirenii în biserică. Odată cu anul 1937, 
va fi numit profesor universitar la Academia Teologică 
Andreiană din Sibiu unde va suplini teologia fundamen-
tală, iar din 1941 va preda ca titular dreptul bisericesc. În 
1949 se va transfera la Facultatea de Teologie din Bucu-
reşti unde va fi profesor, îndrumător de doctorat şi îşi 
va publica studiile de un înalt nivel academic. Un ade-
vărat savant în materie filologică, teologică şi de drept. 
Cunoştea franceza, germana, italiana, greaca modernă, 
poloneza, sîrba, ceha, maghiara, bulgara şi rusa. A ţinut 
conferinţe în mai multe ţări: Italia, Grecia, Germania şi 
Polonia. Ca recunoaştere şi răsplată a contribuţiilor în 
domeniul dreptului canonic în 1968 i se conferă titlul 
de doctor honoris causa al Facultăţii din Tesalonic.

A deschis noi perspective cercetării, aprofundării şi 
nuanţării temelor de drept canonic pe care le va aborda 
într-un mod enciclopedic.
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Vasile SPIRIDON

A locui într-o limbă
Încă din titlul cărţii Scriitori evrei în cultura română (Bucu-
reşti, Editura Hasefer, 2020) este pus în evidenţă de Răzvan 
Voncu caracterul de incluziune – atât în privinţa diacroniei, 
cât şi a scării valorice –, a prezenţei evreilor în spaţiul lite-
rar şi cultural românesc. Este de domeniul evidenţei că, din 
moment ce scriu şi au scris în limba română, ei aparţin lite-
raturii române, indiferent unde s-ar afla. Cu atât mai mult, 
cu cât trăitorii în Israel chiar îşi revendică acest statut, deşi 
scriu şi în ebraică, făcând parte şi din istoria literaturii isra-
eliene. Ceea ce nu înseamnă că miza cărţii este de a demon-
stra că scriitorii evrei de limba română ar avea unele trăsă-
turi etnice specifice, întrucât numai unii dintre ei posedă o 
asemenea amprentă scripturală care să fie uşor identificabilă. 
Răzvan Voncu este convins că prin scris pot fi excedate limi-
tele pe care profilul etnic, religios şi cultural le stabileşte în 
raport cu individul. De aceea, el nici nu crede că esteticul ar 
putea fi condiţionat, printr-un anumit fel de tematică recurentă, 
de etnic. Dacă etnicitatea este fatalmente 
constitutivă oricărui scriitor, ea nu trebuie 
să condiţioneze segregaţionist, pe urmele 
doctrinei sămănătoriste, să spunem, şi o 
judecată axiologică.

Spre ofuscarea probabilă a românilor 
basarabeni, a celor nord-bucovineni, a celor 
din Banatul sârbesc şi chiar a celor din 
Occident, Răzvan Voncu afirmă tranşant 
că diaspora scriitorilor români din Israel 
este cel mai bine reprezentată dintre toate. 
Este părerea unui critic şi istoric literar 
care vorbeşte în cunoştinţă de cauză, deoa-
rece cărţile publicate anterior îi dovedesc 
preocupările de atent observator singular 
al fenomenului literar atât din ţară, cât şi 
din afara graniţelor. Argumentarea celor 

afirmate de cronicarul literar din ultimul deceniu al revis-
tei „Realitatea evreiască“ este susţinută prin faptul că scriito-
rii de limba română din Israel au evoluat sincron cu ceea ce 
s-a întâmplat la noi pe timpul comunismului în privinţa lim-
bajului şi a tematicii. Astfel, integrarea lor în istoria literaturii 
române s-a putut face mai lesnicios decât a acelora din Mol-
dova şi din Bucovina de Nord, care, preocupaţi îndeosebi de 
cultivarea necesarei direcţii patriotice (la care s-a adăugat şi 
cenzura sovietică faţă de ceea ce se scria în Ţară), au rămas 
defazaţi faţă de modelele culturale şi literare de la noi şi din 
Europa. Desigur că este o concluzie plină de amărăciune la care 
se ajunge, iar nu o apreciere acuzatoare ori minimalizatoare.

În schimb, autorul constată cu satisfacţie că în ultimele 
şapte decenii, adică după crearea statului Israel, s-a scris acolo 
neînrerupt în limba română, nu doar individualizat, ci şi în 
cadru instituţionalizat (asociaţii, edituri, publicaţii cultu-
rale). Trebuie să spun că unele nume de autori şi, mai ales, 

de cărţi ne erau necunoscute până acum, 
fie şi numai din cauza difuzării, dacă nu şi 
a lipsei de interes faţă de literatura noas-
tră transfrontalieră. În aceste condiţii, este 
cu totul meritorie preocuparea lui Răzvan 
Voncu faţă de activitatea unor scriitori care 
„au suit“ spre Israel (aşa se spune în ebra-
ică) şi au suferit o dramă dublă, deoarece 
în România a trebuit să se aştearnă tăcerea 
impusă de regim după plecarea lor, iar în 
spaţiul cultural ebraic au fost consideraţi 
ca aparţinând unei alte literaturi: „Evreul 
român nu poate scăpa nicăieri şi nicio-
dată de această dublă rădăcină, evreiască 
şi românească. În ţara în care se naşte i se 
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reaminteşte mereu apartenenţa la obştea evreiască, în Israel 
i se spune mereu că a rămas român…“ (p. 113)

În orice caz, chiar dacă „ei, evreii români, ştiu şi cum este să 
îţi pierzi, forţat, ţara, şi cât de greu se recâştigă o patrie…“ (p. 
330), sintagme întrebuinţate de critic precum „scriitor român 
de origine evreiască“, „scriitor evreu de limbă română“, „scrii-
tor israelian de limbă română“ se referă, în contexte diferite, la 
o aceeaşi realitate. În pofida omogenizării culturale şi a gene-
ralizării limbii ebraice în Israel, autorul se vădeşte optimist 
în privinţa efectelor vechiului flux de emigranţi din Româ-
nia: „Pentru mine, ca scriitor, este un motiv de uimire şi de 
bucurie să constat cât de puternice au fost în sufletele evre-
ilor români limba şi cultura română, amintirea României şi 
nostalgia momentelor bune petrecute în ţara de origine. Nu 
mă înspăimântă spectrul dispariţiei, într-un viitor pe care 
ni-l dorim cât mai îndepărtat, a limbii române în Israel, de 
cunoaşterea aprofundată a contribuţiei evreilor români la con-
strucţia României moderne şi a statutului Israel, iar momen-
tele dureroase ale acestei relaţii, cum a fost Holocaustul, vor 
fi depăşite prin asumarea responsabilităţii şi prin acte de jus-
tiţie morală“ (p. 339).

Răzvan Voncu analizează acest complex fenomen identi-
tar de natură cultural-literară şi lingvistică, extins la aria între-
gii literaturi române, sesizându-i particularităţile, dar fără a le 
absolutiza (exista riscul „parohializării“ sau, mai adecvat, al 

„sinagogizării“), ori a le relativiza (deoarece se risca disiparea). 
Iar aceasta cu atât mai mult, cu cât intră în ecuaţie o identi-
tatea dublă şi chiar triplă, ca în cazul etnicului evreu Benja-
min Fundoianu/ Fondane – scriitor român şi francez totodată. 
Din analizele şi din interpretările efectuate, iese cu claritate 
în evidenţă modul în care un scriitor se raportează la propria 
identitate şi felul cum aceasta se manifestă în pluralitatea ei.

Este vorba despre o identitate nefăurită în timp, prin for-
marea umană, educativă sau culturală, ci despre una asu-
mată ca un dat individual, cu neputinţă de edificat plenar în 
contexte social-politice vitrege (legislaţia rasială a statului 
naţional-legionar, războiul, Holocaustul, instalarea comunis-
mului). La capătul finelor disocieri, universitarul bucureştean 
redescoperă cu tristeţe câte personalităţi de origine evreiască 
a pierdut România din pricina urgisirilor istorice de la jumă-
tatea veacului trecut. În acest spirit, în cuprinsul cărţii, pe 
lângă mărturiile evreilor scrise în limba română despre ororile 
Holocaustului, îşi găsesc deopotrivă locul, graţie traducerilor, 
şi acelea scrise în maghiară, ebraică, franceză sau germană.

În multitudinea de formule şi de modalităţi literare ale 
scrisului în limba română există teme specifice legate de reli-
gia iudaică şi de mediul comunitar, peste care pluteşte o undă 
de umor, dar şi de nostalgie melancolizată, cauzată de vitre-
gia destinului ahasveric. Or, în contextul internaţional actual 

– al tendinţei de disipare a identităţilor etnice şi a specificului 
naţional – i-a fost greu lui Răzvan Voncu să menţină cumpăna 
dreaptă între evidenţierea identităţii evreieşti şi asimilarea ei 
ansamblului organic al culturii române. Se ştie, de exemplu, că 
există în Occidentul plin de stereotipuri şi de confuzii tendinţa 
pernicioasă în rândul persoanelor de culoare de a induce (chiar 
şi în educaţia propriilor copii) ideea că rasa lor nu ar excela 
în anumite domenii, precum ar fi sportul şi muzica. Motiva-
ţia este tocmai pentru a nu se crede din partea extremiştilor 

sau a răuvoitorilor că se încearcă astfel propagarea distincţi-
ilor rasiale, ce s-ar întoarce tot împotriva lor.

Această tendinţă cu efect de bumerang fiind manifestă şi în 
privinţa situaţiei evreilor (ameninţaţi astăzi de recrudescenţa 
antisemitismului sub acoperirea antisionismului şi a antiisrae-
lismului), Răzvan Voncu a fost ros de îndoiala dacă nu cumva 
adunarea între copertele unei cărţi a numelor celor peste 70 
de scriitori evrei de limba română clasici şi contemporani, din 
România şi din Israel, ar însemna tot un fel de „ghetoizare“. 
Or, lăudabila sa întreprindere – un adevărat fapt de cultură – 
prin apariţia volumului Scriitori evrei în cultura română nu 
presupune excluderea, ci tocmai includerea acestor scriitori 
cu identitate plurală în cadrul literaturii noastre, căreia îi apar-
ţin de drept. Rărita comunitate românofonă din Israel, ală-
turi de împuţinata comunitate evreiască din România, dar şi 
de alţi evrei risipiţi în lumea largă, continuă să contribuie cu 
opere semnificative la dezvoltarea culturii noastre. Grăitoare 
în acest sens este realizarea admirabilelor portrete făcute unor 
personalităţi de prim rang, precum Mihail Sebastian, Benja-
min Fundoianu, Michael Finkenthal, Carol Iancu, Solomon 
Marcus, Paul Cornea, Andrei Oişteanu ş.a.

Chiar dacă Răzvan Voncu este preocupat în primul rând 
de scrisul evreilor români şi de apartenenţa lor la literatura 
română, iar nu de urmărirea unui anumit fenomen de tip 
identitar sau culturologic, el practică „realsemitismul“. Acesta 
este un termen lansat de Nicolae Cajal şi înseamnă punerea 
obiectivă în evidenţă a contribuţiei evreilor în toate domeni-
ile vieţii sociale, culturale, economice şi chiar politice. Terme-
nul respectiv a apărut ca o contrareacţie la ceea ce se defineşte 
prin vechiul şi mereu noul antisemitism, ale cărui pericole 
sunt semnalate şi aici: „Antisemitismul a reapărut în societă-
ţile occidentale, atât în Europa, cât şi în Statele Unite ale Ame-
ricii, cu o virulenţă nebănuită şi cu o neaşteptată abilitate de a 
exploata slăbiciunile democraţiei. Micile grupuri neonaziste 
care au supravieţuit denazificării s-au văzut întărite de stra-
nia derivă antisemită a stângii – Partidul Laburist din Marea 
Britanie este un exemplu şocant în acest sens –, dar mai ales 
de antisemitismul deschis al maselor de imigranţi islamici. 
[…] Toate aceste manifestări, surprinzătoare pentru cei care 
credeau în spiritul democratic occidental, sunt susţinute de 
adepţii corectitudinii politice, devenită, dintr-un îndreptar de 
bun-simţ al discursului public, o nouă formă de cenzură stân-
gistă“ (pp. 264–265). Este un semnal de alarmă tras într-un 
timp al fundamentalismelor, în care unii dintre semenii noş-
tri cred că grozăvia actelor de terorism făcute după bunul lor 
plac ar fi şi pe placul lui Dumnezeu.

Odată cu apariţia acestei cărţi de la Editura Hasefer, se 
readuc în discuţie personalităţi, momente şi teme care au fost 
supuse ocultării sau interpretărilor ideologice tendenţioase din 
partea celor două totalitarisme ale secolului al XX-lea. Răzvan 
Voncu ne îndeamnă să reflectăm asupra unor aspecte ale isto-
riei noastre literare pe care până acum le-am neglijat şi care 
merită să capete conturul unor dezbateri. Înainte de a se con-
stitui într-un act cultural cu valoare filosemită, întreprinde-
rea recuperatoare datorată apariţiei cărţii Scriitori evrei în cul-
tura română vizează, în primul rând, istoria literaturii române, 
întrucât dicţionarele şi enciclopediile noastre sunt lacunare la 
acest capitol al locuitorilor rămaşi mereu exilaţi într-o limbă. 
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Viorel HODIŞ

Acad. Ioan-Aurel Pop,  
Veghea asupra limbii române*

MOTTO: „[…] limba romană, ca să nu [şi-]o părăsească 
nicidecum, [românii] se împotrivesc cu atâta stăruinţă [năvă-
litorilor], încât îi vezi că luptă, nu atât pentru păstrarea vie-
ţii, cât a limbii“ (Antonio Bonfini (1434-1503), secretar al 
regelui Matei Corvin).

I. Întâmpinat, autorul, întâmpinată, cartea – imediat după 
apariţie, semn bun – şi cu vorbe-„n doi peri“1, dar şi cu elogii 
rar întâlnite – alt semn bun! – Veghea asupra limbii române 
este „micul tratat despre şi pentru limba română […] rod 
al unei îndelungi meditaţii, al unei adânci ruminări a date-
lor acumulate […] şi al unei nobile stări de veghe“2. Eveni-
ment îndelung şi de mulţi aşteptat, întrucât în învăţămân-
tul (pre)universitar „umanioarele“, în primul rând româna 
şi maica sa, latina – dar şi istoria neamului! – sunt în mare 
suferinţă. Şi nu de ieri, de-alaltăieri, ci de decenii.

Preocupările privind soarta limbii şi istoriei neamului 
sunt, pentru marele istoric, nu doar sarcini din „fişa pos-
tului“ istoricului de meserie ca om de ştiinţă, ci obligaţii 
de suflet, de conştiinţă, punându-şi, de mulţi ani, în luptă 
dreaptă întreaga fiinţă, cu nebănuite energii.

Ca tânăr elev, I-A. Pop are marele noroc, dătător de înalte 
imbolduri, studiind la un celebru liceu („Andrei Şaguna“ din 
Braşov), cu o excelentă tradiţie, cu mulţi „profesori doctori în 

1  „[…] istoricul e un cal breaz, un retrograd din încrengătura zăvorâ-
ţilor în convingeri atavice […] de căpos incorigibil […]; cartea este 
o apologie adusă limbii române“(S. Lavric în „România literară“, nr. 
45/2020, p. 12).

2  Irina Petraş, În contra nimicnicirii de neam şi limbă, în „România 
literară“, nr. 45/2020, p. 13.

specializările lor“3, liceu, azi colegiu naţional, care a dat ţării 
şi culturii naţionale şi mondiale multe zeci de academicieni.

Viitorul istoric fructifică la maximum – ca student la 
Facultatea de Istorie, secţia Istorie-Filosofie a Universită-
ţii clujene „Babeş-Bolyai“ – tot ce aveau mai bun de oferit 
marii ei profesori Constantin şi Hadrian Daicovici, David 
Prodan, Şt. Pascu, D.D. Roşca ş.a.

Îşi întregeşte cunoştinţele în bogat periplul său ca bur-
sier, respectiv ca Visiting Professor la mari universităţi ale 
lumii (Pittsburg-Pennsylvania-SUA, Trento-Italia, Ca’Foscari 
din Veneţia-Italia), ca Dr.H.C. al mai multor universităţi, ca 
membru a numeroase academii etc.

Drept cel mai apropiat şi mai influent dintre marii lui 
maeştri – unul care nu i-a fost profesor, doar coleg de Aca-
demie – şi-l recunoaşte pe acad. matematician şi logician 
Solomon Marcus, de la care a primit impulsul cel mai curat 
şi hotărâtor, cel mai vibrant, acela de a declanşa revigorarea 
învăţământului public umanist, a limbii şi istoriei naţiunii, 
dar, în special, de a readuce, pe locul ce i se cuvine, limba 
latină, obiect de studiu uzurpat în perioada comunistă, igno-
rat în cea postcomunistă.

Şi nu numai atât. Acad. Solomon Marcus i-a insuflat 
tânărului istoric Ioan-Aurel Pop – ca obligaţie morală de 
bun cetăţean român – dorinţa de a ieşi în public spre a con-
vinge autorităţile să ia cuvenitele măsuri de redresare şi era-
dicare a acestor carenţe majore, în primă urgenţă, în învăţă-
mântul preuniversitar.

Marele matematician nu s-a mulţumit doar cu îndemnuri, 
ci i-a furnizat tânărului istoric şi „armătura“ argumentelor cu 

3  Veghea…, p. 5-6.
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care să convingă, nu numai autorităţile statului, ci şi opinia 
publică din mediul şcolar preuniversitar (profesori, părinţi, 
elevi) cât de importantă este repunerea la locul ei de mare 
cinste a predării limbii latine în învăţământul românesc.

Rezumăm, pe cît posibil mai condensat, aceste argumente.
1. Primul: apartenenţa noastră la latinitate. Ar fi un para-

dox greu de înţeles – şi extraordinar de păgubos pentru şcoala 
noastră – ca o „limbă-fiică“ (neolatină), care este româna, 
să refuze a-şi cunoaşte „limba-mamă“, câtă vreme popoare 
nelatine ale lumii civilizate aşază latina la baza învăţămân-
tului în sistemele lor educaţionale. Ca să nu mai vorbim de 
universul numit „romania“ – lumea popoarelor neolatine 
europene, respectiv nelatine, doar latinofone, extraeuropene 
(numeroasele popoare ale continentului „latino-american“, 
ce vorbesc spaniola şi portugheza) – în ale căror sisteme de 
învăţământ limba latina este considerată disciplina princeps. 
În sistemul educaţional al landurilor Germaniei latina se 
predă, până astăzi, chiar şi la unele institute cu profil tehnic.

2. Marele matematician şi logician român S. Marcus 
(mare român, deşi etnic evreu!) avea convingerea fermă că 
latina cu logica impecabilă a structurii sale gramaticale este 

„cheia“ cea mai potrivită pentru studierea celorlalte limbi, 
nu numai a „limbilor-surori“ neolatine (franceza, spani-
ola, portugheza, italiana, sarda, provensala, catalana, reto-
romana), nu numai a limbilor nelatine de uzanţă internaţi-
onală (engleza, germana, chineza, japoneza…), ci a tuturor 
limbilor cunoscute ale lumii!

3. Gramatica limbii latine disciplinează mintea oricui o 
învaţă şi dă viziune intelectualului, întocmai cum geometria 
o face pentru cei ce o studiază. Un elev/ student – spunea 
matematicianul-logician – care „ştie bazele limbii (grama-
ticii) latine are premisele formate ca să devină specialist în 
multe domenii, de la ştiinţele exacte până la cele sociale şi 
la disciplinele umaniste“4.

Astfel pleda acad. S. Marcus pentru readucerea latinei la 
prestigiul cuvenit în sistemul nostru de învăţământ grav afec-
tat încă de la Reforma Învăţământului din 1948. Reformă pe 
care, alături de multe altele, guvernanţii României de-atunci 

– România aflată, efectiv, sub ocupaţia trupelor sovietice! – a 
fost nevoită să o (şi să le) accepte. Şi aşa a rămas, în linii mari, 
şi sub guvernările succesive neocomuniste de după 1989.

Prin aceste argumente acad. S. Marcus pleda, de fapt, şi 
pentru acurateţea, armonia şi ridicarea prestigiului limbii 
române, în care vedea adevărata carte de vizită a poporului 
român. Mare academician matematician şi logician român 
şi mare patriot român!

***
II. „Limba română este cel mai înalt, cel mai preţios 
bun, cel mai valoros tezaur spiritual produs de popo-
rul român de-a lungul întregii sale istorii“. Acesta este 
postulatul central de la care se revendică întreaga con-
cepţie istorico-lingvistică a academicianului I.-A. Pop. Pe 
acest postulat se pliază întreagă cartea Veghe5 asupra limbii 
române, „micul tratat“6, care conţine în „cuprinsul“ său 29 

4  V. „Oraşul“ XV (2020), 1 (50), p. 60/2/2.
5  Pierderea acestui articol hotărât (-a) sporeşte frumuseţea titlului căr-

ţii (opinie subiectivă, desigur!).
6  V. supra, nota 3.

de „meditaţii“, adevărate microstudii, concordante cu ulti-
mele concluzii ale cercetătorilor specialişti în materie. Toate 
aceste meditaţii elucidează una câte una din multiplele faţete 
al vastei teme în discuţie:

Vom evidenţia câteva în următoarele noastre pagini 
restrânse la dimensiunile unei recenzii.

1. Mărturii lingvistice („interne“) ale latinităţii limbii 
şi ale continuităţii.

S-a vorbit şi s-a scris mult despre vecinătatea 
traco-geto-dacilor cu imperiul Romei, despre relaţiile – când 
mai paşnice, când mai ostile – ale statului centralizat Dacia 
cu marele Imperiu Roman în continuă expansiune, despre 
războaiele dintre acestea soldate în final cu ocuparea unei 
bune părţi din Dacia, despre bilingvismul realizat prin supra-
punerea latinei vulgare peste idiomurile vorbite de populaţi-
ile din sudul şi nordul Dunării, romanizându-le. Teritoriu şi 
perioadă istorică de formare a graiurilor romanice din care 
a rezultat lingua romana, devenită, în secole, limba română.

Din perioada luminismului românesc, multe şi impor-
tante studii privind latinitatea limbii noastre le datorăm 
marii mişcării cultural-religioase din Transilvania secolu-
lui al XVIII-lea, din sânul cărei mişcări s-a născut celebra 

„Şcoală Ardeleană“, numită şi „Şcoala Latinistă“7, constituită 
în jurul reprezentanţilor ei de frunte: Samuil Micu, George 
Şincai, Petru Maior, Ion Budai Deleanu şi mulţi alţii.

Principalele direcţii ale luptelor religioase, politice şi şti-
inţifice pe care le-au iniţiat şi condus „corifeii“ acestei Şcoli 
de-a lungul secolelor XVIII şi XIX cu mari eforturi, chiar 
jertfe, sunt următoarele:

a) Lupta pentru dovedirea originii romane a poporului 
român şi a continuităţii acestuia pe meleagurile locuite neîn-
trerupt până astăzi;

b) Lupta pentru dovedirea originii preponderent latine 
a limbii române, precum şi tratamentul cuvenit influenţelor 
primite de aceasta din partea limbilor popoarelor conlocu-
itoare sau vecine, cu care românii au avut relaţii mai mult 
sau mai puţin îndelungate;

c) Problema Uniaţiei, a unirii religiei ortodoxe a românilor 
din Imperiul Austriac cu Biserica Romei (catolică), rezultând 
Biserica Greco-Catolică, sau Biserica Română Unită cu Roma.

„Prima [direcţie] a făcut posibilă dezvoltarea istoriografiei 
române, continuând[u-l] pe Cantemir; a doua a pus bazele 
filologiei româneşti, fireşte sub forma ei speculativă [lati-
nistă, puristă], iar a treia a avut, printre altele, meritul înte-
meierii istoriografiei religioase şi al întrevederii [sic] originii 
creştinismului nostru.

Dar meritul suprem al Şcolii Latiniste este trezirea, sub 
egida ideii latine, a sentimentului unităţii naţionale a popo-
rului român, lucru care a adus Românismului din Ardeal şi 
părţile ungurene energia necesară de a mai rezista asupririlor 
deznaţionalizatoare ale Maghiarilor. Astfel opera Şcolii Lati-
niste are o nesfîrşit de mare însemnătate istorico-culturală 
[…]; în limbă, purismul a avut însă urmări nefaste [reprezen-
tând] partea cea mai slabă din tendinţele Şcolii Latiniste“8.

7  Minerva, Enciclopedie română, Cluj, 1929 (975 p.), p. 91/1. (În con-
tinuare: Minerva).

8  Idem, p.91/1.
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Vasta bibliografie ce s-a scris de-a lungul secolelor des-
pre contribuţia acestei Şcoli la istoria poporului român şi la 
istoria limbii române l-a convins, credem, pe autor să acorde 
cărţii Veghea…, oarecum de popularizare ştiinţifică, mai 
puţin spaţiu tipografic, problema constituind, deja, obiectul 
anterioarelor sale eforturi ştiinţifice, de tratate academice9.

Mărturii lingvistice indubitabile ale latinităţii limbii noas-
tre au scos la lumină şi marii savanţi lingvişti şi istorici din 
Principatele Române, atât în privinţa lexicului, a ortografiei, 
folclorului, cât, mai ales, a structurii gramaticale, coloana 
vertebrală a oricărei limbi naturale.

Odată cu înfiinţarea Academiei Române (1866), aceasta 
şi-a propus ca primă sarcină – precum şi-au propus aproape 
toate academiile europene, la timpul fondării lor – alcătui-
rea şi redactarea Vocabularului, a Ortografiei şi a Gramati-
cii limbii române.

Celebră a rămas disputa ştiinţifică stârnită de primul 
important Dicţionar academic realizat de autorii T. Laurian 
şi I. C. Massim, care – înregistrând „contabiliceşte“ fiecare 
cuvânt, indiferent de frecvenţa, de importanţa lui în vor-
bire – au ajuns la un procentaj mic de cuvinte cu etimon clar 
latin, majoritar apărând un fond de slavonisme, grecisme şi 
turcisme, superficiale şi conjuncturale „infiltraţii“ mai mult 
sau mai puţin recente în limbă, oricum, după constituirea ei.

Contra acestei metode de lucru neştiinţifice s-a ridi-
cat marele enciclopedist român B. P. Haşdeu, care – anali-
zând în marele for academic o doină culeasă din Dobrogea, 
provincia cea mai „penetrată“ de aluviuni lexicale 
slavo-greco-turco-ruso-tătare – a demonstrat indubitabil 
că fondul lexical latin prezent în limba română atinge 80%. 
Explicaţia, irefutabilă, constă în circulaţia cuvintelor, ceea ce 
a condus – ca „dreaptă consecinţă“10 la compartimentarea 
ulterioară (de către marele lingvist român Al. Graur ş.a.) a 
întregului volum de aproximativ (azi) 200.000 de cuvinte 
ale limbii române în FP („fondul principal“) şi RV („restul 
vocabularului“), reactivând o veche opinie schiţată în sec. al 
XVII-lea de Simion Ştefan, Mitropolitul Ardealului de la 
Bălgrad (azi Alba Iulia). Î. P. Sfinţitul albaiulian lupta pen-
tru introducerea limbii române în serviciile divine, căci sla-
vona bisericească era pentru marea masă a poporului ca „o 
fântână pecetluită […], un întunearec de cuvinte neînţelese“. 
Merită citată comparaţia cuvintelor cu banii, preţioasă figură 
de stil, care l-a făcut pe Mitropolitul bălgrădean celebru pen-
tru Cultura românească, Biserica, însăşi, consacrându-l drept 
sfânt în calendarul ortodox:

„Bine ştim că cuvintele trebuie să fie ca banii, că banii aceia 
sânt buni carii îmblă în toate ţările, aşia şi cuvintele acelea 
sânt bune carele le înţeleg toţi“11.

Mare amator de etimologii latine, acad. I.- A. Pop a stâr-
nit vii aplauze mai anţărţ într-o conferinţă ţinută la Cluj de 

„Ziua Limbii Latine“12.

9  V. vasta bibliografie a problemei în opera acad. I.-A. Pop şi a multor 
altor cercetători, istorici, lingvişti, filozofi etc.

10  Expresie dragă autorului acestei cărţiţ
11  Noul Testament, tipărit pentru prima dată în limba română la 1648, 

Reeditat la Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei – 1988 
(908 p.), p. 15 şi 21.

12  V. supra, nota 3.

Cuvintele româneşti denumind părţile corpului ome-
nesc, operaţiile şi procesele muncii gricole şi artei vânăto-
reşti, numele plantelor cultivate, respectiv sălbatice, lumea 
animalelor, păsărilor domestice, respectiv sălbatice, arsenalul 
uneltelor, mijloacelor de muncă, de transport (jugul, hamul, 
plugul, carul) etc. – c-un cuvânt tot ce-i legat de viaţa, fami-
lia, locuinţa, munca, hrana şi existenţa omului statornic pe 
pământ reprezintă denumiri prioritar latine.

Reţinem din lunga listă a cuvintelor analizate doar cîteva 
mai speciale, faţă de care autorul ne-„a sugestionat“ c-ar avea 
motive aparte de o mai specială simpatie, cuvinte cu o mai 
mare încărcătură istorică:

– adverbul anţărţ (frecvent: comparativul mai anţărţ), 
provine din sintagma latină anno tertius, însemnând, lite-
ral, „al treilea an“, mai precis, „cu doi ani înainte (de acesta, 
în care ne aflăm)“, romanii luând în calcul şi anul (luna şi 
ziua) „de la care se începe numărătoarea regresivă“; adver-
bul mai (< magis) provenind13, şi el, din latină;

– ai < lat. al(l)ium, „usturoi“; termenul usturoi este, şi el, 
latin (< ustulare, „a ustura“). Mai putem înregistra aseme-
nea cupluri sinonimice, precum:

– curechi (< lat. coliculus sau cauliculus, „varză“); varză 
(< lat. viridia, viridium, „verdeţuri“, derivat din verde);

– nea, neauă, „zăpadă, omăt“ (< lat. nix, la acuzativ nivis);
– amăgire este un termen foarte special, care nu pro-

vine dintr-un cuvânt latin, ci dintr-o propoziţie, evocând o 
întreagă etapă istorică, aceea a creştinării poporului roman, 
devenit, în secole, român. Nu toţi „craii de la Răsărit“ erau 
cristofori (adică „purtători de Cristos/ adepţi ai Lui“), unii 
erau magi „înşelători“, dispuşi să atragă oamenii spre alte 
credinţe, religii vechi, orientale, amăgind mase mai nume-
roase sau mai puţin numeroase. Astfel s-a născut zicerea 
latinească ad magos ire, („a merge la magi“), din care – tre-
când printr-o variantă intermediară *ad mag ire – a rezul-
tat >14 *admăgire, amăgire.

– Mai reţinem un specimem, unul rarisim prin înduioşă-
toarea „deplasare semantică“ realizată de la etimonul latin la 
cuvântul românesc. Multă vreme romaniştii se-ntrebau de ce 
româna este singura dintre limbile romanice, care n-a păs-
trat, n-a moştenit cuvântul latin merda, cu sensul originar 
de „murdărie (de un fel anume). Dar, iată că există în limba 
noastră verbul a dezmierda (< latina târzie dismerdare), cu 
un sens iniţial pe care mulţi l-au uitat: a curăţa copilul mic 
de [propria-i] murdărie, a-l primeni şi înfăşa [cu afecţiune 
maternă]. Dezmierdarea noastră, din curăţire fizică a ajuns 
să însemne curăţire sufletească, alintare, dragoste“!15.

Dintre dovezile gramaticale – care copleşesc, întrucât prin 
aproape toate „comparti-mentele“ mari ale morfologiei ver-
bului, substantivului, pronumelui şi numeralului din limba 
română „străvedem“ gramatica latină – autorul reţine tim-
purile verbale: perfectul simplu şi imperfectul, incredibil de 

13  Pentru a „condensa“ explicaţiile etimologiilor, ce-ar putea interveni 
mai la vale, vom folosi semnul (<), uzitat frecvent în studiile de limbă 
cu sensul „provine din…“.

14  cu acest sens – de „a rezulta, de unde rezultă“– lingvistica utilizează 
şi semnul de „sens invers (>)“. Asteriscul (*) este semnul grafic care 
marchează cuvinte sau expresii presupus atestate, mai puţin sigure. 

15  Veghea…, p. 65/2.
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bine conservate de la latina populară (sau vulgară) până la 
româna contemporană nouă:

– perfectul simplu (al verbului sum, esse, fui „a fi“ – cel 
mai frecvent, şi-n latină, şi-n română):

1. fui 2. fuisti 3. fuit; 4. fuimus 5. fuistis 6. fuerunt (sau 
fuere) – latină;

1. fui 2. fuşi 3. fu 4. furăm 5. furăţi 6. fură – română16.
– imperfectul (aceluiaşi verb):
1. eram 2. eras 3. erat 4. eramus 5. eratis 6. erant
1. eram 2. erai 3. era 4. eram 5. eraţi 6. erau.
Autorul cărţii Veghea…nu scapă din vedere că „se fac 

uneori glume, în necunoştinţă de cauză, pe seama perfectului 
simplu păstrat aşa de bine [mai ales] la olteni, fără să se inţe-
leagă ce tezaur lingvistic identitar arhaic reprezintă acesta“17.

Departe de noi dorinţa de „a lungi“ comentariile asu-
pra problemei, credem că aici e, totuşi, locul potrivit, chiar 
obligatoriu să oferim pe scurt, fireşte, doar nespecialiştilor 
câteva precizări utile.

a) Contrar credinţei unora, întreaga moştenire latină a 
limbii române – ca şi a tuturor celorlalte limbi „surori“ (neo-
latine) – nu provine din limba latină literară, clasică, a lui 
Cezar şi Cicero, ci din limba populară, vorbită de vulg (de 
unde epitetul vulgară), de masele populare analfabete, con-
vieţuitoare cu băştinaşii noştri, respectiv (extinzându-ne la 
limbile „surori“) cu cei de pe intreg Imperiul Roman, care 
vorbeau idiomuri locale (italic, franco-germanic, iberic, dal-
matic, sardic etc.) cărora li s-a suprapus – respectiv, singură 
li s-a impus, tuturor, printr-un bilingvism sui-generis! – sus-
numita latină vulgară, acceptată/ considerată superioară. E 
încă în vogă teoria conform căreia – în situaţii de bilingvism 
sau plurilingvism, (care presupun, bineînţeles, multicultu-
ralism), ale unei/ unor comunităţi – înving limba şi cultura 
considerate superioare. Aşa s-a-ntâmplat în Europa, aşa 
s-a-ntâmplat – după marile descoperiri geografice din evul 
mediu – şi-n procesul formării limbilor neolatine pe conti-
nentul latino-american, aşa se-ntâmplă oriunde, oricând18.

b) Sensul epitetului vulgar,-ă trebuie înţeles ca sinonim 
perfect al celuilalt: popular, -ă; (latina) vulgară înseamnă un 
idiom vorbit de mase ale populaţiei imperiului neinstruite, 
neşcolite, care nu cunoşteau limba latină cultă, numită de noi 

„clasică“, a scriitorilor, nobililor şi patricienilor, nici vocaula-
rul, nici gramatica academică a ştiinţelor vremii. Este uşor 
de înţeles cum – din această cauză, a ignoranţei vulgului – 
s-a născut sensul îndeobşte cunoscut depreciativ, de astăzi 
al termenului vulgar, -ă, atestat de dicţionare: „lipsit de edu-
caţie, grosolan, necioplit, nesimţit“19 etc.

c) În conformitate cu o altă teorie, în vigoare de la îmbi-
narea secolelor XIX-XX – rod al unei mai recente discipline 
ştiinţifice, numită Geografia Lingvistică (ilustrată magis-
tral de marele lingvist italian Matteo Bartoli, 1873-1946) – 
transformările, „inovaţiile“ lingvistice de la latină la oricare 

16  Spre scurtarea explicaţiilor aferente diagramelor, cifrele repre-
zintă pronumele/ subiecte ale verbelor/ predicate: eu, tu, el/ ea; noi, 
voi ei/ ele.

17  Veghea…, p. 53/1.
18  Crezul stalinist – ca, prin forţă („manu militari“) să impună rusa 

drept limbă internaţională – s-a dovedit a fi o erezie.
19  V. Noul Dicţionar Universal al Limbii Române, Editura Litera Inter-

naţional – numeroase ediţii [în continuare: NDUR].

dintre limbile „surori“ (neolatine) sunt mai profunde, mai 
radicale în centrul „romaniei“ (franceza, italiana, spaniola) 
şi mai puţin radicale în „ariile laterale“ ale perimetrului 
romanic european: româna (extrema estică) şi portugheza 
(extrema vestică). Aşa se şi explică faptul că româna şi por-
tugheza sunt „mai apropiate“ de limba „mamă“, latina, decât 
cele din perimetrul central.

2. Etnonimul ROMANUS > rumân, român.
Autorul cărţii noastre, acad. I. A. Pop, elucidează aici, de 

fapt, două aspecte ale problemei: numele poporului român 
şi numele limbii vorbite de el, ambele duplicate: denumiri 
interne (cum ni le numeam şi ni le numim noi) şi denumiri 
externe (cum ni le numeau şi ni le numesc alţii, vecini sau 
nevecini). Această duplicitate (la alte popoare/ limbi, chiar 
triplicitate) nu este deloc o raritate: ungurii se numesc, ei 
înşişi, maghiari; nemţii (pentru slavi şi pentru esticii euro-
peni) – (la ei „acasă“ sunt) germani; limbile lor, derivate de 
la etnonimele respective – la fel: ungară, respectiv maghiară; 
germană, respectiv nemţească etc.

Rezumând cât se poate, aspectele problemei – care e una 
dintre cele mai vaste – ar fi următoarele.

În privinţa numelui poporului român, autorul este ferm 
din capul locului: „românii s-au numit întotdeauna români 
(rumâni), de când există ei ca popor, adică de la începutu-
rile lor [iar] vlah este numele dat românilor (şi altor latino-
foni!) de către străini“20. Deci vlah/ valah şi rumân/ român 
au aceeaşi origine: latină.

Denumirea limbii, la fel, e derivată de la etnonimul 
respectiv: (limbă) română, (limbă) vlahă sau valahă. „Latină“ 
nu e denumirea limbii vorbite de noi, românii, ci denumi-
rea originii, a filiaţiei ei descendente din (limba) latină; pre-
cum franceza, italiana, spaniola…

Multă cerneală s-a „vărsat“ pentru elucidarea (frecvent, 
până azi, pentru „încâlcirea“ intenţionată, alimentată de mes-
chine interese politice ale pofticioaselor noastre vecinătăţi: 
ruso-ucrainenă (în est), bulgaro-sârbă (în sud), maghiară (la 
vest), vecinătăţi adepte ale principiului divide et impera!21 în 
derizorii, inumane şi meschine scopuri politice.

Rămâne de răspuns la întrebarea (pusă de unii romanişti) 
– pe care acad. I.-A. Pop o formulează dându-i cu măiestrie 
şi răspunsul cuvenit – şi anume, cum se face că, dintre toţi 
descendenţii marelui popor roman, numai noi, românii, am 
păstrat până astăzi etnonimul romanus, dătător de nume 
etniei, adică poporului, şi, de aici, şi limbii vorbite de acesta? 

20  Veghea…, p. 34-35.
21  Ruşii şi ucrainenii „dezmembrează“ lingvistic comunităţile de români 

peste care au ajuns vremelnici „stăpâni“, aceiaşi români – majoritari 
în Basarabia şi Bucovina de Nord – în două popoare (moldovenii şi 
românii), respectiv limba, aceeaşi limbă (în moldovenească şi româ-
nească) spre a le putea răpi statutul de majoritari, „la ei acasă“, cu toate 
consecinţele ce decurg de aici! Bulgarii şi sârbii – urmând „modelul“ 
retrograd al îndepărtatelor lor „rude“ răsăritene – „divid“ comuni-
tăţile de români suddunăreni şi limba lor – acelaşi popor şi aceeaşi 
limbă: în vlahi – vlahă şi români – română. Toate – spre a le putea 
restrânge drepturile lor naturale şi politice de comunităţi minoritare!! 

„La Vidin – ne spuneau localnicii români – autorităţile bulgare ne per-
mit să organizăm festivaluri de muzică românească, dar numai instru-
mentală, nicidecum vocală“. Câtă nimicnicie!
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Problemă „grea“, pe care „cei mai mulţi contemporani nu 
şi-o explică, o explică rău sau trec peste ea“22.

Mizând pe argumentele logicii, acestea fiind izolarea, 
respectiv nevoia de diferenţiere, se poate înţelege uşor că 
românii – total izolaţi23, (extrema estică, precum vorbirăm 
mai sus) de perimetrul central al „romaniei“ – n-aveau niciun 
motiv de renunţare la numele rumân/ român24, care-i defi-
nea cel mai bine, diferenţiindu-i de toţi vecinii. „Confraţii“ 
noştri din perimetrul central romanic – „corelaţi în veci-
nătăţi“ compacte, strâns uniţi unii cu alţii – da, trebuia să 
renunţe la acesta (etnonimul romanus), spre a se putea dife-
renţia între ei după etnonimele din substratul preroman al fie-
căruia: frânci/ francezi, italieni, spanioli…, ceea ce roma-
nus (ei toţi fiind romani!) îi împiedeca. Este, şi după opinia 
noastră, cea mai logică „dezlegare“ şi explicaţie a enigma-
ticei probleme25.

3. Mărturii „externe“ ale latinităţii limbii şi ale 
continuităţii.

La dovezile „interne“ ale latinităţii, furnizate de limba 
însăşi şi de lingviştii românii, vorbitori ai ei, istoricul acad. 
I.-A. Pop simte nevoia să-şi informeze cititorii şi cu dovezi 

„externe“ – concentrându-le într-o bogată listă (câte ne sunt 
cunoscute) – aduse de mari învăţaţi europeni din secolele 
XV şi XVI. Lovitură măiastră de istoric de meserie, întrucât 
latinitatea limbii noastre şi continuitatea noastră, a români-
lor, pe aceste meleaguri erau tot timpul contestate de „pof-
ticioasele vecinătăţi“ imperiale, pomenite de noi mai sus. 
Din motive de spaţiu, dăm o scurtă listă de nume ale aces-
tora, mai puţin extrase din operele lor.

– Enea Silvio Piccolomini (1405-1464), devenit Papa 
Pius al II-lea (1458-1464): „Acest popor (românii) are până 
acum un grai roman […]“;

– Nicolaus Olahus, alias Nicolae Românul (1493-1568), 
arhiepiscop şi regent al Ungariei, un mare umanist european, 
cunoaşte şi recunoaşte că moldovenii şi cei din Ţara Româ-
nească vorbesc aceeaşi limbă, „cea romană ca unii care sunt 
coloni ai romanilor“;

22  Veghea…, p. 34/2.
23  „o picătură“ (după unii „o lacrimă“) de romanitate într-o mare de slavi
24  V. nota 23, p. 39/1: „românii sunt romanii de la Dunăre şi Car-

paţi [s.n.]“ 
25  Încercăm o explicaţie şi mai simplificatoare. Mutatis, mutandis, 

cele de mai sus consună cu discuţia ştiinţifică – pe care-o relatez aici 
foarte pe scurt – avută (dar nepublicată) de regretatul mare lexicograf 
V. Breban (de la Institutul de Lingvistică „Sextil Puşcariu“ din Cluj) 
cu mine pe tema: patronime derivate de la toponime. Satul lui natal, 
Hereclean (Sălaj) nu cunoaşte nici un patronim Hereclenean(u). Logic: 
acolo toate familiile sunt herecleneni (cu minusculă!), ceea ce-i uneşte, 
nu-i diferenţiază. Satul meu natal, Brebi (Sălaj) nu cunoaşte nici un 
patronim Breban(u), pentru acelaşi motiv. Satul Hereclean are o sin-
gură familie, izolată, familia lui, cu numele Breban (cu majusculă!), 
patronim apt a o diferenţia de toate celelalte familii din sat. În schimb 
satul Brebi are multe familii cu patronimul Bălănean (derivat de la 
toponimul Bălan (alt sat din Sălaj). Explicaţia logică se impune de la 
sine: statutul de izolare impunând nevoia de diferenţiere în mediul 
comunitar dat, fie mare, fie mic, hotărăşte totul în această materie: atât 
(auto)impunerea etnonimelor, cât şi acordarea (prin recensământ) a 
patronimelor. Asta, desigur, cu coeficientul de relativism de rigoare şi 
raportat la perimetrele lumii civilizate cunoscute nouă azi.

– Michael Bocignoli din Ragusa (astăzi Dubrovnik, Cro-
aţia), (secolul al XV-lea-al XVI-lea): „(românii) se folosesc 
de o limbă italiană, dar ceva mai restrânsă“;

– Tranchillo Andronico (Andreis), dalmat din actuala 
Croaţia (fine de sec. XV- mort în 1571): „(după cucerirea 
Daciei) romanii şi provincialii s-au contopit ca într-un sin-
gur trup şi acum îşi zic romani, dar nu au nimic roman în 
afară de limbă (…)“;

– Felix Petančić (Brutus), (1445-1517): „(…) provincia 
Dacia (e) colonie a romanilor; băştinaşii ei şi în vremea noas-
tră se folosesc pretutindeni de limba latină“;

– Sebastian Münster (1489-1552): „Aceasta este provin-
cia Dacia (…) numită de către antici Colonia romanilor, din 
care cauză şi în timpul nostru localnicii utilizează peste tot 
limba latină“ etc.

– Dar cititorul va simţi, sperăm, cum inima istoricului 
nostru autor bate mai tare citând „depoziţia“ unuia dintre 
secretarii regelui Ungariei Matei Corvin – umanistul ita-
lian Antonio Bonfini (1434-1490) – „cel mai frumos elo-
giu adus de un străin românilor ca urmaşi ai romanilor şi 
limbii lor de origine latină:

«Căci românii se trag din romani, ceea ce mărturiseşte 
până în timpurile de acum limba lor, care, deşi se afla [per-
petuu asaltată] în mijlocul unor neamuri barbare felurite, 
nu a putut fi răpusă [întrucât românii] se împotrivesc cu 
atâta stăruinţă, încât îi vezi că luptă nu atât pentru păstra-
rea intactă a vieţii cât a limbii [lor]».

Ce vorbe de laudă mai măgulitoare ar putea fi adresate 
de către un străin unui popor întreg decât acestea […]?!“26.

***
III. Odată puse aceste fundamente, autorul înregistrează 
cu vădită mândrie locul ce-l ocupă româna între limbile 
lumii, după criteriile globaliste puse la punct foarte recent 
de marile curente ale lingvisticii mondiale.

1. Astfel, după un Barometru al limbilor în lume (rea-
lizat în 2017) mixând esenţiale criterii (număr de vorbi-
tori, de scrieri, de scriitori, de traduceri în şi din alte limbi, 
de premii literare internaţionale, de prestigiu universitar şi 
academic şi mai multe altele) româna se plasează, aproape 
incredibil, „pe locul 15 între limbile importante le lumii“27. 
Desigur, raportată la numărul enorm de mare de limbi ale 
planetei (cca şapte-opt mii!) limba noastră ocupă un loc 

„mai mult decât onorabil“, care ne impune o mult mai mare 
grijă spre a ne-o păstra curată, expresivă, mlădioasă şi armo-
nioasă, spre a-i cultiva originalitatea şi virtuţile intrinseci, 
spre a nu ne-o nimicnici. Căci „românii – prin unii dintre 
ei – sunt mari «maeştri» în a se nimicnici singuri [sic!]“28. 
Temă ce s-ar preta la vaste comentarii, dar spaţiul afectat unei 
recenzii ne-ndeamnă la restrângere. De aceea, în continuare, 
vom puncta sumare observaţii, distincţii asupra unor reali-
tăţi strâns legate de folosirea limbi, recomandate de autor.

2. Fond latin moştenit vs. latină clasică savantă (achi-
ziţionată după constituirea limbii).

Credem că această distincţie este utilă cititorilor, care – 
fără a şi-o conştientiza – ar putea cădea în diverse „capcane 

26  Veghea…, p.76-77.
27  Ibidem, p.28/1.
28  Ibidem, p.3o/2
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etimologice“, confundând cuvinte şi sintagme latine din lumea 
disciplinelor ştiinţifice (logică şi lingvistică, istorie şi arheolo-
gie, filozofie şi religie, medicină şi farmacie, politică şi artă 
militară, drept, tehnică, ştiinţele naturii etc.) cu lexicul şi 
structura gramaticală moştenite de limba română.

Astfel, terminologia juridică dispune de un fond latin 
extrem de bogat, nu numai în limba română, ci în toate lim-
bile naţiunilor civilizate care au adoptat Dreptul roman ca 
fundament al Justiţiei. Toată această zestre a popoarelor este 
integral sau aproape integral preluată din limba latină cla-
sică. Cităm câteva dintre cele mai cunoscute nouă, români-
lor, chiar celor care nu suntem jurişti.

Astfel, captatio benevolentiae, corpus delicti, de facto et 
de jure, expressis verbis („în termeni clari“), flagrante delicto, 
ius primae noctis, ius primae occupantis etc. etc. sunt atât de 
răspândite, încât, cu rare excepţii, nici nu mai trebuie tra-
duse în româneşte – bineînţeles, pentru oamenii cât de cât 
trecuţi prin şcoală.

De asemenea, în domeniul ştiinţelor naturii, biologiei, 
farmacologiei, clasificarea binară (gen – specie) a tuturor 
plantelor şi animalelor planetei (cunoscute până atunci, 
desigur!) – opera epocală a marelui savant suedez Carl von 
Linné (1707-1778 – este integral latină.

În toate universităţile europene ale evului mediu limba 
de predare aproape a tuturor ştiinţelor era latina clasică.

3 Limba şi aritmetica.
Autorul I.-A. Pop extinde cercetarea, arătându-se dori-

tor să-şi ajute compatrioţii umblaţi mai mult pe lângă decât 
pe la şcoli (sau analfabeţii numiţi de unii: funcţionali, în 
loc de analfabeţi functional!) faţă de care-şi exprimă nu o 
dată îngrijorarea „părintească“!). Corectează „celebrul pleo-
nasm“ auzit/ văzut la multe canale tv., citit în multe publica-
ţii ale mass-media româneşti („*un procent/ procentaj de 30 
la sută), uneori „amplificat“ şi cu semnul simbolic respec-
tive (%), devenind aberantul „*procentaj de 30% de procente 
la sută“, cea mai bună dovadă că sensul cuvintelor procent/ 
procentaj le este multora necunoscut, în ciuda răspândi-
rii semidoct-orgolioase până la saturaţie a prefixului latin 
PRO-: PROROMÂNIA (partidul dottore-lui V.V. Ponta)!, 
PROtv, PROcinema, generaţia PRO! etc. etc.

Nu se ştie precis nici cum trebuie scrise numerele mari 
(„reuniuni de cifre“, cum le defineşte autorul) de mii, sute 
de mii, milioane, miliarde…, pe grupe de câte trei cifre por-
nind de la coadă spre capul numărului: grupa miilor, a sute-
lor de mii, a milioanelor ş.a.m.d. Cum le scriem (în cuvinte), 
respectiv cum le punctăm, „separăm“29 (în cifre)? Unii „lasă 
câte un spaţiu [blanc e termenul tipografic şi ortografic con-
sacrat şi acceptat de toţi]“ între grupări (cum ni se reco-
mandă, ca membri ai UE, şi nouă, românilor), alţii pun 
puncte; anglo-saxonii au înlocuit mai recent punctele prin 
virgule, provocând confuzia cu vechea virgulă, destinată 
despărţirii „zecimalelor“ de numerele numite „întregi“, ca-n 

29  „Nesepararea“ e foarte păguboasă fiindcă duce frecvent la „citi-
rea“ aleatorică a numerelor mari şi foarte mari. „România va primi 
din partea UE 80 de miliarde euro“, după unii, 80 de milioane, după 
alţii. Numărul 1000000000, spre ex., la un canal tv. oarecare e, când 
milion, când miliard; „separat“ prin puncte între „grupele de trei cifre“ 
(1.000.000.000) e sigur miliard etc.!

„faimosul număr ἠ (pi) simplificat se scrie la noi 3,14, iar în 
lumea anglo-saxonă 3.14“30. E evident că ar trebui să existe 
un singur model de scriere, universal. Dar…

Dacă cifrele şi numerele sunt treaba matematicienilor şi 
a „finanţiştilor“ lumii, iată că ne revine şi nouă, lingviştilor, 
o problemă de „pus la punct“, una privind relaţiile dintre 
cuvinte. Autorul cărţii „punctează“ corect că „prepoziţia de 
se pune după numerele mai mari de 19“31. Aşa-i. De ce, oare? 
Explicaţia ne-o dă paradoxalul (din punct de vedere morfo-
logic) zece/ zeci, care face parte din două modele de numeral 
distincte, (numerotabile: (1) şi (2)), moştenite, ambele, din 
latină: în primul model, zece este considerat (dar numai la 
singular!) numeral, impunând modelul (1) „numeral + sub-
stantiv“: un om – zece oameni – nouăsprezece oameni (nu: 
un *de oameni, zece *de oameni, nouăsprezece *de oameni). 
De la 20 (douăzeci) în sus, zeci (odată devenit plural, deci 
numai la plural!) a fost şi este asimilat ca substantiv, aseme-
nea celorlalte (dar acestea, şi la singular, şi la plural!): sută 

– sute, mie – mii, milion – milioane etc., intrând în mode-
lul (2) „substantiv + prepoziţia DE + substantiv“): zeci de 
oameni, douăzeci de oameni, două sute de oameni; două mii 
de oameni etc.32, întocmai ca şi „sintagmele nominale“: mul-
ţime de oameni, grămadă de oameni; (nu: *zeci oameni, *trei-
zeci oameni, *nouăzeci şi nouă oameni; şi nicidecum: *sute 
oameni, *mii oameni; *milioane lei, *miliarde euro etc.)33.

Oprindu-ne aici (din motivele menţionate mai sus), nu 
înseamnă c-am epuizat problema „ortografierii“ numera-
lului/ „sintagmelor numerale“, respectiv c-am dus la capăt 
relaţia limbii cu… aritmetica. O largă serie de alte aspecte ale 
problemei rămâne a fi elucidată cu o altă ocazie.

4. Limba şi Geografia
Din aceeaşi grijă „părintească“ faţă de vorbitorii româ-

nei mai puţin informaţi, autorul inserează şi observaţii pri-
vind unele denumiri geografice, respectiv istorico-geografice 
importante pentru mulţi dintre noi, românii. Punctăm 
rapid câteva:

Imperiul Austro-Ungar. Numele Imperiului Vienei 
n-a fost dintotdeauna Austro-Ungar, cum mai cred unii, ci 
numai o perioadă istorică scurtă, de 51 de ani, între 1867 şi 
1918, când acest conglomerat national s-a destrămat, odată 
cu încheierea Primului Război Mondial. Sincron, din feri-
cire pentru noi, cu alte două imperii, cel al Rusiei Ţariste şi 
cel Turcesc. Din 1918, numele celor două state ale Imperiu-
lui Bicefal devin Republica Austria şi Republica Ungaria34.

30  Ibidem,p.21o/2.
31  Ibidem, p. 211/2.
32  A se observa inconsecvenţa ortografică, oficială (!): douăzeci vs. două 

sute, două mii, două sute DE mii etc. Modelele (1 şi (2) rămân vala-
bile şi obligatorii în toate „reuniunile de cifre“ mai mari decât cele 
de trei, de patru, de cinci cifre, adică: de peste sută – sute, mie – mii, 
zece mii-zeci de mii – sută-sute de mii etc. Luând ca exemple reper 

„de frontieră“ între „modelele (1) şi (2)“ numerele 119, 120 – le vom 
scrie şi citi: (o sută nouăsprezece oameni), respectiv (o sută douăzeci 
de oameni; 1.019, 1.020 (o mie nouăsprezece oameni), (o mie două-
zeci de oameni); 10.019, 10.020 (zece mii nouăsprezece oameni, (zece 
mii douăzeci de oameni) ş.a.m.d.

33  Eventuale „mii fărâme“; „păsărele mii“ (pentru mii de păsărele), „mili-
arde făclii“ (pentru „bolta înstelată“) – ignorând sistemul – vor fi con-
siderate licenţe poetice, despre care nu ne pronunţăm aici.

34  Nu „coborâm“ pe treptele istoricelor denumiri anterioare.
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Budapesta. Capitala Ungariei n-a fost Budapesta decât 
din anul 1872 (după alte surse, ca Larousse, 1873) încoace, 
după unirea ţării cu Austria în Imperiul bicefal Austro-Ungar. 
De altfel, numele Budapesta, ca un singur oraş nu exista până 
la acel an. Existau „Buda şi Pesta […] două oraşe complet 
separate ca rosturi politice, economice sociale, religioase 
etc. Buda era pe malul stâng şi înalt al Dunării, iar Pesta pe 
cel drept şi jos35. Capitala Ungariei […] a fost Buda […]“36.

Transilvania – Ardeal. Numele provinciei noastre cu 
„capitala“ Cluj, actualmente Cluj-Napoca, Ardeal, spun unii 
c-ar fi „diferit de numele de Transilvania. Nu există nicio 
bază ştiinţifică în acest sens, pentru că «Transilvania» este 
exact traducerea în latineşte a numelui dat de unguri […] 
erdö elö […]. A veni azi cu vechi rădăcini indo-europene 
pentru Ardeal, cu etimologii dacice, chiar latineşti este com-
plet neconvingător şi nu conduce decât la confuzii grave pen-
tru populaţia de rând. Pe de altă parte, numele «Ardeal» a 
rămas ancorat în limbajul popular“37. Autos epha!

Veneţia. Să zăbovim puţin şi „pe la alţii“. Ca să nu se 
tot repete arhicunoscute epitete şi apoziţionări ca „Ora-
şul Canalelor“, „al Dogilor“ sau „Serenissima Cetate“, unii 
corespondenţi, turişti etc. folosesc – cu referire la Veneţia 

– supranumele de „Oraşul Lagunelor“, „care sună bine, dar 
nu este corect“38 din moment ce întregul oraş este edificat 
pe sutele de canale şi canalette ale uneia şi aceleiaşi lagune: 

„Laguna Veneţiei“. Deci expresia corectă ar fi singularul, nu 
pluralul: „Oraşul Lagunei“, „Perla Lagunei“ sau pur şi sim-
plu „Oraşul Lagunar“.

***
IV. Capitole şi teme, toate interesante – printre care: „istoria 
unui cuvânt latin de salut (ardelenescul nostru drag „ser-
vus!“), „erori curente de pronunţare, scriere şi accentuare“, 

„limba şi bunul-simţ lingvistic“ („romgleza“), „limbajul teolo-
gic şi bisericesc“, evitarea „supărătoarelor“ cacofonii, „păcă-
tosul“ obicei de a scrie fără diacritice ş.a. – vor rămâne, cu 
regret, deocamdată, „nepomenite“ aici, în această recenzie. 
Considerată momentan relevantă, ideea – „subtilizată“ de la 
însuşi autorul cărţii – ne sugerează că-i „mai bine mai puţin 
şi pe înţelesul tuturor“ (p. 213).

Dar nu putem încheia decât cu un scurt comentariu 
adecvat asupra unei idei-forţă pe care o degajă acest fru-
mos titlu de „mic tratat despre şi pentru limba română“39, 
o „supra-Veghe…“ având menirea să-ncoroneze orice 

„veghere“ (< lat. vigilare) şi orice „priveghere“ (< lat. pervigi-
lare) asupra limbii, scriitorimii şi destinului naţiunii române:

„Noi, românii, avem o particularitate care, pusă în lumina 
ei adevărată, devine şi un mare avantaj: suntem singurul 
popor romanic de credinţă orientală şi purtăm în noi deopo-
trivă Apusul şi Răsăritul. […] Nu avem a ne ruşina de niciuna 
din aceste componente ale civilizaţiei şi culturii noastre şi 

35  După unele izvoare geografice, amplasamentul acestor două oraşe 
pe cele două maluri ale măreţului fluviu ar fi invers: „Buda, la ville 
haute… établie sur la rive droite du Danube… Pest, ville basse, sur la 
rive gauche du fleuve, plus plate„,“ (Larousse, 1982, I, p.248).

36  Veghea…, p. 201/2.
37  Ibidem, p. 204/1
38  Ibidem, p. 200.
39  V., supra, nota 3.

nu se cade s-o preamărim pe una în detrimentul celeilalte. 
Această particularitate face din români şi din România o 
entitate de interferenţă (o punte de legătură) între cele două 
jumătăţi destul de diferite ale Europei [s.n., V.H.]“ (p. 199).

Ataşând acestui nobil statut european al poporului român 
şi „poziţia [a 15-a!], mai mult decât onorabilă a limbii române 

– atestată de Barometrul limbilor din lume“40 – am putea con-
sidera că româna dispune de o foarte favorabilă „platformă 
de lansare“ a unui scriitor (sau a mai multora, de ce nu?) 
spre mult râvnitul „Premiu Nobel pentru Literatură“.

Dar nu-l avem!
O foarte chinuitoare întrebare ne dă – tuturor, pe bună 

dreptate, de foarte multe decenii – târcoale: de ce, oare?
Iată – drept răspuns – un destin mai mult decât pilduitor.
Românca noastră de etnie germană, scriitoarea Herta 

Müller, a fost urmărită asiduu întreagă viaţa ei de trudi-
toare a condeiului şi marginalizată de Securitate (în ţara ei 
natală ca, de altfel, mulţi alţi scriitori, gânditori, profesori, 
intelectuali de certă valoare naţională – chiar mondială! – 
indifferent de etnie!).

La puţin timp, însă, după ce – primind cetăţenie germană 
– îşi părăseşte ţara, devine laureata „Premiului Nobel pentru 
Literatură pe anul 2009!“. Motivarea atribuirii menţionează, 
printre altele, că-l primeşte, şi pentru opera ei scrisă în limba 
română, şi pentru cea scrisă în limba germane, publicată (evi-
dent, cât i-a permis Cenzura comunistă!), şi în Republica 
Populară/ Socialistă România, ţara ei natală, şi în Germa-
nia, ţara ei adoptivă!

A fost, desigur – după fulminantul succes – întrebată de 
reporteri din lumea liberă occidentală cum se explică impo-
sibilitatea atribuirii Premiului Nobel scriitoarei românce 
Herta Müller decât după ce a devenit scriitoarea germană 
Herta Müller?

Şi de ce nici un mare scriitor român n-a putut fi omagiat 
cu acest prestigios Premiu până în prezent?

Întrebări la care preafericita proaspăt „nobelizată“ era 
îndrituită – şi, desigur, de îndelungat timp pregătită – să 
dea adevărate răspunsuri, adânc gândite, adânc şi dureros 
trăite şi motivate:

– „Nicidecum pentru că limba română n-ar avea valen-
ţele şi vigoarea necesare propulsării spre importantul titlu 
a oricărui (oricăror) scriitor (scriitori) de cea mai înaltă 
valoare; nicidecum pentru că literatura română n-ar dis-
pune de multe talente de excepţie: de mari valori literare 
de talie europeană şi chiar mondială – ci pentru că scriitorii 
români au fost şi sunt prea hărţuiţi şi prea încurcaţi cu (şi 
de) Securitatea comunistă“41 (citat din memorie).

Fără alte comentarii.

* Acad. Ioan-Aurel Pop, Veghea asupra limbii române, Edi-
tura Litera, Bucureşti – Chişinău, 2020 (În text: Veghea…).

40  Veghea…, p. 27 
41  V., supra, notele: 29.: „Românii – prin unii dintre ei – sunt mari 

«maeştri» în a se nimicnici singuri“; 3. Titlul recenziei: „În contra 
nimicnicirii de neam şi limbă“.
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P
Lucian SCURTU

Efluvii intelective
Poet de anvergură şi romancier de rezonanţă, Gabriel 
Chifu este un scriitor complex, aureolat cu laurii voca-
ţiei sale recunoscute de marea majoritate a comentato-
rilor operei sale, importanţi critici şi remarcabili poeţi, 
care i-au investigat prob romanele şi volumele de poezie, 
evidenţiind ceea ce era de confirmat şi relevat: forţa valo-
rii sale. Adică excelenţa. În anul pandemic 2020, poetul 
bucureştean (prin adopţie) editează o noua carte de poe-
zie, veritabilă carte-obiect prin format, ilustraţia coper-
tei şi calitatea hârtiei, O viaţă – Pagini dintr-o epopee 
efemeră, cu adiţionalul lămuritor stări, tablouri, însem-
nări, firimituri epice, psalmi, viziuni, Editura Junimea 
(La 50 de ani), Iaşi.

Volumul, consistent prin numărul de pagini, a fost 
scris în 100 de zile (credem, nu toate ploioase, apropo 
de romanul său distopic), în perioada cuprinsă între 
11 decembrie 2019 – 19 martie 2020, după cum preci-
zează autorul într-o discretă notă de la sfârşitul ultimu-
lui poem, adică în ecartul temporal care precede pan-
demia şi câteva zile după debutul ei.

Ca şi în celelalte volume, Chifu probează dimensiunea 
harului său poetic, fiind acelaşi rătăcitor conştient prin 
hăţişurile labirintice ale fanteziilor sustenabile, expandate 
în vortexuri adesea imprevizibile şi sublimate în plăceri 
cumpănite, conexe unei realităţi, nu de puţine ori împo-
vărătoare, obiectivată şi contextualizată pe backgroun-
dul unor amintiri evocative, a căror semantică vizuală şi 
simbolică se lasă abia acum, la deplina maturitate, deve-
lopate şi interpretate. Universul este scindat între acum şi 
atunci, repere, dar şi limite, mai puţin ale jubilaţiei, mai 
mult ale fatalităţii, investigat/forat cu amărăciune cro-
nică, metabolizat de stimuli livreşti şi sapienţiali, adesea 
dolorifici, dispuşi la extincţia recluziunii şi predispuşi la 
transfigurarea imagoului inter-
ferat unei imaginaţii debordante 
şi unei anamneze terifiante. Este 
încleştarea anxioasă cu celălalt 
(„Sunt derutat de mine însumi,/ 
de chipul meu complet diferit,/ 
de sufletul meu care-i altul“, p.8), 
acceptat din dorinţa halucino-
genă de a nu-l pierde, dar şi a-l 
repudia ca urmare a unui his-
trionism de faţadă, menit a glisa 
metamorfozarea subiectului din 
prezent în trecut, din trecut în 
prezent, şi din ambele în trans-
cendenţa recuperatoare şi eva-
nescenţa sediţioasă. Aserţiunea 
rimbaudiană „je est un autre“ 

este şansa poetului la dedublare („Ci eu acum sunt altul“, 
p.11), dar şi neşansa la expunerea impredictibilă, prin 
metoda escapismului asumat, pe ecranul ezoteric al ace-
lora care cred în himeră, dar au rezerve faţă de ea, deşi 
narcoticul ei curativ, pentru poet, haşurează melanco-
lia şi revelaţia, schiţează epifania şi reveria. Introspecta-
rea sinelui coincide cu întoarcerea în timp, unul al (re)
trăirii (poate şi al recuperării?), un altul al mărturisirii 
unor momente exponenţiale din o viaţă de om „rătăcit 
printre cuvinte“, începând cu copilăria şi adolescenţa 
petrecute în fadele orăşele C(alafat) şi Băileşti, conti-
nuate cu maturitatea şi senectutea în oraşul B(ucureşti), 
acolo unde „De furie, toţi se năpustesc asupra tuturor 
cu/ îndreptăţită disperare“. Zădărnicia reprezintă arealul 
locutor actantului poetic, radiografiată, când mai com-
plicitat, când mai detaşat, cu ochiul dilatat al memo-
riei afective şi imaginaţiei efective, sub apăsarea covâr-
şitoare a acelui „panta rei“ amăgitor („Şi-am/ vrut, cu 
neîntrecută râvnă, ziua aceasta s-o opresc,/ de-aici să 
nu mai plece, să n-o pierd niciodată […]. Nu izbutesc 
şi-mi dau lacrimile“, p. 29), revărsat în valuri convulsive 
peste un eu maturat de timp şi prefigurat în spaţiu, unul 
paralel cu cel personal, dar în corespondenţă directă cu 
acesta. Romantic incurabil, Chifu visează cu ochii des-
chişi chiar habitatul său emiţător, survolat cu simţurile 
reverberate la paroxism, panoramat cu lupa deforma-
toare a disocierii efemere de real, deşi el, realul, trans-
gresează invaziv inexorabila sarabandă a obsesiilor şi 
angoaselor, aducerilor aminte, aprehensiunilor şi anxie-
tăţilor, identificând constant profilul mizantropului apa-
rent şi fantasmagoricului recurent, racordat la nelinişti şi 
îngrijorări, spaime şi disperări, şi cu toate circumscrise 
empatic la „aceste emoţii, miriade“. Autoreferenţialitatea 

este omniprezentă, autorul cău-
tând a-şi explica fapte, gesturi, 
vorbe, adâncit într-o paradigmă 
vidată de prolixitate şi redun-
danţă, împământenit definitiv 
în vizuina sa din cartierul Bai-
cului, unde suportă cu aceeaşi 
fatigabilitate supliciul la care 
este expus, la care instinctual 
se expune, fiind el unul „rafi-
nat şi care durează“, şi întronat 
profund în straturile argiloase 
ale întunericului, accentuând şi 
accelerând viziunile pesimiste, 
extinse până la proximitatea exi-
tusului izbăvitor.
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Unele poeme sunt autentice Amintiri din copilărie 
ale anilor ‘60 (de factură urbană, dar cu mult parfum 
rural), evocate nostalgic prin sita maturului de azi, con-
ştient de faptul că cel mai eclatant paradis este cel pier-
dut, demantelându-le sensurile cu o profundă încărcătură 
afectiv-pasională, a căror undă seismică sensibilizează 
şi azi eul liric. Sunt evocate jocurile copilăriei (pituluşul, 
ogoiul, ţurca, rişca, hoţii şi vardiştii), mersul la scaldă în 
Dunăre, zbenguiala pe derdeluş cu patinele cele noi, câr-
muirea saniei, dar mai ales a bobului, prea mare pentru 
vârsta lui, tentaţia cireşelor (de factură humuleşteană!) 
din curtea vecină, citirea silabisită a pancartelor pro-
letcultiste („Trăiască Partidul Muncitoresc Român în 
frunte cu tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej“), starea de 
satisfacţie oferită de notele mari obţinute la compunere, 
duhoarea emanată de călătorii autobuzului spre Cioro-
iaşi (comună din jud. Dolj, aflăm pe google), etc., tot 
atâtea bucurii, euforii şi naivităţi copilăreşti ce-l trans-
lează pe ludicul care era într-o lume mirifică, ferme-
cătoare, convins că „viaţa e un basm, iar lumea sigur e 
vrăjită“ (p.29). Sunt enumeraţi tovarăşii de neastâmpăr, 
Mircea, fratele Cristi, dar mai cu seamă impetuosul Biţă, 
un Oşlobanu mai din zilele noastre, care impune respect 
şi teamă datorită fizicului său impozant.

Cu trecerea anilor, copilul devenit adolescent, apoi 
matur („Şi fiecare avea chipul meu: e/ drept, din ce în ce 
mai istovit, mai îmbătrânit, mai fără/ putere“, p.52), are cu 
totul alte preocupări şi aspiraţii, conforme noilor vârste, 
percepţii, senzaţii, precum se lasă hipnotizat de misteri-
oasa jună sosită meteoric în oraş, sunt semnalate îngri-
jorările zilnice, dificultăţile traficului cotidian, stupidul 
accident de maşină, iubirile la vedere ori ilicite, terato-
logia regimului totalitar („Simţeam că mă sufoc, nu/ mai 
puteam să respir“, p.100), singurătatea endemică („Sunt 
mai singur decât ultimul om“, p.98), ba chiar şi ravagiile 
pandemiei. Când poezia îşi epuizează valenţele afective 
şi cognitive, este reliefat epicul, care explicitează trăirea 
lirică prin augumentarea constructului narativ cu noi 
detalii şi amănunte biografice, menite a revela panopti-
cul existenţial, convulsiv şi conotativ, excedat de aceleaşi 
fioruri behavioriste, ranforsate pe fundalul unei concre-
teţi plurivalente, incitând noi momente rememorative, 
când sunt invocate, precum într-un aide-memoire, fosta 
uzină de apă, cazarma părăsită, tunurile de la monumen-
tul independenţei, gara, portul, şlepurile, etc., tot atâtea 
oblaţiuni ale trecutului ingrat şi ale memento-ului inter-
ferat. Limita dintre realitate şi vis este transparentă, eva-
darea în oniric realizându-se aproape insesizabil, precum 
în „firimitura epică“ „Călătoriile mele“, unde poetul, luat 
de valul imaginaţiei şi al destăinuirii, se închipuie pur-
tat la Viena („pe căi normale“, cum doreşte a ne deruta), 
hoinărind fericit pe Ring şi pe Graben Strasse, pentru 
ca revenirea la cotidianul indispensabil să fie una uşor 
dezamăgitoare.

Revelaţia mării avută prima oară, licean fiind, are un 
impact halucinant, iluminator asupra imberbului care, 
mai târziu, devine dependent de ea, considerată pântec 
matern, ţară natală, casă fictivă, adică acea matrice onto-
logică faţă de care îşi arogă propriul exil interior, departe 
de meliorismul indistinct ori anomia generalizată, şi 
parcă în total răspăr cu cel al autorului Tristelor şi Pon-
ticelor. Copleşit de trecerea timpului, Chifu îşi declamă 
cu amărăciune vanitasul paseist, încercând inutil să i se 
sustragă („timpului/ caut nesăbuit să-i vin de hac“, p.71), 
alteori să i se opună nesocotit şi într-un lamento reţinut 
(„să mă retrag şi unde timpul/ să nu aibă puteri asupra 
mea“, p. 71), dar înfrânt, va trebui să-i recunoască inde-
negabila forţă distructivă, iluzionându-se resemnat de 
eonul său implacabil, subiacent persoanei sale, dar nu 
numai. Poate tocmai de aceea ataraxia este evitată ele-
gant, la fel eudemonia neantizată asumat, deşi eterate 
oaze există (şi lipsite de bravări inutile), în timp ce poin-
tilismul recuperator restaurează cu minuţiozitate scene, 
imagini, chipuri imprimate definitiv pe pergamentul încă 
proaspăt al memoriei, asemenea unor cicatrici care nu 
pot uita rana care au fost odată.

Rememorarea unei iubite, destul de evanescente, se 
face cu nostalgie cutremurătoare, poetul abandonându-se 
voluptuos în vraja ei senzuală („mireasma ta rebelă, nău-
citoare, cu care umpleai fiecare/ cameră, oricât de sără-
căcioasă“, p.73), sorbind avar din nectarul psihedelic şi 
fiorii hedonici ai decoctului îmbătător, fermecat până 
la suferinţă, până la extaz de reverberaţiile frumuseţii 
pierdute, din moment ce despărţirea nu a putut fi evi-
tată, azi regretată, cu urmări stihiale asupra veritabilu-
lui Werther autohton („fără tine,/ se luminează de ziuă 
mai târziu/ şi se întunecă mai devreme“, p. 31). Aproape 
năucit de patima risipită în neant, asemenea unui puf de 
păpădie năruit în propria efemeridă, Chifu recunoaşte 
fără tăgadă că acelea au fost „trecutele/ mele clipe de 
fericire“ (p.73).

Şi cu acest nou volum de versuri, autorul confirmă cu 
prisosinţă excelenţa, exemplificând, daca mai era nevoie, 
şi prin acest răscolitor poem intitulat „O adiere m-a luat 
şi m-a dus “, poate cel mai frumos din carte: „Aici, unde 
totul se tulbură şi piere,/ a venit de undeva o adiere./ 
Enigmatică, m-a luat şi m-a dus/ undeva sus, foarte sus./ 
Până acolo calea e lungă,/ vulturul putere n-are s-ajungă./ 
Nici frig acolo nu e sau vreo boală,/ cămara suferinţei e 
goală./ Până acolo nu ştiu cum,/ chiar moartea se rătă-
ceşte pe drum./ Doar raza acolo domneşte./ Suprafiresc şi 
fireşte/ peste mine-n troiene se-adună,/ glorioasă poves-
tea să-şi spună.“ (p.48).

Într-adevăr, aceste „pagini dintr-o epopee efemeră“ 
(dar care numai efemeră nu e), cuprinde cu prisosinţă 
stări (nostalgice), tablouri (vesperale), însemnări (sen-
timentale), viziuni (epifanice), firimituri epice (anam-
nezice), psalmi (revelatori), viziuni (chimerice). Tocmai 
ingredientele necesare unei foarte bune cărţi de poezie.
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O
Nicolae OPREA

Poezia timpului şi a luminii
O poetă care recuperează febril din timpul creaţiei care 
o desparte de generaţia sa, ca un handicap, este Miruna 
Mureşanu. Am cunoscut-o pe la începutul anilor ’80, pe 
când ne adaptam cu greu condiţiei de profesori navetişti 
din Turnu Severin. Dânsa preda Franceza, eu – Româna, 
într-o comună bogată, de pepenari din tată-n fiu, Pătu-
lele, la marginea sudică a judeţului Mehedinţi. Nu ştiam că 
scrie poezie, cum nici ea cred că nu ştia că public frecvent 
comentarii critice în Viaţa românească şi alte reviste. Am 
reîntâlnit-o după ani buni (mai degrabă, răi), după 1989, 
la un Târg naţional de carte din Bucureşti, unde ajunsese 
nu ştiu cum, lucrând ca redactor la noua revistă Universul 
cărţii (desfiinţată între timp). După alţi ani, îmi dă semne 
telefonice din Austria, unde s-a stabilit. Şi de unde pri-
mesc cărţile sale neştiute. La fel de discretă ca în viaţa de 
toate zilele, poeta şi-a făcut intrarea în literatură, editorial, 
abia în 1994, cu placheta Secunde desfrunzite. Au urmat, 
cu intervale mari de tăcere la început, volumele: Vinovăţia 
memoriei (2002), Lumina mântuitoare (2012), Spovedanie 
(2016), Lecţii de Înviere (2018) şi Timpul nostalgiei. Poeme 
pentru M. (2020). Volumul din urmă este proiectat, se pare, 
ca o recapitulare a temelor poeziei Mirunei Mureşanu şi 
a motivelor obsesive focalizate spre tema timpului asoci-
ată cu iubirea. Doar că reluarea până la saturaţie a motive-
lor ordonatoare produce o diluare a discursului poetic (cu 
poeme fără titlu) întins pe 180 de pagini. Volumul fiind 
flancat şi de comentariile elogioase fără reţineri ale unor 
poeţi remarcabili, Daniel Corbu şi Florin Dochia, în pre-
faţă (Miruna Mureşanu sau despre „Golgota himerică a ini-
mii“) şi postfaţă (Spovedanie despre iubire, moarte şi lumină).

La câteva luni după Timpul nostalgiei, în anul marcat 
istoric de un fel de ciumă postmodernă, Miruna Mure-
şanu publică un volum mai dens în substanţă, Psalmi 

fără titlu (Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2020; prefaţă de 
Maria Bologa), adâncind tematica predilectă. Timpul şi 
lumina sunt teme îngemănate în creaţia autoarei psalmi-
lor, străjuind drumul vieţii spre moarte: „sfârşitul/ pare o 
faţă nevăzută-a luminii/ înfiată de timp/ cum/ printr-un 
descântec/ al sângelui ei printr-o cortină/ întinsă cândva 
peste/ o lume în care m-ascund/ să contemplu/ belşugul 
de umbre primenit cu/ iluzii/ fără ca nimeni să ştie“. Poe-
zia însăşi, reflectând viaţa interioară, se naşte sub influ-
enţa timpului şi a luminii: „imaginând/ mereu o poveste/ 
pare/ că timpul nu se grăbeşte/ complicând într-un fel/ 
starea de nostalgie a/ inimii/ ca ei să-i rămână/ mai multă 
veşnicie de trăit/ şi/ mult mai mult de mers/ dintr-un vers 
al luminii în altul/ în împrejurul/ sălbăticit de-atâta poe-
zie/ încât/ ea să complice lucrurile/ în lanul de cenuşă-al 
nostalgiei“. Lumina desemnează în discursul psalmic al 
poetei factorul decisiv al cunoaşterii, în spirit blagian, dar 
e percepută, în genere, sub semnul iluminării, în mani-
era trăirii religioase intense: „ca/ uşile cerului/ să se des-
chidă/ într-o zi prin/ singurătatea rămasă de veghe/ acasă, 
ecoul absenţei/ (cu urme de paşi)/ ar putea să rescrie cano-
nul/ luminii/ de rugăciune şi iertare/ (cu litere stranii de 
timp)“. Timpul este, asemenea, revelat în ambele dimen-
siuni, de timp individual şi timp cosmic. Privirea poetică 
apare bifurcată, aţintită fie spre „un timp uitat în calen-
dare“, fie spre „celălalt timp“ sau „alt timp divin“ (cu pro-
priile expresii). Pe fondul căutării de sine, se imaginează 
şi un joc cu timpul, înclinând spre retrăirea vieţii în tem-
poralitatea terestră: „dacă aş mai veni cândva/ pe lume/ 
să mă-ntâlnesc/ cu mine/ aş încerca/ alt joc cu timpul (pe 
care/ nu l-aş da-n surdină/ lăsându-l în lumină)/ mult mai 
banal/ şi/ l-aş lăsa să-mi guste lacrima/ prin chiar/ aspri-
mea lucrurilor care/ putrezesc// aproape estompate de un 
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dor/ lumesc (amestecat cu/ dorul cel ceresc)/ prin aventuri 
abstracte/ locuind/ cu mine-aceeaşi moarte/ până când“.

Confesiunea lirică a Mirunei Mureşanu este străină 
de biografismul cultivat de congenerii optzecişti (de care 
o apropie doar vârsta), rezumându-se la explorarea vie-
ţii interioare, cu tangenţe simbolice faţă de lumea din jur. 
Excepţie fac doar câteva poeme cu referinţă familială, pre-
cum acest psalm al evocării mamei: „am uneori senza-
ţia/ că/ nici nu m-am născut/ rătăcind/ în absenţa celui-
lalt timp/ din dreptul/ ferestrei deschise de vânt/ care/ nu 
mai găseşte acasă per nimeni/ asfinţind în/ lumina cu ochi 
albaştri/ aşezată între mine şi/ lacrima mamei// precum o 
armură a unui timp/ dispărut/ al cărui ecou/ îl regăseam 
în rugăciunile ei/ în formă de dor/ pentru/ sufletul bun al 
fratelui ei/ Teofan/ plecat la Dumnezeu la/ numai douăze-
cişiunu de ani/ (împuşcat în 1946 de călăii luminii)“. Dealt-
fel, cartea sa are şi o dedicaţie în acest sens: „In memoriam, 
părinţilor mei, Stela şi Vladimir, unchiului Teofan“. Rare-
ori, însă, tonalitatea elegiacă străbate din versurile impreg-
nate de nostalgii, ilustrând melancolia rememorării şi tris-
teţea singurătăţii. În enunţul poetei: „când/ nostalgia mea 
provoacă cerul/ pe o temă dată“.

În fapt, autoarea psalmilor, după indiciile textuale, s-a 
format la şcoala poeticii şaizeciştilor. Câteva motive defi-
nitorii din lirica lui Cezar Baltag (ochiul orb), Ioan Ale-
xandru (pustia) şi Nichita Stănescu (necuvintele) sunt asi-
milate nominal în contexte personale. Liderul generaţiei 
’60 este evocat într-un poem aparte, sub acoperirea iniţi-
alei: „minuţios/ ţesută privirea absenţei/ plină/ de noduri 
şi semne semăna/ cu cea a poetului N/ prin ea înotam/ cu 
greu/ să ajung la poem/ preajma/încercând zadarnic/să 
ascundă de mine târziul/ prin/ clipe de-o duioşie bizară 
care/ părea că nu-şi înţeleg rostul/ postum şi// se înveş-
mântau /mereu în altă armură/ pe-o gură de haos/ rugi-
nit/ şi nebun în/ penumbra tandră a (ne)cuvintelor mele/ 
împuţinate de timp/ înotând/ printre noduri şi semne/ 
până aproape/ de privirea absenţei din /ochiul de fum/ 
(al poetului N) /care părea că-şi înţelege/ cu mult înainte 
rostul/ postum“. Ecouri din lirica nichita-stănesciană se 
recunosc în modalitatea perceperii obiectelor ca „forme 
de lumină“ şi în predispoziţia ludică în rostuirea cuvinte-
lor integrate în discurs. Din unghiul poetei, amalgamarea 
concretului cu abstractul devine definitorie, pe temeiul 
unei gândiri analogice. Mai mult, Miruna Mureşanu uzează 

cu dezinvoltură de analogia asimetrică specifică poeţilor 
suprarealişti. Nu este întâmplătoare folosirea frecventă a 
oximoronului ca procedeu stilistic cu valoare de impact 
imagistic, în sintagme de genul: „lacrima luminii“, „mâna 
oarbă a zilei“, „clipe orfane“, „pielea de şarpe a timpului“, 

„ochiul meu boem“, „cenuşa cuvintelor“, „pielea de şarpe 
a timpului“, „duminici plictisite“, „oasele propriei lacrimi“ 
etc. O modalitate stilistică inedită – remarcată de Gellu 
Dorian în prezentarea de pe copertă – constă în introdu-
cerea comparaţiei prin cum(precum), înlocuind termenul 
uzual. În Psalmi, cel puţin, se remarcă procesul de înci-
frare voluntară a discursului liric, menit să evite imagina-
rul convenţional. Este o manieră, însă, care poate conduce 
spre pulverizarea ideii poetice.

Dacă raportăm Psalmii fără titlu la ciclul psalmilor 
arghezieni, marcat de îndoială şi negaţie, psalmii poetei 
contemporane sunt generaţi de credinţa necondiţionată, în 
pofida dilemei filozofice despre condiţia efemeră a omului 
în raport cu divinitatea. În cei mai buni psalmi lumina e aso-
ciată cu timpul cosmic în viziune biblică. Reţin un exemplu 
amintind Învierea: „lumina/ îşi povestea sfiala (cum/ după 
fiecare amintire a ei cu noi)/ asfinţind/ printr-o instanţă/ 
neverosimilă/ a unui timp pe care// cerul îl (re)scrie cu 
migală/ în/ jocul aspru al secundelor/ cum/ într-un epi-
log la/ risipa de iubire a Tatălui/ pentru cel care mort fiind 
s-ar fi aflat/ prin incolor/ desfrâul unei lacrimi învinse/ de 
sfiala blândă a/ luminii/ psalmodiind neuitarea/ printr-o 
instanţă/ neverosimilă/ a/ celuilalt timp“. Cartea la care se 
referă poeta adesea poate fi Psalmii lui David dar, în sens 
larg, modelul e reprezentat de Biblie: „prin/ canonul sin-
gurătăţii lui Dumnezeu/ care se adaugă (nu se şi scade)/ 
singurătăţii lumii prin/ sângele cald al propriei naşteri/ din 
ziua a şaptea ca/ îndelunga veghere din relieful/ simbolic 
al Cărţii/ să nu se reducă/ doar/ la o fugă şi o rugă/ (schi-
ţată de umbrele din jur) într-un/ contur aproape alegoric/ 
al unui timp de care mă lovesc/ fără să vreau/ în fuga mea 
de-un dramatism/ discret…“

Remarcabilă în Psalmi fără titlu este altoirea emoţiei 
lirice pe fond religios, uneori cu înveliş alegoric. Miruna 
Mureşanu realizează astfel o compoziţie ambivalentă, con-
turând un univers unitar, chiar dacă pare erodat de fraza-
rea eliptică. În fond, nonconformismul versificaţiei este 
susţinut de o fantezie proaspătă şi ingenioasă.
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A
Angela FURTUNĂ

oameni buni, lăsaţi zimţii 
să vină la mine*

Angela Baciu se pregăteşte să treacă la teatru? Căci asta pare 
să sugereze recentul său volum, Mic dejun la Frida.

Iar adierea noutăţii se simţea deja încă din volumele 
Charli. Rue Sainte-Catherine 34 şi Hotel Camberi. Poetă şi 
omul de dialog cultural, Angela Baciu se simte inspirată şi 
evident atrasă de noile modalităţi literare prin care scena şi 
show-ul au cucerit astăzi atenţia publicului amator de arta 
cuvântului. Poate că ar fi cazul să identificăm afinităţi între 
autoarea de până acum şi vocaţia unui regizor ce promite o 
viziune dinamică.

Ceea ce este asumat generic drept poezie se însăilează, în 
cartea cea nouă, într-un adevărat scenariu hibrid, când liric, 
când dramatic ori epic. Destructurarea aluzivă şi transfigu-
rarea obsesivă pun în tensiune o anume 
recurenţă ce încarcă, în plus, scenele cu 
energie vag cinematografică. Nu vom 
vorbi, aşadar, de poeme, ci de scene, acte, 
replici, fragmente ale stilurilor teatrale. 
Finalmente, cititorul rafinat rămâne cu 
certitudinea că însăşi lectura a fost, de fapt, 
fie o audiţie radio sau o emisie interpre-
tativă video-vocală-coregrafică, adică un 
recital de scenă.

Atmosfera monologului poetei în sce-
nele cărţii sale este aceea din Vocea umană 
a lui Jean Cocteau, dar cu semn schimbat. 
În urmă cu 90 de ani (1930) se născuse 
personajul feminin al lui Cocteau (atât 
de strălucit întruchipat la noi pe scenă 
de Gina Patrichi, Valeria Seciu sau Oana 
Pellea) iar personajul era unul tragic. Prin 

contrast, dar rămânând în aceeaşi familie a monologului, 
cel din Dejunul Angelei Baciu este euforic, pasional, ero-
tic dar şi protector ca o yiddishe momme. Este vorba des-
pre o femeie îndrăgostită şi care îşi învăluie iubirea în infi-
nite mantii sufleteşti, viu colorate. Aşadar, adevărata zeiţă 
însufleţitoare a cărţii, la fel ca un abur indus de un caba-
list, este vocea interioară a femeii care îşi adulează iubirea 
împlinită. Iubirea vieţii! Această femeie-cuvânt nu este aşa-
dar, nici Vocea din piesa lui Cocteau, nici Arkadina din Pes-
căruşul lui Cehov, nici Margareta din Maestrul şi Margareta 
de Bulgakov; ea nu trece prin furtuni emoţionale devasta-
toare şi nu e tulburată de primejdia pierderii. Prin contrast, 
femeia din Dejunul la Frida este un râu liniştit şi vesel, prin 

care dragostea curge lin şi irepresibil, fri-
sonând prin reiterarea constantă a clipe-
lor de iubire. Această voce este fericită să 
vorbească unui iubit care îi împărtăşeşte 
dragostea pentru totdeauna:

dimineaţă devreme. alt mic dejun la 
frida: ouă ochiuri ale tale au şi şuncă roşii 
pâine cafea. fiecare cafea băută cu tine e 
începutul adică zile măsurate în ceşti de 
cafea…unde am mai auzit eu asta?

în ultima vreme nu mai pot să dorm 
nopţi insomniace bat la uşă confuze nu 
vreau să pierd nici o clipă cu tine zilnic 
îţi privesc ochii iar ţi-ai făcut o rană în 
frunte a mai apărut un rid apoi mă cert 
cu genunchiul tău când te doare. (dimi-
neaţă devreme)
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…O vom numi Vocea iubirii, pentru că ea evocă momen-
tele de renaştere ale zilelor, de dimineaţă până seara, de luni 
până duminică, din ianuarie până în decembrie, din an în an, 
ca pe un râs colorat, invariabil acelaşi. Vocea iubirii este o 
veritabilă soprană de coloratură care refuză rolurile tragice, 
pentru că ştie deja gustul morţii şi are interdicţie de a le mai 
trăi. Cuplul de îndrăgostiţi, balerinul şi scriitoarea, se plimbă 
prin lume în stare de transă, zburând adesea peste acope-
rişuri precum mirii lui Chagall. Dar cel mai adesea împart 
frăţeşte micile bucurii din care e făcută realitatea banală şi 
suportabilă. Masa de cafea, micul ecran, holul cu scrumi-
ere, petecul de cer, cărţile:

„englezul care a urcat o colină, dar a coborât un munte“ 
este filmul din seara asta. hai că începe.

în curte la casa „blanche“ privesc porumbeii. în casa bătrâ-
nei de vis-à-vis uşa deschisă. scăunelul cu perna roasă şi papu-
cii de stofă. ea nu mai e.

de câte ori intrăm în hol miros puternic de ţigară văduva 
de alături fumează aceleaşi ţigări ca şi tine. chiştoace în paha-
rul cu apă. lătrat de câine. (englezul care)

Trăsnite şi, tocmai de aceea, extrem de utile în econo-
mia cărţii, sunt episoadele despre oamenii stângaci. Fiind, 
la rândul meu, stângace din naştere, nu ascund faptul că 
m-a interesat cu asupra de măsură viziunea despre stân-
gaci a unei stângace, Angela Baciu. Pe vremea mea, la orice 
şcoală în România, a fi stângaci era o tragedie. Psihologia şi 
Pedagogia sovietică aplicate până prin 1965 în învăţămân-
tul românesc îi considera pe stângaci un fel de persoane cu 
handicap, iar la şcoală copiii erau forţaţi să deprindă urgent 
scrisul cu mâna dreaptă. Măsurile de convingere erau des-
tul de agresive: în faţa clasei, luam multe rigle la palmă, sub 
ropotul de tropăituri şi hohotele colegilor. La finalul anului, 
în mod bizar, eu eram mereu premianta şi olimpica clasei, 
dar trebuia să suport şi bătăile regulate cu rigla la palmă în 
faţa clasei. De ce eram inteligentă, dacă scriam cu stânga?, a 
fost una din obsesiile copilăriei mele mici, răstimp în care eu 
credeam nemărturisit în superioritatea mea, şi mai degrabă 
tindeam să văd o boală la ei. Dar fără să-i jignesc, aşa cum 
făceau ei cu mine, stigmatizându-mă şi supunându-mă unui 
permanent bullying. Angela Baciu a încasat acelaşi proto-
col anti-stângaci!

Delicioase, în carte, principiile despre cuţitul de vână-
toare cu zimţi, pentru stângaci:

dacă un cuţit nu are zimţi, înţelegeţi odată că e foarte greu 
pentru stângaci, pentru că:

– nu pot tăia cozonacul
– venele
– un pepene roşu
– plicul de la anaf
– oameni buni, lăsaţi zimţii să vină la mine. Şi cozonacul 

ăla să fie cu nucă.
Hotărăşte-te, zimţii sau dinţii
(dacă un cuţit nu are zimţi)

Cât despre sistematica obiectelor şi fiinţelor pentru stân-
gaci, aici capitolele din volum cuprind un adevărat capital 
cognitiv extrem de util, fie chiar şi numai în situaţiile limită 
da-da – iste, când ai putea să-ţi pierzi mâna dreaptă de la 

Covid, ori când ai putea să fii victima unui furt de mâna 
dreaptă (delict foarte frecvent în ştirile de la ora 17).

Am luat note de curs deci şi diploma pentru stângacii poe-
tici, copiind cu scris de mână tablele poeziei Angelei Baciu:

obiecte pentru stângaci. 1
cu care mână să deschidă uşa apartamentului? în dreapta 

are o sacoşă plină, laptop-ul pe umăr, sub braţ pachetul de la 
poştă, florile şi factura de la vodafone, în stânga hainele de la 
curăţătorie şi geanta cu de toate. sub nici o formă nu va des-
chide cu dreapta. că a tot obosit să se plângă că nu se găseşte 
un desfăcător de conserve şi pentru ea, un ibric, un decojitor 
de legume, poate un cuţit de tăiat peşte, sau măcar un pachet 
de cărţi de bridge, nu mai spun de o forfecuţă de cuticule (ce 
îi place cuvântul ăsta!) sau un ceas de mână pentru stângaci.

obiecte pentru stângaci. 2
în clasa întâia doamna învăţătoare mă tot bătea cu rigla de 

lemn la palmă de ce nu eşti şi tu normală precum ceilalţi copii, 
uite, toţi scriu cu mâna dreaptă. pe urmă, vecina de pe dumi-
tru chicuş, evreica aia cu ochii mari, leibovici parcă o chema, 
dădea mereu din cap când mă vedea cum scriu cu stânga 
pe genunchii zdreliţi de atâtea căzături. la şcoală stăteam în 
ultima bancă, să nu vadă ceilalţi cum mă scobesc în nas cu 
mâna stângă. lingura-se-ţine-în-dreapta-furculiţa-în-stânga. 
ei, aş, cine a mai scornit şi asta? oricum, nu se vede. că, acolo 
pe facebook nu scrie asta. nici că mănânci cu stânga, nici dacă 
porţi 42 la pantofi (nu poartă!), acolo toată lumea e frumoasă, 
e bună şi deşteaptă. toţi îşi dau like-uri şi emoticoa ne cu zâm-
bete, ador şi inimioare. mi-ar plăcea să mănânc pe facebook.

Rumegând roadele acestui curs intensiv, am tras conclu-
zia că şi în acei ani, ceauşişti, bătaia la palme în faţa clasei 
era ruptă din rai, la fel cum fusese biciuirea la fesele urcate 
sus, pe Calul Bălan, în epoca lui Ion Creangă.

Împărtăşesc cu autoarea cărţii acelaşi fior straniu de soli-
daritate cu toţi deştepţii şi sensibilii lumii, oameni cu emi-
sfera dreaptă foarte activă şi cu palmele stângi foarte roşii de 
la bătăile pedagogice. Noi, stângacii, ne vom răzbuna…răz-
bate vocea mută a sufleţelelor de ciocolată de care ne amin-
tim cu lacrimi în ochi…Ay, aceşti copiii care ne bântuie, cu 
iubire şi devotament…

…Dar să ne revenim din patos. Cartea aceasta este des-
pre Frumuseţea lumii. Despre puterea de a iubi cu un extaz 
prudent faţă de simplitate şi trăinicie. Ne amintim de la 
Baudelaire: Frumosul este întotdeauna bizar. Nu vreau să 
spun că e vorba despre un bizar rece şi căutat, pentru că ar 
însemna atunci că nu ar fi altceva decât o dihanie care ar ieşi 
din rosturile vieţii. Spun doar că el conţine întotdeauna o anu-
mită bizarerie, ceea ce îl face să devină acel Frumos deosebit.

Frumuseţea este că Angela Baciu va urca în curând pe 
scenă pentru a anima artiştii ce recuperează în textele ei fio-
rul, umorul, graţia şi candoarea de care lumea noastră are 
atâta nevoie.

Pentru autoare, Mic dejun la Frida a devenit ultima carte 
de dragoste şi prima carte de iubire. O piesă în două acte, 
pentru voce interioară şi poezie discretă, acompaniată de 
un balerin cu coup-de-pied şi coup-de-foudre, combinaţie 
rară pentru scena de azi.

* Angela Baciu, Mic dejun la Frida, Ed. Tracus Arte, 2020.
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T
adi g. secară

Desprinderea lirică (dintr-un 
perpetuum mobile prozaic)*

Titlurile celor trei părţi ale cărţii de debut, primul şi ulti-
mul poem, titlurile poemelor doi şi trei pot fi repere ale 
discursului de receptare a unor poeme-gravuri piranesi-
ene sui generis, surprinzând noi „Carceri d’Invenzione“, 
în măsura în care Imaginaţia poetei ar adera voluntar sau 
nu la febrele existenţialiste avant la lettre ale italianului, 
iar cercul invocat de la început este perceput ca o carceră 
într-o altă carceră, care este în altă carceră ş.a.m.d., într-un 
joc de oglinzi quasi-anti-mistic, unde credinţe există, dar 
Templul Credinţei are schiţele arhitectului răvăşite, moto-
tolite, rătăcite…

Piranesian este „omul interior“ („era strâmt de frig/ 
apele goneau spre negrul amneziilor/ iar corbii loviţi în 
aripă/ de un pumnal ciobit fără noimă/ agonizau între 
stânci// încă un coşmar căzut…“, p. 9), dar şi „neliniştea 
gardianului“: „e drept/ zidul acela era o palmă de prizo-
nier/ crispată de pumnale tocite/ prin care se aranjau/ pli-
urile cărnii// în relief/ cu totul întâmplător/ cineva cioplise 
un chip/ ridat/ cu zâmbet batjocoritor// poetul – călău al 
timpului/ deşi ceasornicul/ înnebunit/ bătea aceeaşi oră/ 
impusă de autorităţi// în închisoarea aceasta/ un paznic/ 
a mărturisit în şoaptă:/ „închipuirea ta/ e singura gratie/ 
pe care nu o pot păzi până la capăt““(p.74). Sau „claustro-
fobie“: „de ceva vreme îmi doresc să se aşeze/ praful peste 
cărţi/ se vor deschide castele înnegrite/ voi fi prizoniera 
unui Ev Mediu/ „ascuns“ în automobile/ clădiri-turn cal-
culatoare oameni robotizaţi// simt în continuare pojghiţa 
de gheaţă verzuie/ care-mi acoperă carnea pietrificată// şi 
casele se pot surpa/ şi chipurile oamenilor se pot schimo-
nosi/ când am să-mi văd sufletul aburind?“ (p. 17)

Oarecum în continuarea liniei hermeneutice bachelar-
diene, Basarab Nicolescu a scris în „Teoremele poetice“: 

„Cunoaşterea poetică este mai riguroasă decât cunoaşterea 
ştiinţifică“… „Cunoaşterea“ Ralucăi Faraon are rigorile şi 
rafinamentele ei, păstrând măcar „amintirea paradisului“, 
existând un „god game“, cu promisiunea unor calcule, luci-
ditatea constatând o „stare de fapt“ (prin lentile dostoiev-
skiene): „câte cortine se lasă peste noi/ actori stângaci/ ai 
unei piese standard!// escrocii/ cei care măresc preţul bile-
tului la teatru/ pentru că arta nu este digerabilă/ pentru 
cei cu buzunarele sparte/ guvernanţii care fac pop-art din 
noi/ (poeţii rataţi/ şi tarabele de zarzavat)/ fiecare strigă:/ 

„vreau un stâlp al infamiei/ pe care să umilim artiştii“// 
oare nimeni nu şi-a dat seama/ că-n fiecare colţ al fiecă-
rui oraş al fiecărei ţări/ se ascunde un inchizitor?“ (p. 69)

În acelaşi spirit (de personaj) dostoievskian începe 
partea a treia a cărţii (prima parte este „Eu“; a doua „Eu 
şi Celălalt“, iar ultima „Eu şi Lumea“ – Eul certificând fără 
tăgadă lirismul, deloc facil): „se pare că toţi râvnim la un 
loc acolo/ în supremul azil de nebuni/ pe post de Ivan Kara-
mazov/ certându-l pe Dumnezeu pentru creaturile sale/ 
toţi primim un pumn în coaste şi unul în gură/ dimineaţa 
când mai credem/ că ne întâlnim unul cu altul/ ne iubim 
şi totul e bine/ toţi credem că beţia noastră e cu schep-
sis metafizic/ nebunia – originală/ până când ne topim 
într-un alfabet derizoriu/ al identităţii pierdute// şi totuşi/ 
în cloaca asta cosmică/ în pestilenţiala asta de lume/ la un 
moment dat/ cineva te învaţă pe de rost/ şi te rescrie“ (p. 
67) De altfel, Ivan Karamazov este şi recunoscut ca jude-
cător posibil! (p. 41)
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Lumea asta „în descompunere“ (p. 52) poate fi opusă 
spaţiului interior (care poate fi şi al lui Michaux, de vreo 
două ori citat, p. 46, 55, deşi declarat favorit este Kafka, 
p. 59), poezia poate falsa (tot 52), unde este poezie, este 
şi crimă („rostind nume distrug misterul/ crimă – asta e 
meseria mea/ ştiu să privesc/ să tulbur pasiunea“, p. 41), şi 
pedeapsă, există „desemantizare“ (p. 58), unde comunica-
rea suferă (dar şi „alienare literară“, p. 59): „prefer să tac/ 
scap uşor de acuzaţia de crimă/ în faţa judecătorilor/ (vic-
torioşii colilor nescrise)/ singura comunicare este arcuirea 
în diagonală/ iar foamea trezeşte ascuţitul dor de matcă// 
/am alunecat într-o zonă pe care tu o numeşti obscură/ 
ce-aş putea face oare între atâtea socluri/ pe care demni-
tarii limbii cifrate mistifică/ sensurile valorilor oarecare// 
trimite-mă în mijlocul mulţimii agitate/ ca un spion scep-
tic faţă de misiunea sa/ pe care nu o mai cunoaşte“…

Există şi o încifrare (criptare) asumată, moderată totuşi 
(într-un poem-migrenă, p. 63, sau în „încifrare malignă“, p. 
43), care, iată, în fine, este de citat în primul poem, care dă 
titlul cărţii („să locuieşti într-un cerc/ să fii transparenţa 
oglinzii/ în care nu se oglindeşte nimic/ o voce fără ecou/ 
şi tremurul pielii neatinse// să locuieşti într-un cerc/ ca şi 
cum ai înota amnezic/ în memoria umanităţii/ şi să nu-ţi 
atingi niciodată centrul“, p. 7), dar şi în menţionatul final 

„perpetuum“: „în trei jocul nu se termină/ se roteşte copil 
tânăr bătrân/ cerc înghiţindu-şi centrul/ în spirala înspu-
mată/ a Începutului“…

Joc gnostic (această carte), în care cuvântul „Dumnezeu“ 
apare doar o dată, zei şi zeiţe „joacă“ şi ei (cum am văzut 
mai sus, se caută noi zei printre personaje celebre), uneori 
demenţial, într-o carte fără… inimă (nu există acest cuvânt, 
sic!, în această formă, dar există „culoarele art-nouveau/ 
ale inimii sale primitoare“, p. 21), în care „sufletul abu-
rind“ „nu vrea să-şi găsească perechea şi pace“, al unei 

„Cleopatre“ care se joacă şi cu numele „faraon“-ului („e o 
artă pe care o vei trăi/ masacrul sensurilor fireşti“, p. 34): 

„târgoveţii vindeau volume de versuri la kilogram/ peste 
malul abrupt se privea cu stupoare/ aveam ochii bolnavi 
roşu-şobolan/ tu îmi răvăşeai genealogia dar uită-te în 
jur:/ picioare săltăreţe un torent torid/ topindu-ne inchi-
zitorial// sunt tejgheaua pe care zeul nostru dement/ îşi 
numără talanţii/ măduva coloanei vertebrale/ a prins culoa-
rea trădării/ sufletul meu cu şapte măsuri/ numără saca-
dat membrele Timpului// scuipă-ţi visele pe unde-apuci/ 
(glorie psihanalizei!)/ înţelege-mă acum:/ faraon în faţa 
cupei cu otravă“… (p. 47)

Cum se întâmplă în volumele de debut remarcabile 
(deoarece este o carte de debut, dar nu ai zice asta), artele 
poetice sunt căutate: „ars poetica – amnesia – // de frică 
mă ascund prin colţuri:/ poemele mă urmăreau bezmetic –/ 
oraţiile nunţilor bete/ convoiul personal de suspine// împa-
chetez fără noimă experienţe, rateuri/ dau lungi explicaţii 
pentru tot acest haos/ cineva mă aruncă mototolită în coşul 
de regrete/ altcineva îmi contabilizează brutal răsuflarea/ 
sufletul meu nu vrea să-şi găsească perechea şi pace// râzi: 
durerea e de fapt un prunc/ care ţipă în măduva toamnei/ 

acum doar poţi fi apă de munte/ acum ştergi faţa lumii de 
moarte“ (p. 24)

Tatonarea sfârşeşte clar cu „numen“, când bolero-ul se 
înteţeşte, p. 39: „m-au aruncat în lume/ dezgolită de nume/ 
m-au îmbrăcat cu stigmate/ de sânge renegat/ le port mor-
ţii în pântec// „mama nenumiţilor“ mi-au strigat/ şi pen-
tru că nu mai aveau loc de morminte/ m-au făcut cimitirul 
durerii în cătuşe// sunt enormă/ mă mişc cu toate crucile 
după mine/ şi cânt de îngropăciune// daţi-mi un nume/ 
să poată adormi/ respiraţia lumii“… Seriozitatea Jocului 
capătă noi accente, la lipsa numelui adăugându-se lipsa 
chipului, căutarea identităţii (spirituale, lirice) necesitând 

„anamneză“: „oglinda e un dans tribal unde îţi pierzi raţi-
unea/ frânghie căutând capătul de care atârnă/ trupul tre-
murând al fantasmelor şi iluziilor tale// oglinda e o sabie 
cu tăişul ascuţit/ încolăcindu-se ca un şarpe care se muşcă 
de coadă// oglinda îşi amestecă apele/ se ridică furtună:/ 
iată/ te rătăceşti pentru totdeauna în ceaţa vânăt-oarbă// 
unde să-ţi găseşti chipul dacă au crescut deja/ de ambele 
părţi/ alge şi liane otrăvitoare?“ (p. 70)

Diagnosticul?
„Cerul e văduv“, Singurătatea este o categorie 

filosofico-mistică poate prea puţin… tratată, Nebunia (con-
temporană) îşi clădeşte Imperiul, p. 64, Zeul Uitării este şi 
el prea puţin recunoscut (de către ceilalţi), ca „ultim jude-
cător“, autoportretele (lirice) mai sunt sau nu prea impor-
tante, se face apel la integritate, sinceritatea… automisti-
ficării, dedublare onirică…

Surprindem o sensibilitatea asemănătoare celei din 
„Orele“ („nu ştiu unde să mă duc/ cineva a încuiat marea 
cu cheia/ muntelui i-a pus zăbală/ dimineaţa e o victimă/ 
a violului întunericului/ orele au căluşuri de spaimă// în 
sala de bal a visului/ în toate colţurile/ îmi păzesc sever 
trezirea/ ochii vigilenţi ai zădărniciei“, p. 12), aluziile cine-
matografice sunt şi ele creatoare de atmosferă (La Strada, 
Anonimul veneţian ş.a.), ca şi trimiterile la artişti plastici 
sau muzicieni, Lumea continuă să fie o scenă, sunt trase 
draperiile abisului liric, sunt apocalipse, spre final de carte, 
clovnii, bufonii, „prietenii mei“ (p. 54), arlechinii şi pierro-
ţii sunt distribuiţi cu înţelegere în condiţiile în care, totuşi, 

„memoria zeilor veghează“ (p. 51), Sfânta Treime putând fi 
înlocuită (poate?) de „trei clovni pe o frânghie“ (poem care 
precede finalul propriu zis, unde, dacă aţi observat, sfârşi-
tul joacă rol de început!): „unul ţine în echilibru precar/ o 
lumânare de ceară./ altul, o lampă cu ulei./ ultimul, cel mai 
îndărătnic, un felinar.// se gonesc unul pe altul cu o gri-
masă/ rămasă de la ultimul spectacol/ încremenită pe chi-
pul vopsit în cenuşiu.// „unde o fi capătul? există un capăt 
oare?“/ întunericul face bulbuci şi le arde tălpile goale.// 
clovnii sunt muţi./ dar ochii lor strigă tare./ poate-i aude 
o pasăre de noapte./ poate dintre crăpăturile întunericu-
lui/ un înger le va întinde mâna.“ (p. 90)

Poate cu o „uriaşă Lampă fermecată“ care ar putea păcăli 
Timpul, aşa cum nu reuşeşte, într-un sens, de atâta vreme, 
Poezia (liturghiei, şi a liturghiei): „azi liturghia începe mai 
devreme/ bobul de strugure plesneşte de sănătate/ dar 



Cronică literară HYPERION 89

vinul Domnului pare oţetit// ziua se întinde peste aştep-
tări/ somnul e amnezic lovind visele noastre/ ca o săgeată 
cu ţintă precisă“ (p. 88)

Acordând clemenţă ispitelor eretice ale Raţiunii (Sau 
poate aici ar fi bine să ne aducem aminte ce spunea Pascal, 
gândindu-ne, totuşi, şi la Saramago: „Demersul suprem al 
raţiunii este să afle că există o infinitate de lucruri care o 
depăşesc. Şi e o raţiune slabă dacă nu ajunge până acolo.“ 
Sau: „ Credinţa nu e totuna cu dovada. Una e omenească, 
cealaltă e un dar de la Dumnezeu. Doar inima îl simte pe 
Dumnezeu, nu raţiunea. Iată ce înseamnă credinţa, să-l 
cunoşti pe Dumnezeu cu inima, nu cu raţiunea.“), Raluca 
Faraon scrie un alt fel de eseu despre orbire, înmuindu-şi 
pana, vorba vine, în cerneala ochilor lui Oedip, pentru a 
scrie despre orbii din naştere:

„n-am priceput de ce plâng oamenii/ n-am înţeles de ce 
se privesc în ochi atunci când fac asta/ ca şi cum ai putea 
vreodată să uiţi: greutatea lacrimii/ e invers proporţională 
cu durerea care o trimite la goană// desfigurează-mă cu 
privirea/ ţipă-mi în faţă că nu îţi pasă/ de ceea ce nu pot 
exprima decât în geamăt/ cum să vorbesc când eu ştiu că tot 
ce e suferinţă pe lume/ zgârie în pântecele cuvântului până 
sensul ei moare?// desfigurează-mi chipul privindu-mă/ 
fă-o încet ca un copil sadic bolborosind de plăcere/ când 
scoate ochii păpuşilor de plastic// nu poţi iubi decât ce nu 
cunoşti/ oarbă îţi voi pipăi chipul până mi se tocesc mâi-
nile/ până îţi şterg de pe faţă rânjetul satisfăcut// apoi voi 
coborî venetică în subterane/ să conduc orbii din naştere/ 
la marea întâlnire cu zeiţa urii“ (p. 55)

Cu ochii lui Oedip prin buzunare, Raluca Faraon a 
pătruns cu mult curaj şi autenticitate (cu un modernism 
observat şi de Mircea Martin, altoit însă bine de post- şi 
transuman; trecând şi prin „Tunelul“ lui Sabato) în lepro-
zerie, începându-şi autodevorarea (după cum se spune cu 
sete într-un exerciţiu stilistic)… Este o „primăvară ostilă“, 
accentuată de iarna pandemiei, ceilalţi leproşi, cu ale lor 
verdicte, ar arde-o pe rug pentru o minimă încălzire, cer-
titudine sau ar fi gata de un stâlp al infamiei şi al alienă-
rii, „întunericul limbajului“ putând fi mereu prin preajmă: 

„m-am răzvrătit împotriva luminii/ şi mi-am întors faţa din-
spre vestul grădinii/ pentru că pomii nu au înflorit la sem-
nalul meu// din tot ce-a fost, doar visul, în care realitatea/ 
nu se dezmembrează prin scârţâitul vocilor/ ci se îmbină 

– paradis geometric – / la întretăierea culorii cu punctul// 
contemplu cuvinte fracturate/ în întunericul limbajului/ ca 
un fetus ce presimte/ greutatea trupului în mişcare“ (p. 18)

În ultimă instanţă, este o nouă expresie a Omului Revol-
tat (de condiţia sa mereu la un pas de… „alienare“, titlu de 
poem de la pagina 19): „sunt momente când ţipătul meu 
alunecă pe gât/ înapoi în căuşul revoltei care l-a generat/ şi 
împietreşte ca femeia lui Lot/ iată nu mai pot să respir dar 
întreb:/ „cine a hotărât măsura vinei mele în lume?“/ sunt 
pusă la stâlpul infamiei periodic/ pentru că glasul meu nu e 
blând/ pentru că privirea mea e aspră/ pentru că nu ştiu să 
merg elegant/ în parade de orgolii/ şi râd pe înfundate de 
cochetăria deşartă/ nu ştiu să fiu decât autentic profundă/ 

angajată pe durată nedeterminată/ la rostirea adevărului/ 
de care nimeni nu are nevoie/ îmbrăţişez cuvinte vii cu 
lacrimi pe obraz/ nu aş vrea să se ştie că plâng:/ se reped 
la suferinţă ca vulturii la cadavre/ toate muierile rănite 
de luciditatea mea – /blestem perpetuu în singurătate“…

Om gata să provoace la duel Destinul pentru o nouă… 
veche definiţie a tragicului, în condiţiile în care „inami-
cul numărul unu/ al semenilor mei este limbajul“, p. 40, şi 
plimbarea prin cimitirul „de ecouri culturale“ este inevi-
tabilă, existând şi „renegări“ şi „sfidări“: „misterioasă labi-
rintică făptură/ de mii de ani mă lupt cu tine/ ca un săl-
batic luptând cu propria-i memorie – / date insuficiente/ 
încrâncenată inutilă pare/ dorinţa de a înţelege/ totuşi 
apa pe care o strângi în pumni/ doar umbră-şi lasă pre-
linsă printre degete/ (cât mi-aş dori să descopăr motivul 
acestui duel!)// de bine de rău îmi ştiu/ conturul trupului/ 
dar asta nu te interesează/ nici măcar dexteritatea braţu-
lui meu/ care poate atinge (prăbuşind)/ oricare centru// te 
zăresc imensă claviatură/ în mijloc un orologiu anunţând/ 
deşiratul miez al nopţii/ cu lipsa-ţi jenantă de fantezie/ mă 
percepi într-un singur sens/ cel ereditar/ (ce zeu e acesta – 
mă întreb –/ mereu la bunul meu plac?)// mă lupt cu tine 
bătând cu pumnii în aer/ între noi doar spaimă/ în jurul 
meu – pustiu/ la tine sus/ probabil/ licurici“ (p. 35)

Bref, între o filosofie (ca teorie) a neliniştii (lucrarea 
sa de doctorat este „Neliniştea în literatura modernă“) şi 
o nelinişte a propriei sale poezii (Poezia ca fiinţă), Raluca 
Faraon se desprinde (poate nu chiar precum în filmul lui 
Milos Forman; să nu uităm că regizorul a luat Oscar pen-
tru „Zbor deasupra unui cuib de cuci“ – cuiburile de acest 
gen, mai ales, sunt şi ele cercuri!, dar şi pentru „Amadeus“; 

„Taking off “ a luat Cannes-ul!) de contingent, redând o 
parte din demnitate necesarului, necesităţii căutării Fru-
museţii („arhetip“-ului, deşi, în acest volum, accentul nu 
cade pe calofilie, ci pe adevărul calofiliei): „filosoful locuia 
în interiorul mărului lui Magritte/ nu are importanţă dacă 
era din stirpea altor mere/ care au făcut istorie sau un măr 
obişnuit/ stătea acolo ghemuit departe de lume/ mulţumit 
că nimeni nu îl caută/ pentru că nimeni nu pricepe până la 
urmă nimic/ oasele lui se topiseră în sâmburii singurătă-
ţii/ carnea se evaporase în miezul verde/ ca un înţeles pier-
dut al unei întrebări grave nerostite/ devenise boala care 
roade din rărunchi frumuseţea/ viermele unui măr înne-
bunitor de roşu/ pe care îl va muşca pofticios o femeie flă-
mândă“ (p. 75)

Bref (again), un alt titlu al cărţii ar fi putut fi „Mărul 
roşu de pe masa ruptă a istoriei“… Sau „Mărul memo-
riei de zeu“… Şi cine va ajunge la cel de-al doilea volum 
al Ralucăi Faraon va înţelege de ce, totuşi, nu s-ar mai fi 
raportat la memorie primul titlu al domniei sale… sau cea 
de-a doua carte a sa nu s-ar mai fi numit, poate, „Alchi-
mia memoriei“! Deoarece istoria (literară) are şi ea… isto-
ria ei (mitologică)!

* Raluca Faraon, să locuieşti într-un cerc şi să nu-ţi atingi 
centrul, Iaşi, Junimea, 2019
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Lucian GRUIA

Daniel Corbu – Despre 
Dumnezeu, aşteptare şi neant

Daniel Corbu îmi pare un poet olimpian care priveşte din 
piscul muntelui legendar, condiţia umană. Îmi închipui 
Olimpul său pe o insulă înconjurată de mare, iar noi ne bulu-
cim pe plaja continentului. Din înălţimi, poetul îşi rosteşte 
versurile care vin din larg şi se sparg de ţărm, la picioarele 
noastre. În timp ce recită, autorul face gesturi largi, ceremo-
nioase, teatrale şi uneori zâmbeşte pe sub mustaţă. Ca mol-
dovean sfătos, are nevoie de interlocutori, care pot fi: citi-
torii, Dumnezeu, îngerii şi dacă nu-i găseşte, îşi dă sfaturi 
sie însuşi: „ŞI NU FACE PARADĂ DE VORBE. / Spală-ţi 
sufletul cu mai mult curaj / şi mergi înainte! / Scrie scri-
sori lui Lucilius / trage cu urechea la ospăţul înţelepţilor 
/ nu rămâne prea mult în loc / să nu-ţi îmbobocească pe 
limbă / iluzii / hei, şi nu aşa încet / împin-
gând ziua cu sfială / ca pe căruţul invalidu-
lui!“ (BREVIARUL SAU ÎNVĂŢĂTURILE 
NEÎMBLÂNZITULUI ERETIC DANIEL 
CORBU CĂTRE EL ÎNSUŞI).

Într-adevăr, Daniel Corbu scrie o poezie 
sapienţială, în versuri atât de ample, încât 
nu mai încap între coperţile cărţii şi se răs-
pândesc în încăpere.

D u p ă  c e  a  t e o r e t i z a t 
POSTMODERNISMUL PE ÎNŢELESUL 
TUTUROR, mă aşteptam să regăsesc spe-
cificul acestui curent în propria-i operă 
lirică, în speţă în MANUALUL BUNULUI 
SINGURATIC sau EVANGHELIA DUPĂ 
CORBU ŞI ALTE POEME, dar lucrurile 
nu stau deloc aşa. În locul demolărilor 

scandaloase descoperim nelinişti profunde; în locul umo-
rului grobian, ironie fină; în locul făţărniciei, bun simţ; în 
locul pornografiei, o erotică decentă; în locul verbului pri-
pit, şlefuirea lucrului bine făcut.

Aşadar, poetul confirmă aserţiunea poetului Ion Mircea 
care îl situează în pertinenta sa prefaţă, pe autorul Evanghe-
liei… la graniţa dintre neo şi postmodernism: „Curios, Daniel 
Corbu aparţine promoţiei ’80 a literaturii române dar ilus-
trează o foarte interesantă disidenţă faţă de programul aces-
teia, revendicându-se mai curând de la trăsăturile promoţiei 
anterioare, în linia Mihai Ursachi – Cezar Ivănescu et comp.“ 
Oricum ar fi, poetul trebuie încadrat în ramura, să-i zicem 
metafizică, a poeziei noastre contemporane, ramură căreia 

îi aparţin şi alţi poeţi importanţi moldavi: 
Nichita Danilov, Cassian Maria Spiridon etc.

Viziunea monadică asupra lumii însin-
gurează şi întristează cuvintele, lucrurile, 
fiinţele din lirica lui Daniel Corbu: „Ave, 
Patrie română! Locuindu-te am potrivit 
cuvintele / limbii tale / în versuri amare, 
le-am ocrotit şi le-am sărutat / umbra / ca 
unor fericite monade.“

Dacă în lumea imaginară poetul loveşte 
cu tacul, aranjând cuvintele-monade con-
form structurii poemelor, în lumea reală, 
lucrurile se schimbă: “ – Dragule, – i-am 
răspuns îngerului privindu-i aripile / tot 
mai tocite mai blegi şi mai răsfrânte în sine 

– / de-acum îmi voi potrivi monadele tăcerii 
/ voi rămâne printre fotonii şi frumusonii 
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tăcutei tristeţi / şi voi mânca din aceiaşi pesmeţi ai poeţi-
lor blestemaţi!“

În planul terestru, fiinţele freamătă dezordonat, ca nişte 
bile de biliard (monade) în aşteptarea loviturii tacului divin 
menită să le asigure împlinirea. E o aşteptare înfrigurată, per-
petuuă, dar semnul întârzie şi poate nu va veni

niciodată: „Nici un răspuns, Doamne, la repetatul meu 
strigăt! / Îmi fac de lucru în jurul absenţei / lipăi în preajma 
unei fericiri iluzorii / tot mai mult cred că Moartea / e sin-
gura instituţie care mai impune respect.“ (TRANSCEN-
DENŢA GOALĂ)

Fiecare om devine o uşă care nu duce nicăieri (deschisă 
într-un zid): „Ziceam: Toate uşile dau în haos… / Şi mai 
ziceam: nimeni n-a văzut mormântul / unui cuvânt. / Şi 
mai ziceam: stai singur ca o uşă săpată în ziduri / râvnind 
mereu orizontul de după orizont / trece adevărul dintr-o 
cameră în alta / şi te ignoră / trece umbra morţii şi te sperie.“

Introspecţia dezvăluie o imagine originală, inspirată: “… 
ce fel de pasăre / e aceasta cu aripile înlăuntru şi cu mor-
mântul / pe umeri …“.

În descendenţă platoniciană, monada trupului consti-
tuie un sarcofag pentru suflet. În interiorul monadei fiinţei 
individuale descoperim: însingurări, tristeţi, ţipete, spaime, 
deprimări, iluzii, vise şi în special întrebări fără răspuns. Une-
ori poetul extrage conţinutul monadei suflet cu o pompă 
de vid: “… se deschid larg uşile şi dincolo nu e nimeni…“.

Pe parcursul vieţii, poetul apare mereu scindat, în fiecare 
creaţie, dar multiplicările nu comunică între ele, deşi feno-
menul se petrece sub semnul unei iluminări: „Aşa cum şi eu, 
Saule prigonitorilor / pe când mica şi marea istorie îşi zornăie 
înfundat / ruginitele lanţuri / izbesc fără voie cu picioarele-n 
ţepuşă devenind Celălalt. / Şi mereu Celălalt cu fiecare poem 
Celălalt / până când poţi deveni o mie de Ceilalţi / care-au 
primit fulgerarea.“ (DRUMUL DAMASCULUI)

Poemul fluviu, EVANGHELIA DUPĂ CORBU începe cu 
o incertitudine şi se încheie în neant. Căutarea paşilor divi-
nităţii pe pământ, se stinge evanescent: „Dacă orice sunet 
roade din clopot / tot aşa întrebările din inima celui singur 
/ până se topeşte încet.“

Nici vizionările şugubeţe, ale facerii lumii (pe internet), 
nu sunt lămuritoare: „Am vizitat site-ul cu tine, Doamne, / 
dar nici un răspuns la vechile-ntrebări / e-atâta noaptre în 
noi şi-atâta lumină în / paraclise! / Cu mâinile întinse spre 

tine Doamne / doar ca să mă-ntâlnesc şi / să-mi pipăi sân-
gele ca pe un sâmbure / de migdală.“

EVANGHELIA DUPĂ CORBU constituie o replică neo-
modernistă, decantată, detaşată, uşor eretică, a Psalmilor 
arghezieni: „Doamne numai tu poţi veni / dinspre stele 
înspre alge / dinspre ceruri spre noroi / să iei aminte la robul 
cel înveşmântat / în carcasa de pământ dospit.“

Pilda biblică: treacă Doamne paharul ăsta de la mine, 
devine: „trece totul în contul meu Doamne / cine ştie dacă 
vei deschide această singurătate / ca o cutie neagră ticsită de 
rugă / (oare a face lumea nu e mai puţin decît / a o înţelege?).“

Căutându-l şi aşteptându-l la nesfârşit pe Dumnezeu, 
Daniel Corbu descoperă neantul: „şi pe cât am aşteptat încă 
să cazi / din carul mare între spinii întrebărilor mele / sau 
din ursa mică sub formă de pulbere / pe creştet aici în dor-
mitorul comun al / acestei lumi / unde probăm ritualul săl-
batic de îmblânzire a / spaimei / şi catharsisul şi izbăvirea 
păcatului ce va să vină. / Pe urmă franjurii liniştii / pe urmă 
Atoatestăpânitorul Nimic.“

Poezia lui Daniel Corbu se situează între postmodernism 
şi neomodernism, între liric şi epic (oarecum în descendenţa 
lui Marin Sorescu). În peisajul poeziei române contempo-
rane, el însuşi apare monadic, umplut cu seninătate miori-
tică, gravitate detaşată şi mai ales cu întrebări fără răspuns.

În final, să completăm viziunea noastră cu aspecte impor-
tante, citate din eseul poetului Ion Mircea, intitulată Desan-
tul lui Daniel Corbu: „Daniel Corbu se mai distinge însă prin 
ceva de mulţi dintre congenerii lui, şi anume prin umor. Un 
umor de înaltă calitate, care nu poate fi transmis prin pro-
cură, unul imanent propriei scriituri şi imposibil de separat 
de marca ei stilistică… Sigur, nu ne putem lăsa atât de uşor 
înşelaţi; umorul de-a dreptul majestuos şi feeric al acestui 
moldovean autentic e consubstanţial cu tragismul verita-
bil şi abia reprimat pe care creaţia lui expiră parcă prin toţi 
porii. Pentru că Daniel Corbu este înainte de toate un iniţiat 
şi nu se sfieşte să o recunoască public. Dar felul cum o recu-
noaşte acreditează instantaneu în cititor certitudinea că se 
află în faţa unui mare poet… În sfârşit, exploratorii pleacă 
la pol pentru a se întoarce. Numai cine a ajuns nu se mai 
întoarce, spunea un înţelept. Într-adevăr, s-ar mai întoarce 
poetul de la polul inexprimabilului pur? La care Corbu ar 
răspunde: Nevermore.“
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A
Victor TEIŞANU

Călătoriile lui Constantin Arcu
Animat de un nesăţios demon al curiozităţii şi experimen-
tului, Constantin Arcu devine, treptat, voiajorul cel mai 
faimos între scriitorii români de azi. Bifând ani la rând, 
cu maximă acribie turistică, noi meridiane şi fuse orare, 
autorul va fi degustat în particular, fără îndoială, multiple 
bucurii estetice, capabile să transforme exerciţiul nesfâr-
şitelor drumuri într-o îndeletnicire necesară şi agreabilă. 
Mai mult, din preaplinul său a simţit nevoia să ofere câte 
ceva şi semenilor. Dacă citeşti, de pildă, Prin lumea largă. 
Here I am, Europe! (Floreşti: Ed. Limes, 2020), aceste con-
cluzii se vor impune de la sine. Prin titlurile lor, cele şapte 
capitole (Jurnal nordic, Însemnări cretane, Însemnări din 
Mallorca, Croazieră pe Mediterana, Jurnal… boem, Coasta 
Dalmaţiei şi Prin lumea anglo-saxonă) constituie ele însele 
indicii suficiente pentru cititor, care va trebui să străbată la 
rându-i, chiar dacă numai cu ochii minţii şi propriei fan-
tezii, ţinuturi geografice încărcate de istorie şi legendă. Ca 
structură, cartea lui Constantin Arcu aparţine genului jur-
nalistic, ea consemnând de fiecare dată, cronologic, întâm-
plările de peste zi. Însă e greu de spus, în cazul autorului, 
unde se termină faptul gazetăresc şi unde începe acţiunea 
literară. O vibraţie sufletească necontenită, amestecând 
observaţia strict raţională cu sentimentul difuz al trăirii 
şi emoţiei, generează de cele mai multe ori pagini speci-
fice beletristicii. Putem deci afirma că, din multe puncte 
de vedere, cartea lui Constantin Arcu e în egală măsură 
jurnal şi proză de călătorie.

A schimba cât mai des reşedinţa, veşnic ahtiat după alte 
şi alte decoruri, devine în cazul său a doua natură. Încât ima-
ginile şi informaţiile noi, prăvălindu-se ca un inepuizabil 
torent peste notesul autorului, nu par a-i pricinui discon-
fort şi cu atât mai puţin oboseală. Dimpotrivă, după cum şi 
mărturiseşte: „N-am mai mare bucurie decât să hoinăresc 

printr-un oraş necunoscut, cu harta în mână. La fiecare 
colţ de stradă descopăr un strop de magie. Cu fiecare pas, 
mă simt cuprins de voluptate. O uriaşă beţie a simţurilor, 
salturi peste lumi, timpuri, stiluri ale artelor. Numai vre-
mea să nu se împotrivească“(p. 214). Mărturie reafirmată, 
cu aceeaşi exuberanţă, şi altădată (p.293). Constantin Arcu 
pare un hedonist, dar nu lipsit de control şi cenzură. El îşi 
relativizează atent stările de spirit, diluându-şi de fiecare 
dată patosul cu adnotări pesimiste despre trecere, limite şi 
zădărnicie. Acelaşi suveran autocontrol face ca, uneori, în 
plină desfătare turistică, autorul să treacă brusc la ale sale, 
amintindu-şi că dincolo de savoarea călătoriei exisă, presant, 
şi o agendă personală, de-acasă, legată de familie, prieteni 
sau literatură. De altfel, priveliştile nu-l seduc niciodată 
pe de-a-ntregul, Constantin Arcu având pretutindeni la 
îndemână un carnet pentru consemnări, care transformă 
consumatorul plezirist într-un observator atent şi riguros, 
gata să compare ce vede cu trista realitate din ţara sa. Ast-
fel, cu aluzii subliminale, constată cât de curată e capitala 
poloneză, sau că Estonia a trecut deja la moneda euro şi că 
bisericile acestei ţări, încercând să se adapteze vremurilor 
şi spre a-şi apropia enoriaşii, organizează în spaţiul litur-
gic expoziţii de artă şi concerte, că în Danemarca, unde 
există cultul muncii, „oamenii dispar în casă devreme şi 
nu întâlneşti ţipenie pe străzi“(p.62), iar în „patria fiordu-
rilor“ turiştii plătesc piperat să vadă pe drum nişte banale 
statui de troli. „Iată cum fac bani inventivii norvegieni din 
nişte aiureli“(p.47), exclamă autorul gândindu-se la como-
rile noastre turistice nepuse în valoare. Şi ne mai spune 
că, la trecerea prin Marele Tunel din Sierra de Tramun-
tana, „zăreşti luminiţa de la capăt. Mallorchezii au această 
şansă, noi n-am mai zărit nici o luminiţă, în ciuda promi-
siunii politicienilor“(p.120). În context, nu poate trece cu 
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vederea nici ubicuitatea romilor noştri, întâlniţi peste tot: 
cerşind în Norvegia, adulmecând prada pe plajele din Sici-
lia, la Praga „scociorând prin coşurile de gunoi după resturi 
de mâncare“ (p.24), ori la Londra, unde se găsesc destui 

„tuciurii (…) care cerşesc sau cântă din acordeon“(p.310).
Păşind în diverse universuri culturale, dominate de semne 

arheologice şi construcţii somptuoase, drumeţul caută 
febril, când se iveşte prilejul, între altele, şi urme de mari 
scriitori, precum Puşkin şi Dostoievski la St. Petersburg, 
Ibsen la Bergen, (Norvegia), Nikos Kazantzakis la Hera-
clion (Creta), Pirandello, Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
ori Salvatore Quasimodo în Sicilia. Aşa cum în Praga, prin-
tre minunăţii arhitectonice, caută amintirea lui Kafka, sau 
la Dublin, „oraş al literaturii UNESCO“(2010), în cate-
drala Sf. Patrick, pe cea a pamfletarului Ionathan Swift. 
Totul culminează la Stratford-upon-Avon, unde îşi doarme 
somnul de veci uriaşul Shakespeare, într-o biserică, ală-
turi de soţie, fiică şi ginere. Dar peregrinul trăieşte incan-
descent şi la Palermo, pentru că aici se poate reculege, în 
Grădina Garibaldi, lângă statuia unui compatriot, Nicolae 
Bălcescu. La fel de meticulos e şi cu inventarierea muzici-
enilor, artiştilor plastici sau altor celebrităţi emblematice. 
Scontând pe efect, Constantin Arcu nu scapă nici un pri-
lej spre a-şi agrementa textele cu inserţii din zona senzaţi-
onalului, chiar dacă pentru aceasta trebuie să apeleze une-
ori la poveste sau legendă. Lângă vulcanul Etna nu uită să 
ne spună că în craterul acestuia cu lavă fierbinte se arunca, 
sfidând condiţia umană, nonconformistul Empedocle (anul 
430 î.e.n.), iar la Stockholm evocă moartea lui Descartes, 
aflat în serviciul reginei Kristina şi răpus de asprimea cli-
mei suedeze, greu de îndurat pentru un mediteranean. Tot 
aici pot fi incluse şi secvenţele cu uciderea lui Arhimede, 
la Siracuza, de către legionarul roman căruia îi ceruse să 
nu-i tulbure un experiment ştiinţific aflat în desfăşurare: 

„noli tangere circulos meos“. Ca şi informaţia că vasul Tita-
nic, construit de irlandezi la Belfast, pleca spre America, 
în 1912, din portul Cork. Sau frazele privitoare la inventi-
vitatea scoţienilor, care au brevetat telefonul şi penicilina, 
motorul cu aburi şi bicicleta, termosul, fotografia color şi 
radarul, crosa de golf şi…marmelada. Iar dacă savurează 
cu încântare frumuseţea şi grandoarea monumentelor sau 
a peisajelor, călătorul nu ocoleşte nici observaţia critică. La 
ruşi, în vamă, simte ostilitatea funcţionarilor, care nu ştiu 
să fie amabili nici după ce, cu nonşalanţă, se lasă mituiţi. În 
timp ce la Praga valutiştii ilegali „lucrează“ în văzul lumii, 
escrocându-şi clienţii. Nici serviciile nu sunt întotdeauna 
impecabile, încât cel cu experienţa călătoriei se vede nevoit 
să conchidă, la Palermo, ca oriunde în altă parte, că toale-
tele sunt „locurile cele mai căutate de turişti“(p.180). Auto-
rul ne oferă, uneori cu lux de amănunte, informaţii despre 
tradiţii şi mod de viaţă, dar mai ales despre artă culinară 
şi bucătării specifice.

Trebuie să remarcăm ştiinţa lui Constantin Arcu de 
a evita surmenarea cititorului cu detalii tehnice, câteo-
dată excesive, prin mutarea accentului pe altceva, inclusiv 
pe faptul divers, menit să producă relaxare. Şi chiar dacă 

pare paradoxal, această interminabilă hoinăreală printre 
splendorile de ieri şi de azi ale planetei, schiţează până la 
urmă, indirect, şi portretul sentimental al autorului, cu 
pasiuni şi umori inerente, cu aspiraţiile şi decepţiile sale. 
Formulându-şi impresiile pe laptop, autorul pare a sanc-
ţiona fără cruţare orice derapaj către exaltări utopice, cu 
gândul la atâta istorie îngropată în uitare. Aceste aprecieri 
sunt valabile şi în cazul altui volum din ciclul Prin lumea 
largă, şi anume Ilustrate din Orientul Îndepărtat (Flo-
reşti: Ed. Limes, 2020). N-ai cum să înăbuşi pornirea de 
a glosa pe tema morţii şi deşertăciunii când, prin junglele 
Indochinei, la My Son (Vietnam), descoperi ruinele unui 
străvechi regat şi impunătoarele sale temple înghiţite de 
pământ şi vegetaţie. Sic transit… Din notesul şi laptopul 
lui Constantin Arcu se îndreaptă către cititor veritabile 
avalanşe de informaţii despre locuri, populaţii şi obiceiuri, 
despre palate şi stăpâni vremelnici, despre zei, bogăţie şi 
pauperism. Un flux continuu de idei şi imagini, încât fie-
care cititor, conform grilei proprii, se poate alege cu ceva 
convenabil. Autorul e în acelaşi timp empatic şi vigilent, 
gata de compătimire duioasă, dar şi de etichetare justiţi-
ală. În China remarcă obiceiuri balcanice: un medic vinde 
românilor pilule, prezentate ca rarităţi, în timp ce la noi 
acestea sunt mult mai ieftine şi se găsesc din abundenţă. 

„Gratuităţile costă destul de scump la chinezi“, constată cu 
umor autorul după ce achită 20 de dolari pentru un masaj 
anunţat ca fiind gratis. Câinii vagabonzi, deşi consideraţi 
comestibili, sunt uşor de întâlnit pe străzi, în hoteluri con-
diţiile se dovedesc precare, iar la Shenzen „ e nevoie de un 
dezinfectant după mâncărurile chinezeşti. Şi după atmo-
sfera din jur“(p.87). În zona tibetană a Chinei „curăţenia 
şi igiena nu sunt punctele forte“ ale băştinaşilor, iar turistul 
pare oripilat de primitivismul ritualului lor funerar: „Tru-
pul mortului este aşezat, cu faţa în sus, lângă un templu şi 
ciopârţit în 108 bucăţi, După secţionare, bucăţile se ames-
tecă cu seminţe de flori măcinate şi se dau la vulturi“(p.60). 
Astfel, falnicul Zid chinezesc, Drumul mătăsii şi faimoşii 
soldaţi de teracotă, ba chiar şi exorbitantul oraş interzis, 
cu cele 800 de palate ale dinastiilor Yuan şi Ming, sau tre-
nul pe pernă magnetică de azi, par a-şi pierde din impor-
tanţă pe lângă tratamentul sălbatic aplicat morţilor în par-
tea tibetană a ţării. Dar autorul are grijă să nu rămânem 
prea mult cantonaţi într-o imagine. Peisajul şi oamenii se 
succed în regim de viteză, precum figurile colorate în calei-
doscoapele copilăriei. Hong Kongul, apoi Thailanda, Mala-
iezia şi Singapore, cu exotismul lor fascinant şi faima de 

„tigri asiatici“ datorată boom-ului economic, te trimit pe 
alte coordonate emoţionale. Miracolul se prelungeşte şi în 
patria samurailor şi kimonoului, a gheişelor, a teatrului 
kabuki şi a florilor de cireş ca motiv de elevată sărbătoare, 
ori a muntelui sacru Fuji. Dar Japonia este în egală măsură 
şi patria industriilor performante. Pentru că, ne asigură 
ironic autorul, niponii „n-au un Minister al Marilor Pro-
iecte Naţionale, cum avem noi“(p.178) şi totuşi „simţi că 
economia Japoniei duduie cu adevărat, nu numai în capul 
unora“(p.190). Exotismul e la cote înalte şi în Indonezia, cu 
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perla turistică Bali şi cu cealaltă insulă de pe Cercul de Foc 
al Pacificului, Java. Ca de altfel şi în Peninsula Indochina, 
cu Vietnamul şi „bolul său de orez“(Delta Mekong), dar 
mai ales cu statul combodgian şi evenimentele sale tra-
gice din ultimele decenii, unde coexistă cutume de trecut 
monarhic şi elemente de practică şi ideologie comunistă.

Între avioane şi autocare, vapoare şi trenuri, scriitorul 
pare conectat şi la prezentul românesc, mai ales la cel lite-
rar. Ba mai mult, pentru coloratură, introduce, în cheie iro-
nică, şi secvenţe de erotism, apelând de 4 ori la Năzdră-
vanul, unul din „eroii“ primei sale cărţi din această serie, 
cu titlul Prin lumea largă. Însemnare a călătoriei mele 
în America de Sud (2018). Mai toate observaţiile formu-
late până aici sunt valabile şi în cazul altui volum consa-
crat peregrinărilor, făcând parte din acelaşi ciclu şi intitu-
lat Prin lumea largă. Alte meridiane (Floreşti: Ed. Limes, 
2020). De această dată suntem introduşi în spaţii extrem 
de diferite, cultural şi istoric, între ele. Vorbim de Maroc 
sau Cuba, Iran sau Australia, Iordania şi Liban sau Africa 
de Sud. Cu aceeaşi facilitate debordantă, Constantin Arcu 
penetrează alte şi alte noi realităţi, uneori insolite, încer-
când să le afle semnificaţia şi importanţa, spre a fi livrate 
apoi cititorilor cât mai aproape de certitudine. E uimitoare 
perspicacitatea sa selectivă, dar mai ales arta cu care ştie să 
transmită informaţii mai puţin digerabile într-o manieră 
de-a dreptul atractivă. Aşa cum impresionează şi uşurinţa 
autorului în a-şi plia zi de zi existenţa pe reguli noi, ade-
sea şocante şi greu de armonizat cu modelul românesc. În 
toate circumstanţele, el îşi păstrează nealterat simţul anali-
tic, emiţând opinii atent argumentate şi ferindu-se de ris-
cul falsificării. Poate de aceea nu ezită nici să laude, nici să 
critice. În Maroc e dezamăgit de Casablanca, dar remarcă 
spiritul întreprinzător al băştinaşilor care, într-un ţinut 
arid, fac agricultură rentabilă pe baza sistemelor de irigaţii, 
unele încă din veacuri îndepărtate. Nu renunţă nici la fap-
tul divers, ataşabil oarecum senzaţionalului. Aflăm astfel 
că un tratat de pace din 1787 între Maroc şi SUA, având ca 
semnatari pe regele Mohamed ben Abdallah şi preşedintele 
George Washingthon, este în vigoare şi astăzi. Cei 2 suve-
rani erau cu siguranţă amici şi purtaseră o vie corespon-
denţă, iar marocanul recunoştea, prin tratat, independenţa 
noului stat de peste Atlantic. Mai aflăm şi că un alt sultan, 
Moulay Ismail, cu 700 de urmaşi de la 500 de concubine, 
îl refuză pe însuşi Ludovic al XIV-lea, care-i ceruse oficial 
mâna uneia dintre numeroasele sale fiice. Dar Marocul nu 
se reduce doar la atât. El înseamnă şi prezent, conectat la 
industrie şi modernizare, în măsură să-şi valorifice opor-
tunităţile turistice şi fiind, cu multe repere, parte a patri-
moniului UNESCO. Nici Iranul nu reţine atenţia numai 
din cauza vălului islamic purtat de femei, sau pentru gran-
dioasele sale moschei şi palate. Şi nici pentru luxurianţa 
peisajului natural, cu magnifice grădini de flori, chiparoşi 
şi cocotieri. Ori pentru celebrii săi regi din spiţa marelui 
Cyrus, sau pentru „comoara comorilor lui Aladin, bijute-
rii şi pietre preţioase cum numai în poveştile din 1001 de 
nopţi poţi găsi“(p.163), de la muzeul lor naţional. Călătorul 

se arată mai impresionat de cultul aproape religios al persa-
nilor faţă de marii lor scriitori, organizând adevărate pele-
rinaje la mormintele lui Saadi şi Hafez din Shiraz. Şi dacă 
în Indochina reflecţiile despre sens şi timp erau declanşate 
de ruinele unui regat înghiţit de vegetaţia junglei, în Iran 
meditaţia se leagă de anticul Persepolis, cu monumentele 
sale de arhitectură acoperite veacuri în şir de nisip şi redate, 
în chip norocos, după 1930, circuitului turistic.

Una din armele epice de succes ale autorului o consti-
tuie, cum sugeram deja, plasarea în prim plan a amănun-
tului cu potenţial de senzaţie. Spre exemplu, în Africa de 
Sud constată, comunicându-ne şi nouă, că apatheidul n-a 
dispărut, ci doar se manifestă în sens invers, prin margina-
lizarea albilor. Şi că băştinaşii de culoare cântă şi dansează 
pur şi simplu pe străzi, în ritm de jazz, iar din minele Cul-
linan, de lângă Pretoria, a fost extras „cel mai mare dia-
mant brut din toate timpurile“ (p.269). Grija pentru deta-
liul cu impact emoţional îl însoţeşte pe Constantin Arcu 
pretutindeni. Aflăm că în Noua Zeelandă, din respect pen-
tru sănătatea mediului şi a populaţiei, producerea de ener-
gie nucleară este interzisă, folosindu-se pe scară largă forţa 
eoliană. Dar nu doar statul, ci şi individul însuşi, la anti-
pozi, alege să trăiască după principii sănătoase. În Sydney, 
ne informează autorul, de Crăciun „pe mesele australieni-
lor se aşază fructe de mare şi peşte, nu şunci, cârnaţi şi frip-
turi de porc“(p.202). Cât de spectaculoasă poate fi, pentru 
noi, până şi înşiruirea câtorva din vieţuitoarele care defi-
nesc Australia: canguri, urşi koala, emu, reptile, crocodili, 
câini dingo, pinguini pitici, papagali, diavoli tasmanieni şi 
încă multe altele! Aproape egală, ca adrenalină, cu o pre-
umblare în submarin printre recife, la Marea Barieră de 
Corali. Se pare că, din punctul său de vedere, o vizită în 
Cuba echivalează pentru autor cu intersectarea amintirii 
lui Hemingway, la hotelul unde americanul trăgea în 1932, 
ori la barurile şi bodegile în care intra să savureze moji-
tos sau daiquiri. Deşi din simbolistica şi fascinaţia Cubei 
fac astăzi parte organică inclusiv Che Guevara şi tutunul 
pentru trabuc. Cât despre călătoria prin Orientul Mijlo-
ciu, aceasta devine pentru Constantin Arcu un bun prilej 
de a se lăsa din nou absorbit de istorii fabuloase. Iordania 
cea plină de relicve romane şi de refugiaţi palestinieni, cu 
Muntele Nebo, de pe care Dumnezeu i-a arătat lui Moise 

„Ţara Făgăduinţei“, constituie doar un exemplu. Sau ceta-
tea Petra de unde era socrul lui Irod Antipa, tetrarhul ce 
a ordonat decapitarea Sfântului Ioan Botezătorul. Dar mai 
cu seamă merită menţionat episodul, destul de rar în isto-
rie, când pe valea Iordanului, sultanul musulman Saladin, 
în cel mai pur spirit cavaleresc, îşi trimite medicul perso-
nal să-l oblojească pe inamicul său cruciat, Richard Inimă 
de Leu, rănit în luptă. Şi în fine, să nu uităm Libanul, ves-
tit nu doar pentru o actualitate tragică, ci şi pentru cedrii 
săi biblici, din care Solomon a adus lemn spre a edifica 
templul evreilor.

Într-un colosal vălmăşag de imagini, de fapte şi pagini 
de istorie, Constantin Arcu izbuteşte să rămână egal cu sine 
însuşi. Unitatea sa de măsură este comparaţia între multele 
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repere, adunate meticulos într-o construcţie cvasienciclo-
pedică. Rupându-se de stereotipia cadrului domestic, el 
reuşeşte să confere rătăcirii printre meridiane anvergura 
unei veritabile aventuri cognitive. Pentru că descinderile 
sale în necunoscut au adesea valoarea simbolică a experi-
enţelor limită. Ele oglindesc teribila luptă dintre vechi şi 

nou, dintre moarte şi viaţa care nu vrea să moară. Mus-
tind de reflecţii despre mărire şi decădere, despre timp şi 
spaţiu, poate că, între sensurile majore ale prozei de călă-
torie semnate de Constantin Arcu, demn de încrustat pe 
zidul fiecărei zile, ar fi şi un prea puţin tonic dar extrem 
de necesar remember.

Despre existenţă în spiritul aporiei
Nici cu această nouă carte, Aporii defecte (Botoşani: Ed. 
Quadrat, 2020), aparţinând, grosso modo, genului aforis-
tic, Mircea Oprea nu se dezice de crezurile sale sceptice, 
îndelung exersate şi afirmate. Dar catalogarea noastră, ast-
fel rezumată, e totuşi una simplistă şi ar nedreptăţi textele 
culegerii care, asezonate din plin cu ingrediente din zona 
culturii şi gândirii, să zicem, filosofice, sunt mult mai com-
plexe. Avem în faţă un spectacol diversificat, de o policro-
mie ideologică voit neunitară, parcă dorind să sublinieze 
relativitatea şi incoerenţa lumii. Aici alternează continuu 
gestul autoflagelator cu strădania de a menţine echilibrul 
fiinţei prin cugetare şi trăire culturală, nu totdeauna expri-
mate tranşant, dar uşor depistabile printre rânduri. Exce-
sele mizantropice afluiesc de cele mai multe ori spre solu-
ţii din care răzbate empatia. La fel şi cu misoginismul, 
cinismul de tip cioranian, ori tendinţa către izolare şi eva-
dare, acestea fiind contracarate şi ele adesea de variante 
opozabile. Inclusiv lumea posedă la Mircea Oprea, trăsă-
tura dualităţii, adică atât atributul devenirii perpetue, ca la 
Heraclit, cât şi pe cel contrar, de imuabilitate. Autorul împacă 
nonşalant cele două direcţii adverse, lăsând să se înţeleagă 
că graniţele dintre ele sunt artificiale. El pare a oscila neîn-
trerupt între autoritatea raţiunii şi savoarea vibraţiei afec-
tive, aşezând pe acelaşi plan argumentul „oficial“, deja acre-
ditat, cu produsele propriilor experienţe de natură senzuală. 
De aceea şi textele sale înglobează adesea diferenţele de per-
cepţie de care pomeneam. Pentru că nici tratamentul auto-
rului, referitor la câmpul factologic, nu rămâne acelaşi în 
toate împrejurările. Eclectismul e la el acasă de-a lungul 
întregii cărţi, alcătuind imaginea caleidoscopică a unui uni-
vers uman aflat clipă de clipă sub incidenţa analizei şi jude-
căţii. Încă o dată: nu vorbim de un rechizitoriu riguros şi 
cu intenţii punitive, ci mai degrabă de scrutarea necosme-
tizată a sinelui propriu şi, în egală măsură, al semenilor. Cu 
adevărat necruţător se arată autorul doar când se discută 
despre impostură şi duplicitate, în spatele cărora stau inte-
rese meschine şi mercantile. Din acest punct de vedere ţinta 
predilectă o constituie politicienii, priviţi de Mircea Oprea 
ca o tagmă de profitori nesăţioşi, acţionând doar pentru ei, 
încât în opinia sa aceştia „ar fi mai folositori lumii de n-ar 
face nimic“ (p.155). Autorul devoalează şi regula după care 
se conduc politicienii: „când nu poţi elimina cauza, ascunde-i 
efectul, minimalizează-i urmările“(p.78). Rezultatul? O 
democraţie de faţadă, în care „aleşii“, chemaţi să apere inte-
resele celor mulţi, îşi arogă mereu „partea leului“, ba încă 
simulând că se sacrifică pentru popor. Însă noi ştim că 

dintotdeauna „cei mai ocupaţi sunt cei fără treabă“(p.144). 
Poate la fel de nemilos este autorul când vine vorba de sine 
însuşi. Autoportretul său pare să întrunească toate defec-
tele posibile. E leneş („toată ziua am trudit din greu să găsesc 
motive, să nu mă apuc de treabă“; e mizantrop („n-am cum 
să fiu acuzat de ură de rasă: mie nu-mi place nici omul alb, 
de nicio culoare“(p.36). E cinic („decât să repar lucrul meu 
rău, prefer să-l perfecţionez până le stric pe cele bune ale 
altora“(p.110). E „un pion de rând“, egoist: „ţin la priete-
nul meu ca la ochii din cap, dar nu chiar ca la lentilele mele 
cele scumpe“(p.150), şi bolnav incurabil, situându-se între 

„fiii bolii şi-ai leacului“, ba pe deasupra şi cu probleme de 
caracter: „în sfârşit, am şi eu cu cine să mă înţeleg, de la 
om la om, de la suflet la suflet: e o canalie“(p.151). Sunt 
doar câteva din tarele care trebuie să compună masca cini-
cului, pentru ca demersul scriitoricesc să fie încununat de 
succes. Mircea Oprea joacă impecabil rolul insului auto-
nom moral, care sfidează până şi etica religioasă, devenind 
judecătorul inflexibil al tuturor, indiferent de rang şi pozi-
ţie socială. Spre a nu da greş recurge la un întreg arsenal de 
arme sofisticate, de la aparenta confesiune smerită, la ata-
cul vitriolant. Greu de spus unde se termină ofensiva în 
aceste texte şi unde începe replierea, pentru că nuanţele se 
succed cu repeziciune. Uneori atitudinea se schimbă de 
câteva ori pe aceeaşi pagină, în funcţie de impulsul tema-
tic. Culmea e că de fiecare dată autorul rămâne credibil, 
poate şi datorită acelui liant infailibil: stilul, sclipitor prin 
plasticitate inventivă, fantezie şi dezinvoltură în apetitul 
său reflexiv. Interesul lui Mircea Oprea pentru propriul eu, 
pe care-l disecă în toate felurile, nu înseamnă slăbiciune: 
introspecţia permanentă e de fapt oglinda în care se reflectă 
ceilalţi, cartea sa fiind nu atât despre sine, cât despre con-
temporaneitatea imediată a celorlalţi, cu toţii efemeri călă-
tori îmbătaţi de iluzia istoriei. Cum esenţa acţiunii aucto-
riale pare a fi dezabuzarea, şi fluturând pretutindeni steagul 
zădărniciei, textele sale nu pot constitui câtuşi de puţin un 
manual de supravieţuire, ci mai repede opusul acestuia. 
Totul aici e destrămare, corpul, ca şi sufletul, transformându-se 
într-un creuzet în care se dezvoltă, fără repaos, germenele 
morţii. Personajul cărţii, desigur, ecoul autorului, se îndo-
ieşte de orice, chiar şi de lumina zilei, aflându-se astfel, faţă 
de semeni, într-o declarată polemică. Efortul său este al 
fiinţei înseriate şi care luptă pentru propria detabuizare. În 
raport cu răul, acumulat prin naştere, nu există cale de con-
ciliere. Iar catharsisul propus de Mircea Oprea este since-
ritatea brută, adică rostirea adevărului personal chiar şi în 



96 HYPERION Cronică literară

înfăţişarea lui maliţios-naturalistă. Gesticulaţia cinică e însă 
mai mult teoretică, autorul nefiind un apologet al acţiunii. 
Din elanurile sale demolatoare nu rămân până la urmă 
decât cuvintele, el însuşi părând convins de acest lucru când 
rosteşte îndemnul: „Să nu urăşti!“(p.33). Dacă nu vrea să 
pară generos, e fără îndoială, în numele mult clamatei liber-
tăţi, cât se poate de tolerant. Încât atacurile sale la adresa 
omului şi tarelor acestuia trebuie privite prioritar ca litera-
tură, şi mai puţin ca semnul ambiţiei de a schimba lumea. 
Textele, având în centru inconsistenţa ontică şi ideea de 
relativitate, sunt mai mult spectacol de limbaj decât por-
nire revanşardă. Mircea Oprea, în postura sa de sceptic sta-
tornic, nici nu pretinde că adevărul său ar putea fi unicul 
adevăr. Asta se vede limpede şi în numeroasele referiri la 
divinitate. Declarându-şi ateismul, el nu îngrădeşte prac-
tic dreptul celorlalţi la credinţă, dar vrea să rămână con-
secvent cu sine însuşi: „De nestrămutat în necredinţa lui, ca 
tot credinciosul adevărat“(p.100). Şi nici el nu e chiar fără 
religie, de vreme ce pune în practică precepte budiste, recu-
noscând importanţa suprimării oricăror ambiţii: „Dacă 
nu-mi doresc nimic, am de toate“(p.87). Numai aşa poate 
fi curmată suferinţa, ca dimensiune existenţială. Cum însă 
totul e relativ, autorul nu-şi reprimă câtuşi de puţin instinc-
tul epicureic: „La toate orele din zi, din noapte, mi-i foame 
de femeie, ca de sfânta pâine goală“(p.185). Fapt ce nu dilu-
ează însă elanurile sale de contestatar. Pentru a descoperi 
hibele ordinii care ne guvernează autorul pare călăuzit doar 
de flerul său speculativ, gata să devieze totul spre ironie, 
chiar spre sarcasm. Poţi lesne detecta, printre rânduri, volup-
tatea demolatorului de construcţii vechi şi şubrede. Mircea 
Oprea, fără a minimaliza importanţa raţiunii, pare un adept 
al reacţiei spontane, al libertăţii instinctuale de acţiune: 

„Planul, proiectul, elaborarea îndelungată – calea cea mai 
sigură, la mine, de a rata idealul, ţelul“(p.186). Fireşte, zelul, 
indiferent de scop, presupune totdeauna şi o doză de subiec-
tivism: în fond, truda şi experienţele autorului urmăresc 
doar propria edificare, prin cunoaştere. Dar pentru asta, 
norma şi pudicitatea constituie piedici şi deci trebuie pro-
gramatic înlăturate. Pe cale cognitivă Mircea Oprea insistă 
să acrediteze ideea de hegemonie a absurdului şi nonsen-
sului, lucru de înţeles când metoda e despicarea firului în 
patru. Nici nu se ocupă exclusiv de zonele rarefiate ale meta-
fizicii. Iată-l acroşând, dincolo de marasmul politic, ches-
tiunea arzătoare a pandemiei de covid, care „nu glumeşte, 
trage cu gloanţe adevărate şi, unde loveşte, ucide“(p.132), 
oferind lumii o perspectivă sumbră: „Curând vom avea în 
spate şi butelia cu oxigen pentru câte zile am plătit abona-
mentul la firma furnizoare“(p.81). Scriitorul a rămas fidel 
formulelor sale de expresie. Vedem în continuare dexteri-
tatea definirilor laconice şi memorabile, precum: „Amin-
tiri multe, viitor scurt“(p.148) ori „Lacomul, cel căruia nu-i 
ajunge prisosul“(p.34) şi multe altele. Nu lipseşte nici sce-
neta, unde mesajul, grav sau în cheie umoristică, e trans-
mis prin intermediul dialogului: „Când sunt lângă o femeie, 
sexul e ultimul lucru care-mi trece prin cap. Şi – primul? 
Tot sexul!“(p.57). Iată şi probe de lirism sentimental: „mă 

voi întoarce iarbă, în privirea ta, mă voi întoarce tril, în 
auzul incendiat de tăcere“(p.100), ori de pastel olfactic: 

„Florile câmpului, ca păsările pe cer, ciripesc peste aromele 
lor sălbatice: o fanfară de miresme“(p.67). Definiţiile scurte 
sunt rodul unui proces de rafinare, dar autorul recurge, cu 
aceeaşi lejeritate, şi la abordări ceva mai ample, mici nara-
ţiuni cu final de învăţătură morală: „E cumva straniu când 
mă gândesc că oriunde am fost în lume, am cărat, ca bagaje 
de mână, amintirile mele explozive, resentimente cu capsa 
pusă, obsesii şi boli – arme bacteriologice sub unghii, tot 
calabalâcul dosindu-l abil încât până şi controlorii cei severi 
din aeroporturi n-au găsit nimic. Şi, se vede, n-au căutat 
unde trebuia, altfel nu m-ar fi lăsat în avion, nu m-ar fi lăsat 
să trec peste graniţe cum păream, cu mâinile goale“(p.134). 
Sau ca în această spovedanie, demonstrând că ferocitatea 
cinismului la el nu este decât platoşa care să-i ascundă vul-
nerabilităţile: „Tot ce scriu, scriu pentru tine, cititorule şi, 
în acelaşi timp, din pricina ta nu-s sincer până la capăt; nu 
sunt sincer de teamă să nu te rănesc, să nu te abat cumva 
cu durerile mele de la grija ta, să nu te dezamăgesc, să nu 
te amăgesc ca părintele care s-ar ruşina să-şi arate laşitatea 
în faţa fiului său“(p.42). Iată o secvenţă ce poate nărui între-
gul eşafodaj mizantropic construit de autor, până aici, cu 
atâta migală! Odată descoperit, nici adevărul nu înseamnă 
totuşi soluţia izbăvitoare, dimpotrivă: „Caut adevărul şi, 
când îl aflu, rămân pe marginea lui, să contemplu abisul ce 
mi se deschide. Dar nu fac pasul“(p.199). La fel cum mul-
tele ieşiri misogine sunt anulate de un singur enunţ, pre-
cum cel care consideră femeia drept „jumătatea cea bună 
a omului întreg“(p.200). Spre a ne oferi o pistă de abordare, 
scriitorul îşi botează textele aporii, gândindu-se desigur la 
relativitatea aserţiunilor livrate ca adevăruri. Câteodată 
aceste texte chiar conţin elementele sofistice ale speciei cre-
ate de Zenon. Un exemplu: „Se moare la tot pasul, semn că 
e multă viaţă în oraşul meu“(p.152). Temele sunt, cum 
observasem deja, extrem de diverse. Îmbătrânirea şi în 
general vârsta ca decrepitudine, timpul care fuge sau apro-
pierea morţii, privită când neliniştit şi revoltat, când apo-
linic, devin, într-un fel, subiectele stereotipice. Dar mai sunt 
şi altele, precum imposibilitatea comunicării: „Vorbesc, vor-
besc şi eu nu ştiu ce auziţi voi, vă ascult acum şi nici nu o 
să ştiţi ce înţeleg“(p.191), malonestitatea: „Sunt destui maeş-
trii care şi-au adunat osânză învăţându-te cum să 
slăbeşti“(p.147) sau rostul literaturii ca terapie: „Scrisul – o 
alternativă la sinucidere, măcar cât încă scriu la fraza 
asta“(p.148). Universul său, traversat de boală şi viziuni 
pesimiste, cu personaje care încarnează de predilecţie răul, 
egoismul şi stupizenia, se apropie mai mult de imaginea 
infernului decât a paradisului, în pofida oazelor de efemer 
confort unde pare a evada uneori. „Aporiile“ lui Mircea 
Oprea ne spun fără menajament că omenirea a eşuat şi că 
de fapt asistăm clipă de clipă la falimentul utopiilor despre 
fericire şi dăinuire. Până la urmă putem conchide că avem 
în faţă un autor mai mult realist decât cinic, profeţiile sale 
lugubre privind omul şi lumea având doar menirea de a 
invita semenii la meditaţie şi autoscopie.
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G

Petre ISACHI

Semnele reiterate de memoria 
istoriei sau funcţia estetică a 

gândirii mitico-simbolice*

Motto:
„Ai grijă, luptătorule, nu-ţi pierde ochiul, / pentru că vor 
aduce şi-ţi vor aşeza în orbită un zeu / şi el va sta acolo, 
împietrit, iar noi / ne vom mişca sufletele slăvindu-l…“ 
(Nichita Stănescu)

Graţie Alinei Cătălina B., fiica autorului romanului 
mitico-simbolic „La porţile destinului“, am reuşit să des-
copăr pe internet, în Monitorul de Suceava/ 6 ianuarie 2021, 
Anul XXVI, nr. 3, şi să aflu înaintea lecturării celor două 
volume, Cărări tenebroase şi Zori însângeraţi, dintr-un 
excelent eseu cu un titlu revelator, „Antiromânismul şi 
umilinţa/ toleranţa“, câte ceva despre viziunea scriitoru-
lui sucevean – jurist de profesie, prin urmare, care ştie că 
dreptatea este inumană – asupra Istoriei şi asupra dem-
nităţii individuale/ naţionale, uitate aproape inexplicabil, 
atât în comunism, cât şi în postcomunism, de intelectu-
alitatea românilor de pretutindeni şi de nicăieri. Auto-
rul, „cu operă şi cu rezultate editoriale notabile: Din vre-
mea marelui rege Decebal (I Decebal şi Domiţian/ II. Dacia 
regelui Decebal);Legendele Da(o)chiei; Legendele Kogaio-
nului, Tărâmul zeilor(I, De la Zamolxis la Burebista/ II. 
De la Deceneu la Decebal)“ – ne asigură prefaţatorul căr-
ţii, Ion Popescu-Brădiceni – mai ştie că cel mai bun din-
tre profeţii Viitorului este Trecutul. Asemenea lui Nico-
lae Iorga, Andrei Breabăn crede necondiţionat în Istorie 
(când scriu aceste Însemnări critice, tocmai am primit de 
la Domnia Sa, un admirabil text: 10 ianuarie 1475, Bătă-
lia de la Vaslui) şi în ideea renascentistă/ iluministă, că 

salvarea noastră nu poate să ne vină decât de la o „cultură 
luptătoare“ (acelaşi N. Iorga). Cum sunt primele cărţi sem-
nate A. B., pe care le citesc, având însă în vedere titlurile 
de mai sus, deja publicate, scriitorul sucevean ce fortifică 
ficţiunea romanescă apelând la Istorie, mi se pare că tră-
ieşte sub o logică mitică borgesiană: „Dacă viitorul şi tre-
cutul sunt infinite, nu există cu adevărat un Când; dacă 
orice fiinţă se află la distanţe egale de infinit şi de infinite-
simal nu poate exista nici Unde“.

Ce-i sugerez cititorului? Că romancierul Andrei Brea-
băn îşi asumă misiunea de a coborî în Istorie şi de a resti-
tui Adevărul, mesajele culturale/ filosofice pierdute, dar 
aflate dincolo de un „Când“ şi dincolo de un „Unde“. Nu 
întâmplător, autorul nu elimină neverosimilul, dimpotrivă 
imitând istoria Moldovei (mai curând spiritul istoriei) 
creează/ potenţează doza necesară de neverosimil. Astfel, 
naraţiunea îşi câştigă un suport istoric. Momentul istoric 
este reconstituit după o logică romantică a actelor. Ade-
vărul istoric coordonează în scriitură două serii de acte: 
ştiute, memorate nu doar în documente,ci şi în mitolo-
gie, folclor, religie etc., dar şi acte secrete, pretins neşti-
ute, dar în fond inventate. Ca şi Hugo, W. Scott, Dumas, 
Chauteaubriand, Sadoveanu, Gh. Jan Iscu etc., Andrei B. 
îşi supune fantezia/ ficţiunea unor idei directoare speci-
fice istorismului romantic, care l-ar fi încântat pe Hegel: 
mersul istoriei universale reprezintă „un mers spre mai 
bine“, determinat de „preschimbările din domeniul spi-
ritului“. Desigur, în poetica celor două volume: Cărări 
tenebroase şi Zori însângeraţi, „mai binele“ nu exclude 



98 HYPERION Cronică literară

„decadenţa“, creşterea şi descreşterea imperiilor şi a ţări-
lor limitrofe. Evadarea scriitorului sucevean în arhaitatea 
dacică şi medievală nu înseamnă şi nu sugerează involu-
ţie, ci reprezentarea unui posibil model perfect, absolut, 
al unei Moldove arhetipale în care nu doar puterea voie-
vodală/ boierilor, răzeşilor, ci şi ortodoxismul/ catolicis-
mul etc. asigură şi configurează eternitatea neamului. Din 
nefericire, posteritatea nu este neapărat deasupra anteri-
orităţii. De cele mai multe ori – dimpotrivă.

Subliniez, paseismul romantic cultivat în spirit sadove-
nian – cu acribie istorică şi poetico-filologică -, de Andrei 
Breabăn (fără să cadă în pastişă) nu este un refugiu, ci o 
revelaţie a mişcării istorice pe care prezentul o opreşte 
tendenţios. Nu este deja proclamată „moartea istoriei“? 
Mult mai devreme – moartea lui Dumnezeu? Mai recent, 
fatalitatea globalizării. Paradoxal, dar trecutul devine mai 
raţional decât prezentul (haotic, iraţional, absurd, impre-
vizibil etc.), încât romanul istoric devine un autentic dia-
log cu memoria. Un Sadoveanu, Viorel Savin, Doru Kal-
muski, D. R. Popescu, Marin Preda etc. vor transfigura în 
romanele lor tocmai această idee în care romanul şi istoria 
Moldovei/ României se oferă reciproc ca predicat în defi-
nire: istoria – naraţiune rostită pe o anumită muzică, de o 
anume voce auctorială; iar romanul „La porţile destinului“ 

– un ansamblu de evenimente în succesiune, ce pretinde a 
fi o istorie veritabilă (formulă a lui Lucian din Samosata, 
rămasă în eternitate). Sub această veritabilă istorie a unei 
Moldove aparent patriarhală, scriitorul sucevean proble-
matizează din perspectiva prezentului învins de febra glo-
balizării două suprateme: demnitatea umană şi în context, 
cea a românului contemporan, şi românismul ca stare de 
spirit care nu a renăscut – cum ar fi fost de aşteptat – în 
postcomunism. Se ştie, unde se pierde interesul, se pierde 
şi memoria/ istoria…

Romancierul sucevean ia în serios avertismentele şi sem-
nele istoriei, mirându-se/ revoltându-se şi întrebându-se 
permanent, cum am putut şi cum putem trăi „târându-ne 
sub nişte ticăloşi vrednici de dispreţ“ (Schopenhauer). 
Viziunea asupra demnităţii este cea a lui La Rochefou-
cauld din celebrele sale Maxime. O voi cita în integralitate, 
rugându-vă să observaţi la lectură, arta scriitorului de a 
o topi neostentativ, în scriitură. Subliniem nu e vorba de 
demnitatea atribuită de celălalt, din interes, de demnita-
tea atribuită de hazard, ci de cea pe care ne-o acordăm sin-
guri. Dacă ne-o acordăm!? Iată opinia francezului: „Există 
o demnitate care nu atârnă de noroc: este o anumită ati-
tudine care ne distinge şi care pare a ne destina pentru 
lucruri mari; este preţuirea pe care ne-o dăm singuri, 
fără a ne da seama; prin această calitate, câştigăm res-
pectul celorlalţi oameni şi, de obicei, ea este aceea care ne 
pune deasupra lor mai mult decât naşterea şi decât însuşi 
meritul“. Să fie demnitatea o virtute înnăscută, iar nouă 
românilor aflaţi permanent în război cu noi înşine, să nu 
ne fi fost lăsată de la Dumnezeu? În viziunea lui Andrei 
Breabăn, absenţa demnităţii la „românii de pretutindeni“ 
pare să fie un blestem, care-i justifică voinţa estetică, de 

a-i face pe cititorii cărţilor sale, să înţeleagă că demnita-
tea e în mâinile noastre. Fără această virtute coborâm în 
infern. Doar acordându-ne-o singuri, ne vom înălţa pe 
scara Istoriei, dar şi pe scara Divinităţii măsurată în roma-
nul mitico-simbolic La porţile destinului I, II, prin cunos-
cutul dicton „Dumnezeu este în tot şi în toate“.

Romanul istoric breabănian îmbogăţeşte dilemele/ 
secretele istoriei Moldovei din perioada lui Alexandru cel 
Bun, a lui Bogdan Vodă şi a fiului său Ştefan cel Mare. Nu 
verosimilul este finalitatea acestui tip de roman, ci adevărul 

– care „ca şi păcatul mumei Eve/ De faţă-i pretutindeni şi 
pururea aeve“ (Eminescu). Adevărul istoric potenţat de fic-
ţiune şi adevărul ficţiunii (se ştie: doar ficţiunea nu minte!) 
potenţat de istorie. De aici existenţa în romanul mitic „La 
porţile destinului, I, II“, a două tipuri de naraţiune: una 
aparent lineară, simplă şi istorică, alta barocă, artificială 
şi fabuloasă. Discursul are o structură binară. Sensul este 
dictat atât de estetica, poetica, poetica romantico-realistă 
a romancierului, cât şi de modul de a înţelege relaţia din-
tre real şi ideal, dintre trecut (cel mai bun profet al viito-
rului) şi prezent. Invenţia, fabulosul, fantasticul, miracu-
losul sunt necesare tocmai pentru a fi crezută Istoria. Un 
eveniment istoric oferă circumstanţele reale unei acţiuni 
ideale/ fictive. Personajele istorice coexistă cu cele nonis-
torice, în circumstanţe inventate. De altfel – după Vigny, 
Reflecţii asupra adevărului în artă – autenticitatea faptu-
lui narat (de pildă, în cazul nostru: „O zi de doliu în Ceta-
tea de Scaun a Moldovei“, „Iancu de Hunedoara“ etc.) are 
o importanţă secundară: Ideea este totul. Numele propriu 
nu este altceva decât exemplul şi dovada ideii. Supremaţia 
imaginaţiei şi reconstituirea generalului în particular este 
extrasă de scriitorul sucevean pe filieră romantică. Docu-
mentarea mi se pare impresionantă. Şi, probabil, este. La 
lectură cele două volume se supun atât logicii istorice, cât 
şi logicei poetice. Dacă pentru autor are prioritate logica 
istoriei, pentru cititorul contemporan are prioritate, logica 
poetică. În limbajul lui Ion Barbu din „Oul dogmatic“, în 
Istorie/ compoziţie, Vinovat e tot făcutul/ Şi sfânt doar 
nunta, începutul. Sugestia ar fi că în întreaga scriitură, vina 
tragică coexistă cu epifania şi absurdul vieţii.

Cititorii de romane istorice vor observa, firesc, mutaţii 
vizibile în ceea ce priveşte înţelegerea istoriei şi a sensului ei, 
dar distanţa de la Tolstoi, la Scott, Sienkievicz, Sadoveanu, 
Galdos, la Iscu, Breabăn, Savin etc. este aproape imper-
ceptibilă. Povestind, aceştia poematizează şi problemati-
zează. Mutaţiile estetice confirmă teoria sincronismului 
lovinescian. În amplitudinea romanului, toţi dau frâu liber 
tentaţiilor demiurgice, Epicul, liricul şi dramaticul îşi dau 
mâna. Ca şi predecesorii sau contemporanii săi, Andrei 
Breabăn făcând „istorie“ nu diminuează romanescul, ci-l 
amplifică prin supunerea la document/ sursă. Scopul isto-
riei este adevărul. Toţi confirmă teza lui Bergson: „fondul 
însăşi al existenţei noastre este memoria, adică prelungi-
rea trecutului în prezent, adică durata care este activă şi 
ireversibilă“. Cred că durata bergsoniană impune în poe-
tica romanului istoric breabănian, tentaţia totalităţii şi 
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ideea lui Plutarh din Vieţi paralele, că adevărul este înce-
putul marii virtuţi. Dacă virtute nu e, crede A. B., moralist 
prin vocaţie, nu este nici istorie. De aici, nevoia de imix-
tiune în istoria Moldovei, a supranaturalului, a divinului. 
Contrapunctul miraculos agremetează culoarea epocii 
medievale, conferindu-i autenticitate. Fantasticul, oniricul 
capătă ipostaze estetice fericite. Ficţiunea preponderentă 
din cele două volume (Cărări tenebroase, I, Zori însânge-
raţi, II) este rejudecată de lector, prin raportarea la viaţă, 
măsura sa estetică dintotdeauna. Proteicul scriitor suce-
vean are permanent grijă să restituie naraţiunii, aparenţa 
de viziune nemediată asupra realului. Raţiunea imprevi-
zibilă a istoriei dictează mersul evenimentelor.

Schopenhauerian vorbind – în viziunea lui A. B. – des-
tinul dictatorial amestecă cărţile, iar noi nu facem decât să 
jucăm. Prin urmare, suntem nu „agenţi ai istoriei“, cum ar 
fi dorit şi Eminescu, ci actori, alte „măşti“, în această lume 
ca teatru/ ca spectacol. Deşi într-o Moldovă condusă şi 
configurată, atât de destin, cât şi de o anumită necesitate 
fatală îşi are rădăcinile totul – şi ceea ce există şi ceea ce 
încă nu există – scriitorul sucevean implică în scriitură şi 
hazardul, cauza necunoscută a unui efect cunoscut, cum 
l-a definit cândva, Voltaire. Dar, atenţie, niciun lucru nu 
pare să fie contra destinului, ci se află el însuşi în destinul 
Moldovei şi al personajelor actante, ce caută adevărul – un 
dificil şi greu lucru de găsit în istorie. În spiritul tradiţiei 
asimilată din Eminescu – Iorga – Pârvan – Densuşianu, 
Andrei Breabăn încearcă actualizând spiritul culturii de 
tip renascentist al epocii lui Alexandru cel Bun şi al nepo-
tului Ştefan cel Mare, să înalţe românismul la valoare uni-
versală. Explicit, romanul mitico-simbolic La porţile des-
tinului, I, II, confirmă teza că societăţile tradiţionale sunt 
foarte puternice (Japonia, India, China etc.). De ce? Pen-
tru că oamenii trăiesc prezentul prin transmiterea mitu-
rilor şi a riturilor, care perpetuează ordinea socială într-o 
înţelegere simbolică a ordinii lumii. Doar cultura orga-
nică/ mitico-simbolică asigură unicitatea şi supravieţui-
rea unui popor în eternul şi firescul război între civiliza-
ţii, religii, doctrine, idei etc..

Tradiţionalismul – ca doctrină a adevărului ce afirmă 
valoarea pluralităţii tradiţiilor şi le caută simultan, funda-
mentul şi unitatea – asigură în cele două volume, mitiza-
rea şi mesianismul spiritului Moldovei, atât de necesar în 
contemporaneitate. Scriitura sugerează că sarcina prin-
cipală a Istoriei Moldovei condusă de Măria Sa Bogdan 
Vodă este să nu fie trecute sub tăcere, virtuţile voievozilor, 
boierilor, răzeşilor, preoţilor etc. iar pentru faptele imo-
rale (trădare, vânzare de neam, şantaj, crimă politică, invi-
die, ignoranţă, frică etc.) să existe teama de imfamie şi de 
pedeapsă în posteritate. Repet: romancierul pledează expli-
cit, şi mai ales implicit, pentru o cultură de tipul celei duse 
de Alexandru cel Bun şi de nepotul său, o „cultură bărbă-
tească“, cum spunea cândva Mircea Eliade, adăugând: E 
nevoie, pentru asta, de mesianism, de nebunie, de muncă 
ucigătoare – ca să nu spun că e nevoie de geniu şi de sfinţe-
nie. Aparent nevinovate şi nepătate de sânge, merg alături 

de Istoria Moldovei, istoria artelor, a ştiinţelor şi a sapi-
enţialităţii româneşti. Pentru romancierul sucevean, isto-
ria nu este doar glasul mormântului (este ştiută opinia lui 
Sadoveanu: „morţii poruncesc celor vii“), ci este mai ales 
spiritul/ filosofia ce indică drumul neamului românesc.

Mitologia – să nu uităm că „literatura este fiica mito-
logiei“, Eliade – şi simbolistica din volumele La Porţile 
Destinului, I, II instituie realitatea faptelor/ evenimentelor 
reflectate, narate şi rejudecate. Se ştie, mitologia (de pildă, 
mitul Cetăţii de Scaun a Moldovei/ Centrul Puterii) iden-
tifică esenţa reprezentativ-ideatică a lucrurilor cu lucru-
rile ca atare. Cu sau fără intenţionalitate, Andrei Breabăn 
topeşte în scriitură – şi acesta mi se pare a fi cel mai impor-
tant merit estetic al acestui roman mitico-simbolic – prin-
cipalele coordonate ale propriei gândiri mitico-simbolice: 

* coexistenţa lumii în două zone distincte: sfera „sacru-
lui“ şi sfera profanului; * tendinţa spre antropomorfizare 
a întregii firi; * frenezia asociativă; * identificarea părţii 
cu întregul; * tendinţa reducerii multiplului la unicitate; * 
asimilarea originii cu cauzalitatea; * identificarea esenţei 
cu aparenţa, a numelui cu persoana sau lucru denumit; 

* instituirea izomorfismului total dintre relaţiile spaţiale 
şi cele temporale; * desfiinţarea limitelor dintre diverse 
nivele ale existenţei etc.

Lectura mitografiei Moldovei ce se încheie cu asasina-
rea voievodului Bogdan, tatăl lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, 
impune ideea că mitul ca structură poetică a imaginaru-
lui este simultan limbaj şi istorie, „filosofie concretă“, cum 
îi plăcea lui N. Iorga să creadă, în esenţă – tragedie con-
figurată de libertate şi destin. Nu închei până nu-i ofer 
fratelui nostru, cititorul, stilul – mişcare a sufletului, în 
cazul lui Andrei Breabăn – din acestă tragedie optimistă 
a Moldovei prefigurată să se ivească miraculos, persona-
litatea unui conducător fără egal în istoria românilor: Şte-
fan cel Mare. Dar să vedem cum include naratorul, valo-
rile extraestetice în estetic:

„Cât despre celelalte s-au petrecut cum a spus Mihail. A 
doua zi mai mulţi boieri din împrejurimile Reusenilor se 
întorc cu un car adus de boierul Iachim Secuianul şi iau 
sufletul neînsufleţit al Voievodului Bogdan pe care îl duc 
şi îl îngroapă în ograda bisericii de la Secueni, aproape 
de Reuseni, sat care s-a pierdut în negura timpului. Mai 
târziu, boierii vor pune deasupra o piatră, iar Ştefan îi va 
muta osemintele la Probota Veche, să fie alături de ale 
mamei sale Oltea, când avea şi ea să fie chemată la Dom-
nul în anul 6974 de la facerea lumii…

Cât despre stejarul falnic de la Mânăstioara în care 
Mihail l-a ascuns pe copilul lui Bogdan Vodă de hânsarii 
lui Petru Aron, când s-a întors pe tronul Moldovei, Şte-
fan cel Mare şi Sfânt a pus să se facă din el o biserică trai-
nică de lemn, care dăinuie şi azi în pădurea de stejari aflată 
lângă acel sat, iar pe locul unde se găsea trunchiul pe care 
a fost tăiat capul tatălui său a zidit o biserică frumoasă din 
piatră, prin care să ducă peste veacuri amintirea acestui 
asasinat monstruos“.
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Şi pentru că tot am asistat la repetarea mitului Cain – 
Abel/ Petru – Bogdan şi am amintit de stejarul de la Mănăs-
tioara (metaforă a omului ce nu se lasă doborât de soartă, 
o alegorie a verticalităţii morale) rog cititorul să observe 
iradierea semantică a semnelor/ simbolisticii romanului La 
porţile destinului I, II, să analizeze simbolul pe cale intelec-
tuală. Adică să descopere că simbolul este un semn puter-
nic centrat antropologic, cu maximă deschidere informa-
ţională, ce tinde să-şi păstreze polivalenţa şi ambiguitatea, 
are o vădită marcă reprezentativă (vezi biserica şi steja-
rul din secvenţa de mai sus), se identifică cu obiectul sim-
bolizat, vizează laturile fundamentale ale existenţei, este 
profund marcat axiologic, permanent activ şi paradigma-
tic, are o puternică încărcătură sufletească, pe scurt, este 
un semn unificator şi totalizator. Analiza semnelor con-
figurate mitico-simbolic de Andrei Breabăn este o posi-
bilă cheie de lectură, care se adresează simultan celor trei 
instanţe ale psihismului uman – subconştientul, intelec-
tul, supraconştientul – şi care configurează traseul antro-
pologic al imaginarului romanesc.

E bine de reamintit că semnul (care „se vede, dar nu 
se înţelege“, spunea Platon) devine o realitate simbolică 
numai în momentul în care stabileşte relaţii esenţiale între 
om şi Dumnezeu, între materie şi spirit, doar atunci când 
depăşeşte limitele vizibilului şi ale inteligibilului, pe scurt, 
când deschide „porţile destinului“ şi sugerează posibili-
tatea exprimării inefabilului. Să vedem ce alte constela-
ţii simbolice ne propune Vitejii Măriei Sale I, II, Timpul, 
Iaşi, 2020. Oricum, Andrei Breabăn merită felicitări pen-
tru homo significans configurat într-o Moldovă de refe-
rinţă, aflată la porţile Renaşterii.

* Andrei BREABĂN, LA PORŢILE DESTINULUI, Volu-
mul I, CĂRĂRI TENEBROASE, Editura Salonul Literar 

– Vrancea – 2020
* Andrei BREABĂN, LA PORŢILE DESTINULUI, Volu-

mul II, ZORI ÎNSÂNGERAŢI, Editura Salonul Literar – 
Vrancea – 2020

Ştefan cel Mare şi morala îndumnezeirii 
ori „Învingem sau murim!“*

Motto: „Ochiul prin care-l văd pe Dumnezeu este acelaşi 
prin care el mă vede“ (Angelus Silesius)

Convins că azi iese/ se naşte din ieri – „prezentul este copi-
lul legitim al trecutului“ -, scriitorul sucevean, Andrei Bre-
abăn, continuă să contamineze Rmânia secolului XXI, cu 
opinia lui Hegel din Prelegeri de filosofia istoriei: trecutul 
uman nu ţine doar de hazard, ci mai ales de ideea că isto-
ria universală este raţională, iar evenimentele, războaiele, 
conflictele de orice tip etc. sunt guvernate de necesitate. 
Autorul nu uită însă ceea ce susţinea cândva, savantul 
H. Coandă: „Nu necesitatea creează obiectul, ci obiec-
tul creează necesitatea“, încât filosofia istoriei pe care o 
poetizează în Scrierile sale (vezi în acest sens şi La Por-
ţile Destinului, I, II) – poate şi pentru a nu-l supăra pe 
Aristotel, care în „Poetica“ afirma riscând: Poezia este 
mai filosofică şi mai nobilă decăt istoria – se rezumă la 
butada hegeliană: Istoria este realizarea ideii de libertate. 
Un ideal în veci neatins, deşi ştim de cel puţin 7000 de 
ani, că, dacă renunţăm la libertate, renunţăm la calitatea 
de om. Cu luciditate şi înţelepciune trebuie să înţelegem 
că libertatea este o dependenţă acceptată: a nu te avea stă-
pân decât pe tine înseamnă, în ultimă instanţă, să fii robul 
unui tiran absolut: propriul Eu, propria raţiune. Mitul lui 
Ştefan cel Mare reactualizat de A. Breabăn demonstreză 
însă că libertatea nu este doar un atribut al voinţei, ci 
este mai curând esenţa Eului. Ce ne mai sugerează scri-
itura? Că sclavul absolut al unei Cetăţi de Scaun – cum 
este cea a Moldovei – este însuşi Voievodul, care trebuie 
să-şi convingă heraclitian supuşii, că polemos/ conflictul 

este Tatăl tuturor lucrurilor, iar cel mai onest prieten este 
duşmanul de lângă tine. Libertatea omului, era convins 
Ţuţea, e partea divină din el, care admite aparentul para-
dox: „Robeşte-mă, Doamne, ca să fiu liber“.

Desigur, mitografia unui personaj al Istoriei Moldovei/ 
Europei, cum a fost Ştefan cel Mare rămâne un subiect 
etern de controversă. Nu mă pot abţine să nu-i reamin-
tesc cititorului meu – criticii nu sunt citiţi decât de auto-
rii despre care scriu, pentru a fi apoi „înjuraţi“= meta-
forizaţi, cu (contr)argumente; în cazul de faţă, cititorul 
meu este Andrei B. – opinia unui patriot (lui Andrei îi 
plac patrioţii, tocmai pentru că numărul lor scade în pro-
gresie geometrică), nonconformistul Petre Ţuţea: „A fost 
cea mai mare personalitate politică şi militară pe care au 
dat-o românii în istoria lor. Carol I zicea: Nu veţi mai da 
unul ca ăsta, chiar dacă mai trăiţi un milion de ani. Dar 
cum să faci sfânt din el? Că el era curvar, domnule! Erou, 
asta-i altceva… Un erou naţional fără egal. Cel mai mare. 
Dar sfânt… Cum să faci sfânt din el?!“ Ţuţea are şi nu are 
dreptate: nimeni nu te poate face „sfânt“ aici pe Pământ, 
decât doar Dumnezeu, dar nu fără ajutorul tău… Să gân-
deşti şi să faci timp de o viaţă, 50 de Biserici/ Mănăstiri 
înseamnă să îndumnezeieşti pentru eternitate, nu doar o 
Moldovă, ci o întreagă Românie, înseamnă să începi con-
strucţia unui stat cultural, înseamnă să crezi necondiţio-
nat în omul metafizic, în omul cu un destin transmun-
dan. Asta în condiţile în care nu am fost şi nu suntem un 
popor de cuceritori: „Noi, românii, nu punctăm universa-
litatea nicăieri. Şi asta ne face sceptici. Ceea ce ne lipseşte 
este îndrăzneala“ – punctează precis, acelaşi P. Ţuţea.
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Ştefan, fiul lui Bogdan Voievod şi nepotul lui Alexan-
dru cel Bun, personalitate proteică, – intuită de ibovni-
cele sale, primele care i-au început procesul de sacrali-
zare şi mitizarea -, geniu politic de tipul celui configurat 
de Machiavelli în Principele (1513), de la care a înţeles că 
unui prinţ îi este necesară prietenia poporului, dar şi a boie-
rilor, încât şi-a pus în valoare de la 23 de ani, prima lui 
vocaţie/ ştiinţă/ artă: îndrăzneala de a îndumnezei Locul 
şi odată cu acesta, pentru mii de ani, Omul. A înţeles cu 
aproape 600 de ani înaintea noastră, că un popor de cre-
dincioşi este un popor liber şi cult. Construcţia celor 50 
de locuri sfinte, simboluri atemporale, a devenit un scop 
şi o politică a Moldovei. Lucrurile au preţ şi demnitate 
doar în ţara în care domnesc scopurile ce satisfac atât 
necesităţile istoriei, cât şi necesităţile poporului. Incipi-
tul romanului trădează spiritul de unire ce plutea binefă-
cător asupra Ţărilor Române şi rolul acestora în apărarea 
Europei creştine, de invaziile Imperiului Otoman condus 
de Mohamed al II-lea:

„A căzut coroana regatului, s-a stins lumina lumii… Era 
11 august 1456. Ziua în care a apus soarele creştinătăţii, 
ziua în care s-a stins lumina lumii, a murit singura spe-
ranţă a Europei de a ţine piept valului de neoprit al păgâ-
nilor, pregătit s-o acopere cu apele lui tulburi şi să aducă 
în loc stăpânirea otomană…

Toate clopotele bisericilor catolice din Europa bat pre-
lung în fiecare zi la miez de zi, dând de veste lumii că 
acela care i-a fost scut şi a protejat-o de invazia turcilor a 
închis ochii după o lungă suferinţă în tabăra creştinilor 
de la Zemun, în apropiere de Cetatea Belgradului, unde a 
înscris în istorie cu sângele lui şi al multora dinte tovară-
şii de arme, unul din ele mai însemnate episoade de luptă 
împotriva osmanlăilor. În acea zi funebră, care va rămâne 
de-a pururi în memoria lumii, a sfârşit din viaţă ultima 
nădejde a adepţilor lui Hristos, apărătorul creştinătăţii, 
cel care toată viaţa a ţinut vie făclia luptei antiotomane, 
făcând strădanii zadarnice să adune laolaltă regatele creş-
tine din acea vreame. De la Nicopole, creştinătatea nu a 
mai reuşit să adune sub semnul crucii…“ Moartea neaş-
teptată lui Iancu de Hunedoara, fost rege al Ungariei prin 
căsătoria cu Maria de Anjou, regina Ungariei, fiica regelui 
Ludovic I al Ungariei şi al Poloniei, modifică brusc cursul 
istoriei Europei şi dă peste cap planurile celor doi prinţi 
ai Valahiei şi ai Moldovei, veri, – deveniţi fraţi de cruce 
pe vecie, la bine şi la rău, pe Muntele Ceahlău, la poalele 
stâncii Dochia, „străbuna noastră prinţesă dacă“ –, Vlad 
şi Ştefan, amândoi decişi să-şi cucerească „scaunele“ taţi-
lor. Un alt paradox: se căuta unirea între românii de pre-
tutindeni, tocmai fiindcă era interzisă, astăzi, când este 
acordată, nimeni nu o mai înfăptuieşte!

Cei doi prinţi, descinşi parcă din Principele lui Machia-
velli, ştiu că „soarta este o femeie“, ştiu că au îmbrăcat deja 

„cămaşa morţii“, se aşteaptă să fie trădaţi de boieri, au trăit 
în propriile familii, luptele fratricide pentru putere şi au 
fost puternic marcaţi de efectele tragice ale crimelor poli-
tice, încât sunt personajele-cheie ale romanului cavaleresc 

Vitejii Măriei Sale I, II. Strategiile diferite pe care le vor 
adopta în conducerea/ guvernarea celor două Ţări româ-
neşti trădează temperamentul, cultura şi educaţia viito-
rilor voievozi de excepţie din istoria României/ Europei: 

„Câţiva boieri ridicaţi în ţepe şi să vezi cum lucrurile se pun 
la punct! Totul este să le respecţi rangul să nu cumva să se 
supere, să spună că îi jigneşti. La fel şi cu hoţii, o să le pre-
gătesc şi lor o surpriză. O să vezi că în ţara mea nu va mai 
fi picior de tâlhar, vere. Iar asta o voi face în câteva luni, nu 
am nevoie de ani, cum spui tu. Noi nu avem ani la dispozi-
ţie. Pentru voievozi timpul este foarte preţios…“. Ştefan îşi 
alege alte arme înaintea ţepei/ sabiei: crucea, înţelepciu-
nea, răbdarea, diplomaţia, domnia îndelungată: „Bunicul 
Alexandru a stat pe tron mai bine de 32 de ani, iar Petru, 
tatăl lui, 16 ani. La fel bunicul tău Mircea, în Valahia. De 
la ei ar trebui să învăţăm, vere. Răbdarea şi chibzuinţa sunt 
cele mai bune arme cu care ar trebui să ne aşezăm ţările şi 
să le aducem la ceea ce au fost odată“. Răbdare benedic-
tină şi prudenţă machiavelică! Greu pentru scepticismul 
şi lipsa noastră de luciditate (= înseamnă să-ţi dai seama 
perfect de limitele tale).

Deocamdată să observăm şi să ne imaginăm că în cele 
trei provincii dacice, Valahia, Transilvania, Moldova, nu 
se instalase încă integral dorinţa aproape inexplicabilă de 
autodistrugere care pare să domine inexplicabil, prezen-
tul. Opinia Celuilalt era ascultată şi respectată, ne suge-
rează, poate utopic, autorul de romane mitico-istorice, 
Andrei Breabăn. Ascultaţi replica lui Vlad: „ – Dacă ai 
acele arme, să le foloseşti, vere. Mie, ca să fiu sincer cu tine, 
îmi cam lipsesc. Dar nu vreau să te judec, fiecare lucrează 
cu armele lui. Important este să ne ducem planul la înde-
plinire, să-i alungăm pe ucigaşii taţilor noştri şi să intrăm 
în posesia moştenirii care ne-a fost furată de uzurpatori. 
Odată ce voi sta pe tronul lui Vlad răposatul, jur că te voi 
ajuta să ajungi pe scaunul părintelui tău, Bogdan Voievod.“ 
Viziunile politice sunt desprinse din „Principele“. Cei doi 
prinţi români erau pătrunşi de ideea – uitată azi de lide-
rii noştrii, dar şi de cei ai ţărilor limitrofe – că nu se poate 
da un model de acţiune politică, valabil în toate timpu-
rile şi în toate locurile. Machiavelli a insistat pe necesita-
tea de a insera acţiunea politică, în contextul său istoric/ 
economic/ cultural propriu, pentru că reuşita sau eşecul 

„nu provin decât din caracterul timpului, care se confor-
mează sau nu metodelor“.

Nici o teorie a istoriei nu poate face actul politic sigur, 
dacă principele/ voievodul, domnitorul nu intuieşte ceea 
ce cere exact momentul unic/ necesitatea şi caracterul/ spi-
ritul veacului. Cu certitudine, cei doi tineri prinţi români 
au metafizica voievodului de excepţie – adică îndrăznesc, 
nu au complexe de inferioritate, acţionează – ce confirmă 
spiritul războinic din aserţiunea lui Nietzsche: „Nepăsă-
tori, ironici, violenţi, aşa ne doreşte înţelepciunea. Ea este 
o femeie, niciodată nu va putea iubi decât un războinic“. 
Andrei Breabăn ne propune portretul de tinereţe al celor 
doi veri (trei ani din domnia lor) din care se configurează 
sub semnul destinului, viitorul „sfânt“ Ştefan (= are forţa 
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de coeziune a pietrei, acelaşi Petre Ţuţea), iar în antiteză, 
„demonicul“ Vlad Draco/ Dracul/ Dracula. În realitate cei 
doi prinţi – discipoli ai lui Ioan Valahul – infirmă în spa-
ţiul moldavo-valah, principiul machiavelic iraţional al pru-
denţei excesive, ce conduce orice cetate la rutină, la iner-
ţie politică şi la resemnare. Cele două volume Cneaghina 
Maruşca, I; Stăpân în Ţara Moldovei, II, îl reconfirmă pe 
Ţuţea ce era convins că „a fi sfânt înseamnă a fi suveranul 
tău perfect“. Tocmai această „suveranitate“ este configu-
rată şi sugerată permanent de autor în personalitatea – în 
devenire – a lui Ştefan cel Mare şi a vărului său.

Personalitate complexă în care coexistă confortabil şi 
complementar, cavalerul viteaz al Evului Mediu, credin-
ciosul creştin, geniul militar, cu cel religios predestinat 
să-şi conceapă o strategie de îndumnezeire a neamului, 
tocmai pentru a putea să reziste puterii Imperiului Oto-
man aflat în expansiune sub conducerea lui Mohamed al 
II-lea; Putere de unde, se pare, că vine şi moartea suspectă 
a lui Ioan de Hunedoara. „Aşa e legea firii“, ar fi spus tână-
rul şi înţeleptul Ştefan, care nu eziă să-l convingă pe vărul 
Vlad, de nevoia de diplomaţie şi de continuitate în guver-
narea celor două ţări: „… Dar trebuie găsită o cale cât mai 
bună. Eu nu cred că sabia ajută la ceva. Sunt mai degrabă 
convins că este nevoie de multă chibzuinţă, să-i lămurim 
pe boieri să fie de partea noastră. Fără ei ţara nu se poate 
guverna, ei ştiu şi pe cele bune, dar şi pe cele rele. Un voie-
vod trebuie să se bizuie înainte de toate, pe ceea ce repre-
zintă elita ţării. Nu poţi strica din temelii toate instituşi-
ile statului. La fel cum nu poţi strica legea ţării, cea care 
vine din străbuni. Tot după ele vom judeca pricinile, cum 
au făcut moşii şi stămoşii noştri. De asta vom avea nevoie 
de oameni pricepuţi care să le ştie bine pe toate. Cu timpul, 
vom mai vedea ce este de făcut. Odată cu vremurile, se pot 
schimba şi oamenii.“ Citim în rândurile de mai sus chiar 
opiniile lui Andrei Breabăn. Oamenii nu prea s-au schim-
bat. De ce oare? Mai bine zis: nu s-au schimbat în bine!…

Pentru că tot l-am implicat pe Petre Ţuţea e bine de 
amintit citorului nostru, amestecul de inefabil şi miracu-
los, de sfinţenie şi genialitate prezent în personalitatea lui 
Ştefan, care prin înălţarea celor 50 de biserici/ mănăstiri 
se apropie simbolic, de esenţa divină a lumii, configurând 

„Ochiul“ prin care este „văzut“ de Dumnezeu. Iată opinia 
celui mai lapidar gânditor socratic, P. Ţ., despre subtila core-
laţie sfânt-geniu-prezent-istorie: „ Un sfânt poate fi şi anal-
fabet, dar e superior unui geniu, findcă ideea de sfinţenie e 
legată de ideea de minune. Un sfânt poate face o minune. 
Geniul face isprăvi, nu minuni. Lumea, acum e ancorată 
în cultul genialităţii ca slăvire a progresului în afară. Atât. 
Or, cu cât suntem mai avansaţi, mecanic şi material, cu 
atât suntem mai departe de esenţa reală a lumii, de sfin-
ţenie“. Apropierea de „sfinţenie“, această sacralizare pen-
tru eternitate, a Moldovei/ României justifică de ce Bise-
rica Ortodoxă Română l-a integrat pe Ştefan cel Mare în 
familia Sfinţilor şi de ce autorul volumelor Vitejii Măriei 
Sale, roman cavaleresc, mitic, poetic şi istoric, l-a remiti-
zat/ resacralizat în scriitură, alăturându-i-l pe vărul Vlad. 

(Pentru cititorul de elită: de (re)citit şi „ A Treia Ţeapă“ de 
Marin Sorescu). Ochiul e liber şi eliberat numai în bise-
rică/ catedrală/ templu.

Şi aici, scriitorul sucevean, A. Breabăn, se întâlneşte cu 
filosoful peripatetic Petre Ţuţea. Observaţi-l pe cel de-al 
doilea, cum metaforizează şi actualizează un adevăr istoric, 
de la care am avea de învăţat încă 1000 de ani: „Are meri-
tul de a fi pus pe tronul Moldovei pe cel mai mare voievod 
român, pe Ştefan cel Mare. Cu armele! Are meritul că l-a 
şi bătut. Şi are mai ales meritul că a coborât morala abso-
lută prin ţepele puse în cur la nivel absolut. Dormeai cu 
punga de aur la cap şi ţi-era frică să n-o furi tu de la tine. 
Ăsta-i voievod absolut, Vlad Ţepeş. Păi fără ăsta, istoria 
românilor e o pajişte cu miei!“. Iată cum istoria devine la 
scriitorii care o transfigurează, cea mai bună expresie a 
filosofiei, o metaforă tragico-absurdă a libertăţii. Sub poe-
tica imaginarului, cititorul va descoperi utopia intelectu-
alului/ artistului convins că menirea literaturii este să fie 
oglinda sufletului unui popor, încât scriitura breabăniană 
marcată în esenţă de poetica eminesciano-sadovenană şi 
de matricea narativă a Letopiseţului şi a Basmului moder-
nizate de Creangă, Sadoveanu etc. oferă o imagine autentic 
medievală a Valahiei/ Târgoviştei, corelată cu cea a Mol-
dovei/ Sucevei, într-o aură mitologică, de nobleţe esote-
rică şi de sacralitate discretă. Deficitul de realitate – fatal, 
dacă avem în vedere epoca transfigurată – este suplinit 
de o constantă căutare a tipicităţii şi a schemelor arheti-
pale, încât romanul poate să fie basmul bunicii din copi-
lăria noastră, ascuns ingenios sub formele narative ficţi-
onale moderne sau sub arta dialogului.

Nostalgia utopică după o anterioritate eroică aflată 
pe cale de dispaiţie impune gândirii mitico-religioase un 
caracter funcţional. Din perspectiva lui A. B. (care este şi 
a lui Miron Costin, Sadoveanu, Balzac, Goethe, Spinoza 
etc.), raţiunea este înţeleasă ca fiind substanţială, ca fiind 
adică în lucruri şi în lume, încât viziunea scriitorului pre-
supune o fuziune, aproape paradoxală a realismului mitic 
(= produs al tehnicii narative, nu reflectare mimetică) cu 
simbolismul poetic. Cultivând un anacronism necesar pro-
blematicii fictivizate, autorul/ naratorul (omniscient, ubi-
cuu, omnipotent) face un act de rafinare spirituală a Mol-
dovei medievale, plăsmuind utopia spiritualităţii străvechi, 
înlocuind infinitul şi aparenta autonomie a gândirii, cu 
credinţa în Dumnezeul creştin: Robeşte-mă, Doamne, ca 
să fiu liber (Imitatio Christi). Devenim robi/ sclavi, doar 
cu voia noastră!

Regresiunea breabăniană în dacism trădează nostal-
gia originarului. Aşa se explică permanenta trimitere la 
arhe, la începuturi – Zamolxis, Burebista etc. Năzuinţa 
spre arhaicitate ce devine element de poetică sugerează 
reprezentarea modelului perfect, absolut, arhetipal, spre 
care tindeau cei doi veri/ prinţi, dar la care prezentul nici 
nu îndrăzneşte să viseze. De ce? Alexandru Paleologu 
intuieşte – referindu-se la Mihai Sadoveanu – în nostal-
gia arhetipurilor, anamnesis-ul platonician, ce presupune 
mitul eternei reîntoarceri. Important: scriitorul Andrei 



Cronică literară HYPERION 103

Breabăn crede în capacitatea romanelor sale, de a actu-
aliza mesajele pierdute, conştient fiind de drama unei 
omeniri, care şi-a pierdut vechile credinţe/ valori, fără să 
dobândească însă altele noi. De fapt, autorul actualizează 
mitul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, pentru a sugera nevoia 
de schimbare la faţă a României. Aşa se explică de ce arta 
narativo-descriptivă a romanului se vrea un demers esenţial 
de conţinut şi expresie. Semnificaţia şi sentimentul ordo-
nează istoria. Limbajul constituie un element de poetică. 
Se ştie, cunoaşterea lumii se află determinată de expresia 
pe care o capătă. Acest limbaj al „vitejilor“ constituie în 
parte chiar conţinutul Operei, pentru că reconfigurează cu 
exactitate conduita personajelor, le confirmă tipologia şi 
parţial devenirea. Răzbate din scriitură o metodă inedită 
a reflectătii unui personaj în celălalt – de ex. Vlad în Şte-
fan, iar acesta – în Maruşca sau în „vitejii“, voinicii/ cava-
lerii lui. Asemenea lui J. J. Rousseau şi L. N. Tolstoi, scri-
itorul sucevean se află în căutarea vârstei de aur, convins 
că fără profeţii/ eroii acelor vremuri, „popoarele nu pot 
nici să moară“ (Dostoievski).

Andrei Breabăn nu uită că în româneşte, Istoriei i se 
mai spune şi ursită, iar drumul spre adevăr pe care-l caută 
cu perseverenţă sisifică este asimptotic, poate şi din cauza 
aşezării, spre (ne)norocul nostru, la întretăierea imperi-
ilor – prezentul nu ne contrazice, dimpotrivă – şi-n dru-
mul invaziilor, dar şi spre fantastica-i norocire, pe unul din 
punctele magice/ miraculoase unde se focalizează, convie-
ţuiesc şi se completează culturi, duhuri, ştime, prejudecăţi, 
mituri etc., poate mai puţin potrivnice, decât eram obiş-
nuiţi a le considera. Este suficient să observi că în Vitejii 
Măriei Sale, I, II, confluenţele culturale, lingvistice, religi-
oase, politice, ştiinţifice etc. coabitează eficient, încât poţi 
să demonstrezi cu uşurinţă, că fenomenul globalizării îşi 
află rădăcinile şi în balcanismul european, încă din acele 
timpuri, şi-n acele locuri. Metarealul, infrarealismul şi 
infraspiritul scriiturii susţin ideea că taina libertăţii nu-i 
altceva decât curajul de a înfrunta moartea. Poate şi de 
aceea obsesia autorului de a ne reaminti, când se iveşte 
ocazia, de originea geto-daco-tracă a neamului româ-
nesc şi de faptul că „vitejii“ lui Ştefan nu se tem de moarte.

Frica de moarte nu este doar o stare de laşitate, ci tră-
dează mai curând, un suflet de rob/ de sclav, care nu este 
pătruns de taina libertăţii, încât trădează la prima ocazie, 
se lasă şantajat, pe scurt, se conduce după adagiul: capul 
plecat sabia nu-l taie“. Ştiind că o ţară nu poate fi supusă 
şi învinsă decât prin frică, strategia celor doi prinţi, Ştefan 
şi Vlad este să elimine acest demomic tip de tiranie, din 
Valahia şi Moldova, voinţa/ obiceiul oamenilor de plecă-
ciune, închinare, cedare, capitulare imediată, de aceea alter-
nativa de sorginte dacică, Învingem sau murim!, nu este 
un simplu salut de despărţire, ci este însăşi taina libertă-
ţii, care i-a convis pe cei doi prinţi, de adevărul că româ-
nii n-au „suflet de robi“. Strategia salvării de frică, de varii 
complexe de inferioritate, voinţa de unire, de îndumne-
zeire, de reîntoarcere la origini este legată şi de analogia 
dintre filosofia morţii (de sorginte dacică) şi înţelepciune. 

Precum moartea schimbă mediul sufletului, îl eliberează 
de legile terestre, şi-l antrenează în altele, ierarhic superi-
oare, tot altfel, înţelepciunea dezleagă omul, de superstiţi-
ile şi aparenţele lumii de jos şi-l antrenează în contempla-
ţia legilor divine, îl desprinde de „filosofia iederii: numai 
târându-te, te poţi înălţa“ (Lucian Blaga).

Caracterul etern şi nedescriminatoriu al existenţei este 
vizibil în religie şi arte, ambele aflate înainte şi dincolo de 
istoria creată de o personalitate puternică de tipul lui Şte-
fan/ Vlad. În subtext, romancierul Andrei Breabăn suge-
rează nevoia în contemporaneitate, dar şi în viitor, de un 
lider capabil să impună logica perspectivei necesare, sin-
gura pentru care cuvântul trecutului este întotdeauna o for-
mulă oraculară. Meritul scriitorului este de a nu propune 
cititorului, o istorie mortificată, ce poate naşte un prezzent 
avital. Dimpotrivă – Cneaghina Maruşca şi Stăpân în Tara 
Moldovei – ne propune trei (număr mitic) ani de istorie 
activă, critică, adică judecătoare şi acuzatoare, care actu-
alizează marile naraţiuni/ iluzii ale Valahiei şi ale Moldo-
vei, într-o atmosferă vie, ce refuză să prefigureze disolu-
ţia spiritului şi corupţia istoriei. Peste spiritul polemic al 
cărţii, pluteşte opinia-halou, că lumea, istoria Ţării Mol-
dovei de ieri, de azi, de mâine, este un joc misterios-divin, 
dincolo de bine şi de rău, dincolo de rolul elitei boiereşti, 
de rolul practic al Bisericii ortodoxe, în frunte cu Mitro-
politul Teoctist, de fatala mortificare a culturii/ istoriei, de 
o consecvenţă eroic-interogativă, ce-i asigură poporului 
continuitatea cu sine însuşi si cu prezentul etern.

Romanele istorice şi studiile scriitorului sucevean jus-
tifică şi nevoia imperioasă a prezentului de a mitologiza. 
Omul nu mai poate fi calificat numai drept un homo faber, 
sapiens, ludens, ci şi o fiinţă acut mitologizantă, un homo 
humanus. Cea mai importantă acţiune culturală a lui 
Andrei Breabăn mi se pare voinţa de a argumenta în căr-
ţile sale, continuitatea efectivă de la mitologia protoromâ-
nească (geto-traco-dacică), la precreştinismul cosmic, ves-
titor al creştinismului carpato-danubiano-pontic. Vitejii 
Măriei Sale confirmă teza că mitogonia scapă înţelegerii 
noastre raţionale, deşi scriitura potenţează ideea că trăim 
în mitosferă, aşa cum trăim în noosferă, atmosferă, teosferă 
etc. Mitologizarea – facultate a psihiei omeneşti; funcţie 
permanentă, naturală, ca şi bătăile inimii – mi se pare a fi 
supratema celor două tomuri. Nu e uşor să legi mitul lui 
Zamolxis, cu mitul lui Hristos/ al Maicii Domnului, cu cel 
al erosului/ thanatosului şi cu cel al voievodului, al pri-
eteniei etc. şi să-l codifici într-un sistem poetico-narativ, 
melodic şi cuantic, conform cu sufletul naţional, cu incon-
ştientul colectiv, cum ar spune Jung. Mesajul cărţii: popo-
rul cel mai viteaz este cel care se învinge pe sine însuşi în 
fiecare zi… Este principala cheie de lectură pe care ne-o 
oferă cu generozitate, altruistul Andrei Breabăn.

* Andrei Breabăn, Vitejii Măriei Sale, vol. I, Cnea-
ghina Maruşca, Timpul, Iaşi, 2020

* Andrei Breabăn, Vitejii Măriei Sale, vol. II, Stăpân 
în Ţara Moldovei, Timpul, Iaşi, 2020
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Ionel SAVITESCU

De strajă limbii române
Nu poţi fi român, dacă nu vorbeşti româneşte, deşi poţi vorbi 
româneşte fără să fii român. (Ioan – Aurel Pop)

În epoca postdecembristă când se constată că limba română 
se vorbeşte şi se scrie din ce în ce mai prost, atât în 
mass-media, cât şi pe stradă – de unde emisiunile bine-
venite ale T.V.R. 1 Vorbeşte corect, apoi rubrica similară 
din Observator cultural a dlui prof. Liviu Franga, în fine, 
cărţile lui Radu Paraschivescu -, apare o carte singulară* 
a dlui Ioan – Aurel Pop, preşedinte al Academiei Române, 
dedicată limbii române. Într-o suită de eseuri – precedate 
de o Introducere în care pledează pentru egalitatea lim-
bilor, neacceptând ideea existenţei unor limbi superioare 
şi a altora inferioare, toate cele existente sunt mijloace de 
comunicare pentru popoarele care le folosesc -, fără pre-
tenţii de erudiţie, deşi pe alocuri abundă de informaţii 
erudite, Ioan – Aurel Pop dezbate probleme legate de ori-
ginea şi latinitatea limbii române, conser-
varea unor termeni latini numai în 
română, locul limbii române între lim-
bile celorlalte naţiuni, alcătuirea Dicţio-
narului Tezaur al Limbii Române, operă 
lexicografică fundamentală a culturii 
româneşti începută înainte de 1900 şi 
încheiată după anul 2000, unde sunt înre-
gistrate aproximativ 200.000 de cuvinte, 
realizată pe parcursul câtorva generaţii 
de lingvişti. Încercări anterioare s-au dato-
rat lui Hasdeu (s-a oprit la cuvântul băr-
bat), Alexandru Philippide (până la pre-
poziţia de) şi Sextil Puşcariu (până la 
cuvântul lostriţă), nu au putut fi finali-
zate din cauza vastităţii lucrării în ches-
tiune ce depăşea posibilităţile de lucru ale 

unui singur om. Alte încercări s-au datorat lui Al Cihac, 
A.T. Laurian şi Massim, iar I.A. Candrea a colaborat cu 
Ovid Densuşianu şi Gh. Adamescu la realizarea unor dic-
ţionare. Conform unui Barometrul limbilor din lume 
(2017) realizat de doi cercetători francezi: Alain Calvet şi 
Louis – Jean Calvet, limba română ocupă o poziţie frun-
taşă între limbile actuale ce se vorbesc pe Terra. Să nu 
uităm că actualmente se vorbesc aproximativ între 6.000 
şi 7.000 de limbi (a se vedea Lucia Wald Ce limbi se vor-
besc pe glob?, 1968) engleza deţinând, în momentul de 
faţă, statutul de lingua franca, deposedând-o astfel pe 
limba franceză, care fusese impusă de către Francisc I ca 
limbă a congreselor internaţionale, iar elita europeană a 
acelor timpuri adoptase franceza ca limbă de conversaţie. 
Frederic II cel Mare, rege prusac între 1740 şi 1786, avea 
admiraţie pentru tot ce provenea din Franţa. La propune-
rea Academiei Regale din Berlin, Rivarol (1753 – 1801) 

alcătuieşte o lucrare în care dovedeşte 
motivele pentru care franceza este o limbă 
universală. De acest statut s-a bucurat în 
Antichitate greaca veche (elina) şi limba 
latină. În timpul lui Cicero, orice roman 
cultivat vorbea elina. În privinţa denumi-
rii de români / rumâni, păstrarea terme-
nului (etnonimul latin) romanus se 
explică prin izolarea faţă de celelalte 
popoare romanice şi pentru deosebirea de 
populaţiile barbare înconjurătoare. Apoi, 
termenul roman impunea prin prestanţa 
sa. În Muntenia, rumân cu înţelesul de 
cel de etnie românească sau cel legat de 
glie, de pământul acesta, fapt care pledează, 
în esenţă, pentru vechimea şi continuita-
tea elementului roman la nord de Dunăre 
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(p. 38). Româna este o limbă romanică răsăriteană cu patru 
dialecte şi mai multe graiuri, dialectul daco-român 
vorbindu-se pe teritoriul României şi în Republica Mol-
dova, deşi anterior, în timpul puterii sovietice şi după 1990 
s-a vehiculat ideea unui popor moldovean şi a unei limbi 
moldoveneşti. Evident, este regretabil, pentru că aceste 
idei contravin adevărului istoric, fapt menţionat şi de Al. 
Husar în Lecţiile istoriei (Ed. Institutul European, 1995, 
p. 81): Am văzut multe anomalii în acest veac. Dar parcă 
acesta le întrece pe toate: un popor care să-şi uite baştina şi 
neamul, numele, limba, un popor renegat – n-am auzit, 
n-am văzut. Sursa acestor informaţii eronate este găsită 
de Al. Husar la istoricul sovietic A.M. Lazarev. Limba unui 
popor, precizează Ioan – Aurel Pop, nu poate fi tratată 
separat de istoria poporului respectiv. Dintre provinciile 
româneşti, Oltenia a fost cea mai romanizată, fiind inte-
grată în Imperiul Roman încă din timpul primului război 
cu dacii (102). Latinitatea limbii române a fost demons-
trată, susţinută de diverşi cărturari medievali: Enea Silvio 
Piccolomini, devenit Papa Pius II, Nicolae Olahus (Nico-
lae Românul), Antonio Bonfini (secretar al lui Matei Cor-
vin), pentru a-i aminti numai pe aceştia. Revenind la Marea 
Unire din 1918, Ioan – Aurel Pop consideră că formula-
rea România 100 este una greşită, pentru că România a 
existat de aproximativ un mileniu sub denumirea de Ţările 
Române, Principatele Române, iar atunci când Mihai 
Viteazul a luptat în Transilvania şi Moldova, a unit aceste 
Principate cu Ţara Românească. Impresionat din copilă-
rie de universul cărţilor – se poate cita în acest sens şi car-
tea lui Alberto Manguel Istoria lecturii -, Ioan – Aurel 
Pop examinează înţelesul unor dictoane, bunăoară, Ai 
carte, ai parte!, care nu se referă, cum s-ar putea crede, la 
ştiinţa de carte, ci la documentul prin care se justifica pose-
sia unei suprafeţe de pământ. Nu lipsite de relevanţă sunt 
explicaţiile pentru cuvintele clasic, clasicism, clasicist, cla-
sicitate, apoi istoria cuvântului de salut servus, asemănă-
tor întrucâtva cu italianul ciao! Cuvintele în chestiune 
scot în evidenţă disponibilitatea de ospeţie a celor care le 
folosesc. Schimbarea frecventă a unor nume de străzi (la 
Paris, numele unor străzi datează din secolul XIV), a denu-
mirii unor instituţii denotă instabilitate, lipsă de statorni-
cie, tradiţie şi o lume nesigură. Adaptarea frecventă de 
cuvinte şi de expresii, în special, anglisme, este dăunătoare, 
pentru că se folosesc neadecvat, sensul şi înţelesul lor fiind 
diferit de cel dorit. Adesea, se întâmplă ca unele persoane 
publice să folosească cuvinte fără să le înţeleagă sensul, 
neglijarea limbii latine, în pofida apelului la studierea ei 
de către academicianul Solomon Marcus duce la penibile 
confuzii. Dacă i-am da citire lui Eminescu, diminuarea 
studierii latinei a începit încă din secolul al XIX-lea (a se 
vedea în volumul al XII-lea, Opere, 1985, Publicistică, 1 
ianuarie / 31 decembrie 1881, Timpul, articolul Proiec-
tul d-lui Conta asupra instrucţiunii, I, II, 8.02.1881 / 
12.02.1881, p. 59 / 60 şi p. 65 / 68), iar în volumul al XI-lea, 
Opere, 1984, Publicistică, 17.02 / 31.12. 1880, p. 293, Emi-
nescu scrie: Dar să venim la vorba noastră, la necesitatea, 

la rolul eminamente educativ al studiilor clasice… Să luăm 
deci trecutul ca oglindă a viitorului. Cari naţii stau azi mai 
sus în civilizaţie? Acelea cari au cultivat… studiile clasice. 
Cari naţii au rămas îndărăt şi pe jos? Acelea cari n-au cul-
tivat aceste studii. Într-adevăr nici noi, nici pravoslavnicii 
noştri vecini, nici turcii, nici bulgarii n-au avut defectul 
de-a iubi cultura antică, fiind păgânească; şi departe am 
ajuns cu toţii, n-avem ce zice. S-ar putea scrie un volum 
întreg pentru a espune toate foloasele câte răsar, şi pentru 
dreapta cugetare şi pentru caracter, din studiul anticităţii 
greco-romane… A existat o anticitate indă, alta chineză, o 
a treia egipteană, una asiriană, alta persană;… Nicăiri însă 
şi nicicând inteligenţa omenească n-a ajuns la culmea dez-
voltării sale normale decât în aceste două epoce… Tocmai 
această esperenţă însă ne arată pe toate cărările că civili-
zaţia s-a statornicit şi a crescut acolo unde ea a fost altoită 
în pomul culturei antice, şi că nu s-a putut prinde acolo 
unde această cultură a lipsit. Spirit religios, Ioan – Aurel 
Pop acordă o atenţie deosebită limbajului teologic şi celui 
bisericesc, abordând problema despărţirii Bisericii în urma 
Marii Schisme din 1054 cu două centre religioase: Roma 
şi Constantinopol, între cele două grupări creştine apu-
seni şi răsăriteni intervenind o ură acerbă, în special, după 
cucerirea Constantinopolului de către Cruciada a IV-a 
(1204). Delimitarea în Biserica Catolică şi Biserica Orto-
doxă s-a impus în secolul al XVI-lea după Conciliul Tri-
dentin (1545 – 1563), catolic având înţelesul de universal, 
ecumenic, iar ortodox de opinie dreaptă, părere dreaptă, 
credinţă justă. Sunt discutate astfel diferenţele de ierarhie 
în cadrul celor două Biserici creştine, formulele de adre-
sare. Enoriaşii se grupează în eparhii sau în dioceze, în 
sfârşit, cum este scris numele Mântuitorului la ortodocşi, 
greco-catolici şi romano-catolici. Nu orice Biserică mare 
poate fi Catedrală: Catedrală este numai acea Biserică, sediu 
de dieceză sau de eparhie, unde slujeşte un episcop, arhie-
piscop, mitropolit, papă, patriarh, unde se află scaunul unui 
asemenea slujitor al cultului. Se mai admite să fie numite 
catedrale şi acele locaşuri de cult unde şi-a avut cândva sca-
unul un ierarh / prelat, chiar dacă în prezent nu se mai 
întâmplă acest lucru (p. 197). Precizările asupra ereziilor, 
sectelor şi cultelor sunt binevenite. Explicarea unor denu-
miri de oraşe, de provincii şi de state, accentuarea corectă 
a cuvintelor, chiar şi în cazul unor toponime, în fine, pan-
demia actuală a generat introducerea în limbă a unor noi 
cuvinte care aveau şi corespondenţe româneşti. În con-
cluzie, o lucrare utilă şi necesară. Rămâne de văzut dacă 
recomandările dlui academician Ioan – Aurel Pop sunt 
însuşite şi românii vor scrie şi vor vorbi corect limba maternă.

* Ioan-Aurel Pop, VEGHEA ASUPRA LIMBII 
ROMÂNE, CARTE PENTRU TOŢI, Ed. LITERA, Bucu-
reşti – Chişinău, 2020
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Dictatul de la Viena (iulie / august 1940)

Eu, care în aceste amintiri nu caut să fac pledoarii, nici chiar 
pentru mine însumi, ci să stabilesc adevăruri, mărturisesc pur 
şi simplu lucrurile aşa cum sunt. (Mihail Manoilescu)

În istoria zbuciumată a României moderne, anul 1940 rămâne 
în conştiinţa românilor ca o catastrofă politică şi teritorială: 
succesiv pierdem Basarabia şi Bucovina de Nord, Ardealul 
de Nord şi Cadrilaterul. Aflată între doi giganţi – Germania 
şi Uniunea Sovietică -, România s-a văzut încolţită şi de pre-
tenţiile teritoriale ale Ungariei şi Bulgariei care-şi revendicau 
o parte sau întreaga Transilvanie şi Cadrilaterul. În schimb, 
Uniunea Sovietică ne-a dat un ultimatum pentru retragerea 
administraţiei româneşti din Basarabia (26 iunie 1940). Cum 
s-a ajuns la această situaţie e lesne de explicat. În urma Mare-
lui Război, vechile provincii româneşti aflate sub suverani-
tate străină au optat la revenirea între graniţele fireşti ale 
României. Astfel, Cadrilaterul fusese alipit în urma celui de-al 
Doilea Război Balcanic, Basarabia şi Bucovina în martie 1918, 
urmate de Transilvania la 1 decembrie 1918. Aceste reveniri 
ale vechilor provincii româneşti la România au fost consfin-
ţite prin Tratatul de Pace de la Versailles încheiat în urma Pri-
mului Război Mondial. Din păcate, această Românie Mare a 
existat numai între 1918 – 1940, deceniul 30–40 al secolului 
trecut fiind destul de tulbure pentru Europa, odată cu renaş-
terea militarismului german şi venirea lui Hitler la putere 
(ianuarie 1933). Profund nemulţumit de starea Germaniei, 
de sancţiunile impuse la încheierea păcii, Hitler încalcă toate 
prevederile Tratatului de Pace care au impus Germaniei unele 
sancţiuni şi trece la reînarmare, apoi la recuperarea unor teri-
torii, la anexări şi, în fine, prin atacarea Poloniei începe al 
Doilea Război Mondial, Polonia fiind împărţită între Germa-
nia şi Rusia. Curios e faptul că, dacă Anglia şi Franţa i-au 
declarat război Germaniei pe data de 3 septembrie 1939, nu 
la fel vor proceda cu Uniunea Sovietică care ocupase partea 
estică a Poloniei la 17 septembrie 1939. În acest context, toate 
ţările mici şi mijlocii din Europa se simţeau ameninţate de 
cei doi coloşi, care în surdină se pregăteau de o eventuală con-
fruntare militară, Hitler fiind obsedat de a nu lupta pe două 
fronturi, mai ales, că după ocuparea Fran-
ţei, invazia Marii Britanii stagna, aşa încât 
Hitler decide să cucerească Rusia şi apoi 
să revină asupra Angliei. Evident, o eroare 
de calcul, nebănuind că Anglia şi SUA vor 
deveni aliatele Uniunii Sovietice, iar Japo-
nia nu va ataca în Extremul Orient sovie-
tic. Agenda europeană a lui Hitler era 
foarte încărcată, iar încercările regelui 
Carol II în 1938 de a găsi un sprijin în 
Europa occidentală (Anglia, Franţa, Ger-
mania) s-au soldat cu un eşec. Amenin-
ţările asupra României se intensificau, 
Ungaria (susţinută de Germania) şi Bul-
garia (sprijinită de Uniunea Sovietică şi 
Germania) aşteptau un prilej favorabil să 
impună României unele sancţiuni terito-
riale. Acest prilej s-a ivit, în mod 

neaşteptat, în vara anului 1940, lunile iulie şi august fiind 
încărcate de o mare tensiune politică şi militară. În acel 
moment, România era condusă de guvernul Gigurtu, iar 
ministrul de Externe era Mihail Manoilescu (1891 – 1950), 
economist şi politician român de prestigiu european, poli-
glot, născut la Tecuci şi decedat la Sighet. Cum au decurs tra-
tativele cu puterile Axei, anului 1940 sunt dezvăluite în Dic-
tatul de la Viena, carte apărută de curând la Paul Editions. 
Din păcate, lucrările editate de acest editor, deşi sunt opor-
tune şi binevenite, nu beneficiază de o succintă prefaţă, o Notă 
asupra ediţiei şi regretabil e şi faptul că se întâlnesc adesea 
multe greşeli de ortografie sau transcrieri greşite de nume de 
persoane. Aşadar, de-a lungul a peste 300 de pagini, Mihail 
Manoilescu înfăţişează drama României când se pierde Ardea-
lul de Nord (30 august 1940, Viena) şi Cadrilaterul (7 sep-
tembrie 1940, Craiova). Pentru început, într-un Cuvânt îna-
inte, Mihail Manoilescu examinează interesele politice şi 
militare ale câtorva ţări: Germania şi Japonia din Axă, apoi, 
Anglia, SUA şi Uniunea Sovietică viitoare aliate în războiul 
contra Germaniei. Toate aveau interese potrivnice, iar Româ-
nia era presată de Ungaria şi Bulgaria cu restituiri teritoriale, 
schimb de populaţie sau un eventual război, riscând o inva-
zie străină care ar fi desfiinţat-o ca stat. Filogerman – După 
cum am mai spus, eu în Germania eram văzut mai mult ca 
un profesor cu idei originale şi un om de cultură care arată 
comprehensiune şi bună dispoziţie faţă de poporul german. Era 
cunoscut însă că eu nu mă identificam cu naţional – soci-
alismul şi nici cu rasismul, p. 38 -, Mihail Manoilescu între-
prinde în iunie 1940 o vizită la Viena şi Berlin unde confe-
renţiază pe teme economice, bucurându-se de succes. Întors 
din Germania, Manoilescu este concentrat şi la începutul lui 
iulie 1940 se formează guvernul Gigurtu, Manoilescu fiind 
la propunerea regelui promovat ministru de Externe – Noi 
eram guvernul disperării regale… un guvern de sacrificiu (4 
iulie / 4 septembrie 1940, p. 14). Într-adevăr, acest guvern 
Gigurtu şi Mihail Manoilescu (secondat de Valer Pop) vor 
negocia şi vor accepta la Viena impunerea Dictatului prin 
care pierdem Ardealul de Nord şi tot la Viena s-a hotărât 

retrocedarea Cadrilaterului. La investirea 
guvernului Gigurtu, Manoilescu constată 
că România era slab pregătită din punct 
de vedere militar, izolată, fără aliaţi, fără 
prieteni şi ameninţată de doi coloşi: Ger-
mania şi Rusia Sovietică, încât Manoi-
lescu scrie: rezultă limpede că destrăma-
rea României începuse înainte de 4 iulie, 
şi că viitorul ei era ipotecat. Cei care erau 
atunci stăpânii Europei făgăduisem (corect 
făgăduiseră, n.m.) vecinilor bucăţi din 
România, iar trupul ţării era întins pe masa 
de operaţie (p. 34). În aceste condiţii, 
Manoilescu avea convingerea că dacă aş 
fi avut timpul necesar unei acţiuni şi dacă, 
de pildă, Carol m-ar fi chemat la minister 
cu patru luni mai devreme, aş fi putut evita 
tragedia care a urmat, sau aş fi putut-o 
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atenua (p. 37). În faţa României se deschideau două perspec-
tive: războiul sau mutilarea teritoriului. Declaraţia din mar-
tie 1940 a lui Molotov de revendicare a Basarabiei a fost negli-
jată în România şi nici nu a urmat îndemnul Germaniei de 
a trata cu Moscova: Toate mărturiile de la vremea aceea ne 
arătau că, dacă am fi tratat cu U.R.S.S., Basarabia ar fi fost 
împărţită între U.R.S.S. şi noi şi în nici un caz nu pierdeam 
Bucovina de Nord, iar pe deasupra aveam şi marele avantaj 
politic de a fi făcut o înţelegere prietenească cu U.R.S.S. ceea 
ce – în lumina evenimentelor ce aveau să urmeze – nu putea 
aduce decât consecinţe bune (p. 44). Meritul guvernului Gigurtu, 
spune Manoilescu, este că a reuşit să oprească furtuna care 
se ridicase prin începutul de dezmembrare a României de 
la 27 iunie (p. 57). Vara anului 1940 marchează apogeul pute-
rii lui Hitler, care-i sugerează lui Carol II într-o scrisoare că 
România pentru a evita distrugerea ar trebui să-i urmeze sfa-
turile. Deşi Carol II nu voise să-i răspundă, Mihail Manoi-
lescu alcătuieşte un răspuns demn, dându-i lui Hitler o ade-
vărată lecţie de istorie: că nimic nu poate fi clădit durabil pe 
înţelegeri care nu şi-ar avea deplina adeziune populară şi anume 
nu numai a poporului aşa cum este alcătuit şi reprezentat într-o 
singură perioadă a istoriei, ci şi a tuturor generaţiilor care vor 
veni şi care – în nesfârşirea secolelor – au dreptul să-şi spună 
cuvântul şi să judece (p. 70). În drum spre Berlin şi Roma, 
Gigurtu şi Manoilescu se opresc la Salzburg unde sunt pri-
miţi cu răceală de Ribbentrop (omul ale cărui priviri ar fi fost 
de oţel, dacă toată structura lui nu era de tinichea, p. 100). În 
schimb, Hitler îi primeşte cu afabilitate, dar este dezamăgit 
de figura lui Hitler, mult diferit de Mussolini: În timp ce Mus-
solini, văzut între patru pereţi, în intimitate, era infinit mai 
plăcut, mai uman şi mai distins decât se înfăţişa mulţimii de 
pe balcoane şi tribune, Hitler te izbea printr-o figură împă-
iată, colorată neîndemânatic şi nenuanţat… Părul neverosi-
mil de negru şi lucios, ochii neverosimil de albaştri şi obrazul 

– ah, obrajii! – de un roşu artificial şi parcă nesănătos, aşa cum 
îl au numai tuberculoşii sau vegetarienii, în sfârşit, faimoasa 
mustaţă completa impresia de fantomă inanimată cu o notă 
incontestabilă de ridicol. Pentru cine crede în valoarea expre-
sivă a fizionomiilor părea imposibil că acest om să fie – cel 
puţin în dimensiuni, dacă nu în calitate – un om mare (p. 
103). Evident, din această descriere, în afară de ochii albaş-
tri, Hitler nu avea nimic din structura unui arian. Ulterior, 
impresia despre Hitler s-a schimbat. Comparativ, se poate 
face o paralelă cu impresiile despre Hitler ale lui Gheorghe 
Barbul în volumul Al treilea om al Axei, Paul Editions, 2020, 
pp. 45-48. Contrar lui Manoilescu, la sfârşitul întrevederilor 
cu Hitler, Antonescu se exprimă că Hitler este un om mare 
(op. cit., p. 58). Discuţiile au gravitat în jurul problemelor 
economice şi ale Transilvaniei, Manoilescu arătându-i lui 
Hitler un set de 12 hărţi etnice ale Transilvaniei dintre 1857 

– 1930, Hitler, la vederea lor, rămâne impresionat. În schimb, 
Ribbentrop ne era hotărât duşman şi, în orice caz, mai duş-
man ca Hitler (p. 112). De la Ribbentrop, Gigurtu şi Manoi-
lescu aflară că ungurii doreau o jumătate din Transilvania. În 
privinţa Cadrilaterului i s-a arătat lui Hitler harta lui Minkoff 
din 1878, din care rezultă că la acea dată, când l-a anexat Bul-
garia, era pur turcesc. Până la 1913 a fost colonizat de bul-
gari, iar între 1913 – 1940 a fost colonizat de români. La Roma 
sunt întâmpinaţi de Ciano, apoi sunt primiţi de Mussolini cu 

o nuanţă de cordialitate specială pentru mine, ca pentru un 
vechi cunoscut (p. 120). Manoilescu îi arată lui Mussolini hăr-
ţile Transilvaniei care îl impresionează pe Il Duce: În sinteză, 
întrevederea cu Mussolini nu a avut nici pe departe însem-
nătatea aceleia cu Hitler, fiindcă Mussolini – care desigur pri-
mise între timp telegrafic notele de conversaţie de la Berch-
tesgaden – a urmat cu o fidelitate aproape servilă linia lui 
Hitler, neîndrăznind să gândească singur în problemă şi 
neîndrăznind cu nici o soluţie pe care ar fi putut-o scoate 
din vastele lui resurse personale (p. 123). Mussolini i-a lăsat 
o impresie penibilă de scădere a inteligenţei şi în totul mai 
puţin viu şi mai fără relief în conversaţie de cum era altădată 
(p. 124). Înainte de plecarea spre ţară, Gigurtu şi Manoilescu 
îi oferă un dineu lui Ciano dar nu a reuşit să-mi schimbe păre-
rea despre el (p. 124). Revenit în ţară, Manoilescu acordă un 
interviu în care explică rezultatele vizitelor în Germania şi 
Italia, interviu ce l-a nemulţumit profund pe Ribbentrop. În 
chestiunea Cadrilaterului, Hitler a lăsat libertatea de a se trata 
cu bulgarii, dar imediat Hitler i-a primit pe premierul bulgar 
Filoff şi ministrul de Externe Popov, care reuşesc să-i schimbe 
hotărârea lui Hitler, Bulgaria dorind astfel revenirea la fron-
tiera din 1913 a Dobrogei de Sud. Bulgarii i-au demonstrat 
lui Hitler de ce Silistra şi Balcicul nu puteau fi româneşti. 
Schimbarea de perspectivă era un avertisment şi în problema 
Transilvaniei. Negocierile cu Bulgaria de la Turnu-Severin 
sunt continuate la Craiova (16 – 19 august 1940). La aceste 
tratative, ungurii au pretins o serie de revendicări asupra 
Transilvaniei. În Consiliul de Coroană (23 august 1940) opi-
niile au fost divergente. După pierderea Basarabiei, bulgarii 
reclamau întreaga Dobroge (p. 173). Punctul de vedere bul-
gar era susţinut de Axă, de ambasadorii englez şi francez şi 
de Uniunea Sovietică, ba mai mult, bulgarii au invocat păre-
rile lui Iorga, A.D. Xenopol şi Stere, care s-au exprimat în 
1913 împotriva anexării Cadrilaterului,… (p. 178). Ceda-
rea Cadrilaterului (7 septembrie 1940, Craiova) era stabilită, 
de fapt, de la 30 august 1940 la Viena odată cu Arbitrajul: 
Aşadar, când ni s-a impus Arbitrajul faţă cu ungurii, s-a 
impus în acelaşi loc, în acelaşi timp şi de către aceiaşi miniştri 
reprezentând aceleaşi puteri ale Axei, şi cedarea Cadrilate-
rului. Cedarea Cadrilaterului rămâne astfel indivizibil legată, 
ca origine, ca metodă şi ca… destin, de cedarea Transilvaniei 
de Nord (p. 182). În problema soluţionării cu Ungaria, Mihail 
Manoilescu este chemat la Viena pe 28 august 1940, unde se 
întâlneşte cu Ribbentrop şi Ciano şi află de impunerea Arbi-
trajului începând cu 29 august 1940. În caz contrar, sacrifi-
ciul teritorial al României cuprins între 68000 km2, cât au 
cerut ungurii la Turnu-Severin şi 25000 km2, cât a oferit 
România (p. 203). Ipoteză retrasă de Ribbentrop şi avertiza-
rea că în cazul unui război, România putea să piardă întreaga 
Transilvanie. Prin acceptarea Arbitrajului, România era sal-
vată ca Stat. În sfârşit, lui Manoilescu nu i se permite să ple-
deze cauza României, iar la vederea hărţii cu teritoriul cedat, 
lui Manoilescu i se făcu rău, nu mai poate vorbi şi este dat în 
seama medicului Eisen Schimeleisen. Întoarcerea spre ţară 
este sfâşietoare şi sinistră (p. 245). Pentru a evita eventuale 
manifestaţii, Manoilescu şi însoţitorii au coborât la Chitila 
de unde au continuat drumul cu automobilele. În urma Arbi-
trajului, Gigurtu era calm, iar Carol II demn. Prin Arbitrajul 
de la Viena, România a pierdut o suprafaţă de 42000 km2, cu 
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2386000 de locuitori, dintre care 1171000 erau români (49%), 
910000 de unguri (38%) şi 68000 de germani (3%), p. 251. 
Concluzia lui Mihail Manoilescu: Iată de ce Arbitrajul de la 
Viena apare exclusiv ca rezultatul jocului dintre Germania şi 
U.R.S.S., soluţia care s-a dat prin arbitraj, precum şi evenimen-
tele care au urmat după aceea, au confirmat pe deplin această 
realitate (p. 263). Neacceptarea Arbitrajului ar fi dus la 

nimicirea României (p. 281). În Epilogul Arbitrajului, Manoi-
lescu spune că toţi cei implicaţi în acest act au sfârşit tragic. 
Lucrarea se încheie cu textul Arbitrajului semnat de Ribben-
trop şi Ciano. Evident, o restituire necesară şi utilă.

* Mihail Manoilescu, DICTATUL DE LA VIENA. Memo-
rii iulie – august 1940, Paul Editions, 2020.

Memoriile unui trădător
Dedicăm acest expozeu profesorului de istorie din Tecuci, Ion 
T. Sion (1926 – 2016), pasionat cercetător al familiei boierilor 
moldoveni Kostaki.
Dumnezeu m-a înzestrat cu o mare calitate – am avut sim-
ţul datoriei veşnic viu, fără a fi fost arivist sau vanitos. (Lupu 
C. Kostaki)

În istoria zbuciumată a Moldovei, familia boierilor Kostaki 
este una celebră, prin spiritul patriotic şi sentimentele anti-
ruseşti, de care a dat dovadă încă din 1711, când în ajunul 
bătăliei de la Stănileşti l-a refuzat pe Petru cel Mare să-l apro-
vizioneze. Iată de ce, publicarea unui volum al memoriilor 
lui Lupu C. Kostaki* (1851 – 1923), urmaş al celebrei fami-
lii de boieri moldoveni, datorată unor cercetători ieşeni, Ale-
xandru Istrate şi Claudiu-Lucian Topor, este binevenită. În 
treacăt amintesc că, profesorul tecucean Ion T. Sion trudise 
un timp îndelungat, cercetând documente de arhivă, 
consultându-se adesea cu domnii profesori Ion Caproşu şi 
Ştefan Gorovei, realizând în final volumul Familia boierilor 
moldoveni Costache, ed. Sfera, Bârlad, 2014, 415 p. Ion T. 
Sion fusese singurul intelectual din Tecuci care citea docu-
mente scrise cu alfabetul chirilic, era invitat la Congrese de 
Genealogie la Iaşi, unde făcea diverse comunicări. Actuala 
ediţie a memoriilor este segmentată în patru părţi. Prima 
parte, de aproximativ 70 de pagini, este inserată în actualul 
volum datorită doamnei profesor Elena Monu din Bârlad, 
manuscris deţinut de la o nepoată a autorului (după fratele 
Gavril), Maria Caterina Kostaki (1909 – 2002). Întâmplarea 
face ca pe doamna profesor Elena Monu să o fi cunoscut cu 
ocazia unei vizite pe care o făcuse profesorului Ion T. Sion. 
Celelalte trei părţi au fost dactilografiate de autor în 1922 şi 
predate Academiei Române. O încercare de 
editare a lor la editura Cultura Naţională se 
soldează cu un eşec. Relevantă este, aşadar, 
prima parte deoarece aflăm informaţii utile 
despre familia Kostaki: părinţii, rudele, pri-
etenii unionişti: Oamenii aceştia nu urmă-
reau nici afaceri, nici cointeresări; ei mun-
ceau pentru răspândirea şi întărirea idealului 
naţional; mai toţi au murit săraci, lăsând o 
Românie bogată şi de sine stătătoare… Gra-
ţie curajului şi devotamentului lor s-a pus 
temelia românismului (p. 57). Printre rela-
tările din anii copilăriei reţine atenţia – Cum 
se prindeau tinerii la oaste. Dacă Ion Creangă 
aminteşte că această prindere a tinerilor se 
făcea în timpul unor clăci pentru repararea 
drumurilor, Lupu C. Kostaki menţionează 
că la horele din sate flăcăii erau prinşi şi 

trimişi la oaste. Autorul memoriilor urmează şcoala la Bâr-
lad, apoi la Galaţi, Bucureşti, în fine, la Berlin la Liceul Fran-
cez, iar studiile universitare au fost continuate la Politehnica 
din Zürich. Revenit în ţară, ocupă diferite funcţii între care 
aceea de prefect în diferite judeţe, între care şi Tecuci, ocazie 
de a relata divergenţele dintre doi potentaţi locali: Tache Ana-
stasiu (un fel de paşă al liberalilor, cu o avere despre care nu 
se ştie cum fusese făcută, dar lăsată şcolilor de agricultură 
pentru copiii de ţărani. A înzestrat oraşul cu clădirea unui 
Liceu de fete, clădire existentă şi astăzi lângă Primăria din 
Tecuci, bineînţeles, cu o altă destinaţie, totodată, familia Ana-
stasiu a contribuit cu sume importante de bani pentru zidi-
rea catedralei Sfântul Gheorghe din Tecuci) şi Iordache Giur-
gea (Om foarte întreprinzător, harnic, cinstit, mare şi bun 
agricultor, era prea cheltuitor, p. 108). La Tecuci a mai existat 
familia boierului Cincu, care a dotat oraşul cu un spital, o 
biserică (Sfântul Ioan Botezătorul), o primărie în satul Poiana 
şi un spital la Nicoreşti. Clădirea în care funcţionează Muzeul 
din Tecuci a aparţinut tot familiei Cincu. Lupu C. Kostaki l-a 
cunoscut bine pe I. C. Brătianu (1821 – 1891) apreciindu-l 
pentru onestitatea şi moralitatea sa. Voise ca fiii săi să facă 
studii tehnice pentru a nu aluneca în politică. Din păcate, toţi 
au făcut politică. Brătianu fusese dezamăgit de copiii oame-
nilor de seamă: Mă sperii văzând ce mediocrităţi sunt toţi copiii 
oamenilor noştri de seamă (p. 112). La paginile 199/200 Lupu 
C. Kostaki face o caracterizare severă lui Ionel Brătianu. În 
aceste condiţii, Lupu C. Kostaki a îmbrăţişat cariera admi-
nistrativă, nedorind a face politică, dar constată că şi admi-
nistraţia este viciată: Încetul cu încetul însă m-am convins că 
apucăturile făţarnice şi necinstite, rămase nouă în moravuri 
de la fanarioţi, nu vor putea fi strivite decât de către un orga-

nism politic format din oameni cinstiţi, culţi 
şi hotărâţi a lucra în mod dezinteresat pen-
tru binele obştesc (p. 121). În sfârşit, ulti-
mul capitol al părţii întâia – Averea mea -, 
Lupu C. Kostaki îşi dezvăluie starea sa mate-
rială, fiind uimit de apariţia multor milio-
nari sau chiar miliardari. Acest lucru, s-a 
constatat, a devenit posibil întotdeauna după 
revoluţii, războaie, schimbări de sisteme 
sociale: Acum, în aceste timpuri, când nu te 
poţi întoarce fără a te lovi de milionari, dacă 
nu chiar de miliardari, cred că este o datorie 
de cinste a fiecăruia să-şi justifice averea ce 
posedă (p. 125). Partea a doua este o exami-
nare a situaţiei politice a statelor europene 
înainte de 1914, dar constată dezumaniza-
rea oamenilor, în pofida progresului cultu-
rii şi civilizaţiei (p. 131). Astfel, Anglia 
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reuşeşte după eforturi să alcătuiască alianţa cu Franţa şi Rusia 
(Antanta Cordială), care se va opune Puterilor Centrale. Rusia 
a cunoscut o epocă înfloritoare abia cu Petru cel Mare, care 
modernizează statul şi armata, întreprinde două călătorii în 
Europa Occidentală, învinge pe Carol XII la Poltava (1709), 
dar este învins la Stănileşti (1711) de către turci. Pentru Dimi-
trie Cantemir alianţa cu Petru cel Mare a fost un eşec, marele 
cărturar este nevoit să emigreze, găsindu-şi sfârşitul departe 
de ţară. În urma lui Dimitrie Cantemir, turcii introduc în 
Principate domniile fanariote: Aceste lipitori ne sug măduva 
oaselor fie ca domnitori, fie prin introducerea lor în familiile 
noastre, fie prin aşezarea lor la oraşe, la sate şi mănăstiri. Ei 
ne-au adus demoralizarea, intriga, corupţia, minciuna, rele de 
care ne resimţim şi azi (p. 156). Germania şi Austro-Ungaria 
se aliază în 1879, alianţă la care va adera Italia în 1882 şi 
România 1883. Italia se uneşte sub sceptul lui Victor Ema-
nuel (1861), după cum Wilhelm I se încoronase la Versailles 
ca împărat al Germaniei în 1871, după înfrângerea Franţei. 
Timp de aproape două decenii (1871 – 1890) politica euro-
peană va fi dominată de cancelarul german Otto von Bis-
marck, care considera că Germania să nu atace niciodată 
Rusia, lucru nesocotit atât în 1914 cât şi în 1941. Evident, pen-
tru a evita lupta pe două fronturi. Iată, bunăoară, ce scrie 
Lupu C. Kostaki despre Bismarck: Feldmareşalul von Moltke, 
geniu militar, a fost stăpânit la timp şi după Königgrätz, şi 
după înfrângerea Franţei la 1871 de geniul rece, politic al prin-
ţului O. de Bismarck. În amândouă cazurile, acesta din urmă 
a învins puterea militară prin necontestata lui autoritate. A 
ajuns până la a-şi răci relaţiile de prietenie ce avea cu condu-
cătorii militari, dar a creat imperiul german, a asigurat lumii 
o pace de jumătate de veac şi a înscris în cartea de aur a patriei 
sale numele nemuritorilor şefi ai armatelor. Pe dânsul istoria 
l-a consacrat om de stat (p. 340). Asupra Principatelor Române 
s-au ciocnit interesele celor trei imperii mărginaşe: otoman, 
habsburgic şi ţarist. Astfel, Austria, după pacea de la Passa-
rowitz (1718), stăpâneşte timp de câteva decenii Oltenia şi 
Banatul, iar în 1775 răpeşte Bucovina, Grigore III Ghica plă-
tind cu viaţa protestul său. În ce priveşte Rusia intenţiile ei 
de anexare a Moldovei datează din 1774 (Kuciuk Kainargi. A 
se vedea în acest scop cartea lui George F. Jewsbury Anexa-
rea Basarabiei la Rusia: 1774 – 1828. Studiul asupra expan-
siunii imperiale, Polirom 2003). În 1812, Basarabia este răpită 
de Rusia. Întreg secolul al XIX-lea este plin de invazii şi ame-
ninţări ruseşti: Toate ocupaţiile armatei ruseşti în Principate, 
sub scutul apărării creştinătăţii faţă de păgâni, n-au fost decât 
epoci de jafuri, de asuprire, de umilinţă şi scurgere de pâraie 
de lacrimi stoarse din ochii poporului (p. 159). Frica de ruşi 
devenise o permanenţă în istoria noastră. Surprinde poziţia 
Franţei faţă de Principate, iar după abdicarea lui Cuza, Carol 
I va îndrepta politica românească spre Puterile Centrale, deşi 
opinia publică era filofranceză. În 1871 după înfrângerea 
Franţei şi manifestaţiile antigermane din Bucureşti, Carol I 
se gândea să abdice. În acele timpuri existau în Europa două 
şcoli spre care se îndreptau tinerii români: franceză şi ger-
mană. Aceştia rămâneau fideli şcolii unde-şi desăvârşeau edu-
caţia şi ştiinţa de carte. Acest lucru a ieşit şi mai mult în evi-
denţă în 1916 când disputa Antanta / Puterile Centrale s-a 
soldat în favoarea Antantei, deşi dinastia şi regele Ferdinand 
erau de origine germană. Războiul izbucneşte la 28 iulie 1914, 

determinat fiind de asasinatul de la Sarajevo. Din cele rela-
tate de Lupu C. Kostaki reiese că Antanta îl dorea mai mult 
decât Puterile Centrale. Franţa voia să-şi ia revanşa după 1870 
/ 1871, iar Rusia se pregătea de război cu mult înainte. La 
pagina 189 aflăm că regele Carol I primeşte bastonul de mare-
şal al armatei ruse, prin Marele Duce Mihail, iar Petre Otu în 
România în Primul Război Mondial, 2019, p. 103, preci-
zează că prin Marele Duce Nicolae. Nicolae II, ţarul rus, care-l 
vizitase pe Carol I la Constanţa (1 / 14 iunie 1914), urma să 
meargă la Chişinău unde se inaugura statuia lui Alexandru I 
care ne răpise Basarabia. Dacă dezvăluirile lui Lupu C. Kos-
taki corespund adevărului, vina declanşării războiului nu 
cade în spatele Germaniei. În fine, în august 1916, România 
intră în război de partea Antantei. Dacă traversarea Carpa-
ţilor se desfăşoară cu uşurinţă, la Turtucaia armata română 
este învinsă de trupele germano-bulgare. Capitala este inva-
dată de trupele Puterilor Centrale, iar populaţia, guvernul, 
familia regală, oficialităţile, armata s-au refugiat în Moldova. 
Lupu C. Kostaki este rugat de ministrul de interne, Vasile 
Morţun, să rămână în Bucureşti. Deplânge situaţia ţării şi 
condamnă pe aşa-zişii patrioţi care fugiseră cei dintâi: Din 
cauza moravurilor orientale şi a politicianismului, majorita-
tea funcţionarilor noştri nu îmbrăţişaseră cariera ca vocaţie şi 
prin merit, ci cu sprijinul acelui politicianism, avansând prin 
servilism şi hatâr (p. 258). Mare parte din România, inclusiv 
Capitala, intrară sub administraţia germană. Pentru Bucu-
reşti problema pâinii şi a lemnelor de foc era vitală. Dacă 
Lupu C. Kostaki reuşeşte să se achite conştiincios de toate 
obligaţiile asumate, fiind apreciat şi de administraţia germană, 
în Moldova situaţia refugiaţilor era deosebit de grea, iarna 
dificilă supunându-i la grele încercări. Pe lângă populaţia 
civilă refugiată, în Moldova se găsea o numeroasă armată 
rusească. În sfârşit, în partea a patra a volumului este expusă 
starea morală a populaţiei din teritoriul ocupat, ne sunt pre-
zentate câteva portrete (Constantin Stere, Alexandru I. Mar-
ghiloman, P.P. Carp, colonelul Hentsch, contele Ottokar von 
Czernin, situaţia ţărilor beligerante în anul 1917, schimbă-
rile din Rusia, pregătirile pentru noi ofensive ale Germaniei 
şi intrarea Americii în război. Între România şi Puterile Cen-
trale se încheie o pace preliminară la Buftea (19 februarie 
1918), urmată de pacea de la Bucureşti (7 mai 1918): A fost 
o pace austro-ungară ale cărei baze au fost fixate la Iaşi şi cu 
dreptate i se poate zice Pacea Czernin-Brătianu-Ştirbey, deşi 
printr-o coincidenţă fatală nici unul dintre adevăraţii făuritori 
ai monstrului nu l-au semnat (p. 365). Convins că şi-a făcut 
datoria, Lupu C. Kostaki se retrage din însărcinarea primită, 
este învinuit pentru trădare, închis la Văcăreşti şi eliberat 
printr-un decret regal. În fine, se stabileşte la moşia Dealu 
Mare unde se stinge în 1923. Evident, un volum de memorii 
captivant care înfăţişează altfel situaţia politică din România 
premergătoare intrării în Marele Război. Indicele selectiv de 
nume şi fotografiile de epocă completează un volum de excepţie.

* Lupu C. Kostaki, MEMORIILE UNUI TRĂDĂTOR. 
Un înalt funcţionar român sub guvernământul militar ger-
man (1916–1918). Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi 
note de Alexandru Istrate şi Claudiu-Lucian Topor, Editura 
Humanitas, 2020.
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E
Gabriel BADEA

Despre estetica retrogradului*
Eliadistă cu state mai vechi şi cu foarte multe volume la 
activ, Nicoleta Cristina Scarlat trece de această dată în 
zona genului poetic, cu volumul Blue. Retrograd, publi-
cat la editura ieşeană Timpul. De pe extensia copertei a 
IV-a aflăm că autoarea a primit numeroase premii la dife-
rite festivaluri-concurs de poezie, primul datând din 1992. 
Versurile se deşfăşoară sub forma unei incantaţii magice 
sau poate inspirate de marele filon 
al folclorului, în prezent foarte 
neglijat sau ascuns din teama 
(lesne psihanalizabilă) de a nu 
părea retrograzi. Însă ceea ce este 
refulat, se întoarce mai devreme 
sau mai târziu, sub o formă sau 
alta. Am folosit acest termen ce 
apare şi în titlul volumului, care 
poate semnifică asumarea de 
către autoare a acestei zone căzute 
deocamdată în penumbră. Am 
putea spune că este o formă de 
paseism, însă el este contraba-
lansat de celălalt termen al titlu-
lui, echivalentul din limba engleză 
al substantivului albastru (însă 
în aceeaşi limbă poate denumi 
şi o stare de tristeţe sau melan-
colie, ambiguitate inexistentă în 
limba română). În mod para-
doxal, albastrul rămâne totuşi o 
culoare uranică, ce oferă deschi-
deri ilimitate, aşa că rămâne un 
mister cum a devenit un simbol 
al tristeţii (în limba română există 
expresia „a fi negru de supărare“).

Versurile în alb şi asociaţiile libere ale cuvintelor amin-
tesc de jocul suprarealist le cadavre exquis, de aici rezultând 
o puternică sugestie de vis, himeră, irealitate, de caleido-
scop al aparenţelor. Unele formule sunt împrumutate din 
banalul cel mai gri al limbii uzuale, însă ele sunt puse în 
relaţie cu scenarii arhetipale, cum ar fi suferinţa lui Iov sau 
misiunea salvatoare încredinţată lui Noe. Fondul religios 
al volumului de faţă mocneşte aşadar sub crusta de apa-
rent şi înşelător: „gând călare pe himere“, „un gard de iluzii 
perfuzii“, „aparenţele mereu înşelătoare“ (Himera, p. 15).

Am spune că eul poetic se află în căutarea dublului 
său (poate de limbaj, poate de spirit) şi pe care aspiră să-l 
întâlnească în aceste metafore aşezate în zodia albastrului 
şi a retrogradului (o mişcare de întoarcere, retragere, des-
censiune). În sens temporal este o mişcare de retragere şi 
apărare în raport cu ascensiunea zgomotoasă a iluzoriu-
lui şi aparentului. Experienţa religioasă conferă o astfel 

de linişte interioară: în noaptea înfrigurată există totuşi 
îngeri ce veghează (Îngeri, p. 26); la slujba de vecernie înge-
rii coboară din icoane pentru a se aşeza în strană (Mona-
hală, p. 63); „lumina nesfârşită pe care o invocă încă Sfin-
ţii de mână cu noi în rugăciuni înalte cât cerul“ (Shadows 
of silence, p.57).

Volumul stă aşadar mărturie despre o reîntoarcere 
a eului poetic către o stare de 
linişte şi siguranţă, chiar dacă 
este constrâns să străbată nopţi 
înfrigurate, garduri de ilu-
zii, ceruri ce şi-au pierdut sen-
sul. Discursul poetic este trecut 
prin forjele suprarealismului şi 
postmodernismului, aşa că arta 
poetică este una cât se poate de 
contemporană. Fiind vorba des-
pre teme ce revin în mod con-
stant în imaginaţia autoarei, ne 
putem aştepta ca în timp ele să 
dea naştere unor forme noi, cel 
puţin la fel de proaspete şi genu-
ine ca în volumul de faţă. Sperăm 
că ele vor produce un ecou semni-
ficativ şi în imaginaţia cititorului, 
oferindu-i astfel şansa de a dis-
cerne mai multe niveluri ale expe-
rienţei cotidiene, mai ales cele 
armonioase, mai greu sesizabile.

Trebuie remarcată şi prezenţa 
necuvintelor lui Nichita Stă-
nescu („înminunată de nemai-
văzut nemaisimţit niciodată res-

pir o limbă necunoscută“, Am venit, p. 44), precum şi a 
altor figuri de stil cum ar fi poliptotonul („lumina aprinde 
lumina“, Second hand, p. 69) şi parigmenonul („spre mâine 
cu mâinile cu mâinele“, Vâslim, p. 64; „văzut nemaivăzut“, 
Am venit, p. 44; „gând negândit“, Copacul, p. 77). Mircea 
Martin a spus că Nichita Stănescu este autorul celei de-a 
treia revoluţii stilistice din limba română, după cea emi-
nesciană şi cea argheziană. Iată că şi volumul de faţă se 
înscrie în câmpul inovaţiei sau vizionarismului stănescian, 
extrăgând esenţele tari din materia brută a limbii obişnu-
ite şi a uzajului ei gri-cotidian. Deocamdată cea de-a patra 
revoluţie stilistică încă nu a avut loc, însă este cert că ea va 
marca o îmbogăţire şi o adâncire a sensurilor şi a mijloa-
celor stilistice din universul liric stănescian, ceea ce nu va 
fi deloc puţin lucru.

* Nicoleta-Cristina Scarlat, BLUE. RETROGRAD, poe-
zii, Editura Timpul, Iaşi, 2020.
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I
Gela ENEA

Supremaţia cuvântului
În Sfânta Evanghelie după Ioan 
se spune: La început era Cuvântul, 
şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi 
Cuvântul era Dumnezeu, însă volu-
mul acelaşi altcumva, din colecţia 
Qopem, autor, Vasile Tudor, pro-
pune o altă viziune, şi anume, la 
început a fost nimicul, viziune cel 
puţin surprinzătoare, dacă avem în 
vedere relaţia specială a poetului cu 
actul spunerii, în dialectica tăcere/
cuvânt, pentru că, însuşi mărturi-
seşte: în mine-mi sunt/cuvântul şi 
tăcerea/oare cum voi asculta tăce-
rea cuvântului/oare cum voi vorbi/
cuvântul tăcerii…(În mine)

Acelaşi altcumva, după cum 
bine s-a observat, conţine poeme 
reflexive, ce gravitează în jurul 
unei teme prezente în poezia de 
ieri şi de azi: crezul artistic, rapor-
tul dintre creator, operă şi lume.

Titlul, construit dintr-un 
demonstrativ de identitate şi un 
adverb de mod ce pare să insereze 
în această structură un oarece oximoron, poate fi înţeles 
de către lector drept o confesiune a unui eu în intimitatea 
lui acelaşi, dar ca manifestare exterioară (prin cuvânt?) un 
altul, cu determinări despre care ştie sau nu.

Multe dintre textele acestui volum pun sub lupa unui 
lirism interogativ capacitatea cuvântului de a exprima sen-
surile dorite de cel care comunică şi se comunică: Freamăt, 
Delphi, E o lumină, Rugăciune, Degeaba, Priveşte firul etc.

Am remarcat predilecţia către simboluri religioase, o 
înnobilare a unor obiecte după model biblic, aşa încât, 
lăsând deoparte heraclitianul totul curge, vom descoperi 
apa vrăjită a Sitnei, un pârâu echivalent, poate, cu Styxul, 
de vreme ce poetul i se adresează: prin apele tale şi eu am 
trecut(…) azi cursul tău amestecă în mine/tot ceea ce-i nelim-
pezit(…) /numai susurul tău mocnit/trece prin inima mea/
un frig ce izbucneşte-n oase(…) curgi, Sitnă, curgi//indife-
rentă lume/în deal curg trupuri/numai trupuri curg/(şi mut 
rămâne cerul/în care m-am privit) (Sitna)

Certamente, Vasile Tudor are 
obsesia timpului, fie că devoa-
lează efectul său devastator asu-
pra fiinţei, cum se întâmplă în poe-
mul E timp: e timp când cineva/se 
furişează-n umbre(…) verdele vânt 
mai tare se-avântă-n uscăciune/
acelaşi vânt e potrivit şi-n mine, fie 
că, după cum ne spune poetul, ade-
văratul timp e apa vie/marea înăl-
ţată în abis.

Vasile Tudor vrea o regene-
rare a lumii prin cuvinte-seminţe, 
într-un fel blagian, iar frumuseţea 
universului trebuie căutată din-
colo de aparenţe, presupunând nu 
numai stări benefice, de fericire, ci 
şi asumarea durerii, cum metafo-
ric deducem din versurile: e o fru-
museţe răsfăţată-n spini/cu unghii 
zvârlite în cer/un nor de-mbrăţişare/
în spaţiul meu ghimpat.

Secvenţa e comparabilă, la nive-
lul imaginii, cu versurile shakes-
peariene, în traducerea lui Vasile 

Voiculescu: O, mai frumoasă este frumuseţrea/Când ade-
vărul o împodobeşte/Frumoasă-i roza, însă nu zvelteţea/ Ci 
dulcele parfum o nemureşte.

Semnul vieţii este, la poetul Vasile Tudor, un scâncet, 
de la acest scâncet începe cunoaşterea, urmarea fiind că 
totul primeşte un nume. (Scîncet)

Există şi cărări bătătorite în parcursul poetic al auto-
rului, precum pierdut în vastele nimicuri, dintr-un poem 
cu un titlu rezumat la simbolul matematic al mulţimii 
vide, dar, în ansamblul său, volumul acelaşi altcumva se 
citeşte cu plăcere şi cu interes crescând de la o pagină la 
alta, pentru că propune o poezie originală, sensibilă, prin 
care Vasile Tudor motivează, ca să-l cităm, din nou, orele/
ce absentează din mine/până când semnele adunării/îmi 
vor mistui sufletul (Viziune 73).

Desigur că şi lectorul are propriile ore de gol lăuntric şi 
atunci, poezia bună, cum este cea prezentă în acest volum, 
poate funcţiona ca un remediu.
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Raluca FARAON

Corina Daşoveanu:  
trei ipostaze lirice

Corina Daşoveanu este o poetă care surprinde prin ati-
tudinea pe care o adoptă faţă de actul scrisului. Pare că 
se joacă, se alintă de multe ori, dar, în ciuda vervei exem-
plare, autentice, este un constructor lucid, ştiind foarte 
bine că numai fiind serios, chiar grav, faţă de limbajul 
poetic, poţi să oferi o paletă largă de tonalităţi în mărtu-
risirea lirică: senzuale, pătimaşe, elegiace, ironice, ludice, 
delicate, aspre etc.

1. îmi iau pantofii. sufletul. rujul. dispar, Editura Rafet, 2017
Debutul este unul de dragoste pătimaşă, strigată, trăită până 
în prăsele. Dar tematica, chiar în tonalitatea aceasta vivace, 
nu ar însemna nimic dacă autoarea nu ar sugera că această 
dragoste este născută firesc dintr-un ataşament iremedia-
bil faţă de limbajul poetic pe care îl modelează ca şi cum 
acesta nu ar mai putea să se împotrivească defel, pentru că 
poeta dă senzaţia în permanenţă că a făcut un pact în care 
cuvintele, seduse, o ascultă îndrăgostite. Abstractul devine 
corporal, mustind de senzualitate, aşa cum erotismul trece 
mai întâi prin ameţitoarea promisiune a cuvintelor până să 
se consume în act, în aceeaşi măsură în care orice iubire are 
nevoie şi de atingere pentru a-şi certifica autenticitatea ca 
trăire. Spre exemplu: „sistemul digestiv al fiorului“ (noapte 
veneţiană); „buzele mele şi-au dat hainele jos“ (acalmie cu 
miere). Metaforele Corinei sunt vii, tulburătoare, dar nu 
ineditul transferului semantic atrage, ci, mai ales, senzaţia 
de lume răscolită: „am dat/ cu dimineaţa de cer/ până am 
spart-o“ (imposibil); „pătrunde miros de ev mediu/ în oasele 
istoriei noastre“ (Ev Mediu Nou).

Bărbatul este prezentat mitic aproape, ca o forţă a natu-
rii, ca ocrotitor tandru, care ştie cu aceleaşi braţe să apere, să 
domolească atât sălbăticia naturii, cât şi pe a femeii: „ia-mi 
în fiinţă fiinţa,/ acoperă-mi toate încăperile/ cu acoperişul 
braţelor tari/ de bărbat,/ şopteşte-i trupului meu/ naşterea 
liniştii/ din dragostea noastră.// îţi desenez pe limbă setea,/ 
mă bei transparentă şi toată./ nu ies din tine,/ închide-mă.“ 
(trup de vară). Corina nu se sfieşte să etaleze trăiri care pot 
părea vulnerabile, dar esenţa feminităţii rămâne dăruirea, 
abandonul, cu asumarea vulnerabilităţii care nu este nici-
odată o slăbiciune, ci esenţă tare, din care se naşte viaţa: 

„te-am rugat cândva ca în ziua aceea,/ ziua aceea de la care 
începe dincolo,/ în ziua aceea să mă ţii de mână, mi-e frică,/ 
să îmi iei inima în pieptul tău/ să-i opreşti bătăile,/ încet ca 
un cântec de leagăn […]/ azi cred că am nevoie de mâna ta“ 
(ca un cântec de leagăn).

Arta poetică a Corinei Daşoveanu este un elogiu adus 
seducţiei limbajului: cuvintele o fac să fie îndrăgostită de ele, 
le descoperă ca fiind tulburătoare şi, astfel, îşi configurează 
discursul poetic erotic sau general-uman, în funcţie de dra-
gostea faţă de cuvinte. Semantica erotică sau care trasează 
imaginarul oniric este dublată subtil de cea verbală, lumea 
îi este revelată poetei prin „carnea“ fonemelor („sunt eu sau 
tu, sau orice pronume/ pe sudul trupului tău“ – cardinal 
kiss), după care se dezvăluie şi semnificaţia în sine a cuvin-
telor: „neapărat va exista o pasăre/ cu gene în locul aripilor,/ 
cu priviri în locul zborului,/ care de fapt va fi un mare ochi 
haimana/ ouând gerunzii şi pronume neutre/ prin dimineţi 
la-ntâmplare“ (flower, power, freedom). Personificate, indivi-
dualizate ca făpturi autonome, cuvintele (uneori, şi semnele 
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de punctuaţie) „locuiesc“ firesc într-un scenariu suprarea-
list: „pentru că toţi oamenii/ şi păsările,/ şi pronumele/ sunt 
captivi jos,/ într-un punct nedumerit,/ ouat de un semn de 
întrebare“ (punct nedumerit); „a fost atât de uşor de venit,/ 
un cuvânt legat on air de o inimă/ desena în cer arabescuri 
de drumuri“ (on air). Realitatea nu poate fi înţeleasă decât 
dacă este transpusă în limbaj: frica lasă „în dâre sălbatice/ 
hematii cu forme de litere“ (evadarea cu mâna stângă); „vin 
litere din cuţite cu dinţi să taie/ vara gurilor noastre“ (trup 
de vară); „şi unul, şi altul […]/ îşi zidesc singurătăţi/ în 
litere“ (între a şi b).

Verva este firească, spumoasă, fie cu accente de colocvia-
litate pentru a nu da impresia că limbajul poetic este tributar, 
la modul absolut, conotaţiei, fie cu note de ironie, lehamite 
sau satiră. Câteva exemple: „e aşa un timp favorabil de plo-
uat cu sughiţuri/ şi peste toată piramida diformă de forme/ 
ninge iar, domnule!“ (azi despre forme); „e cazul,/ my friends,/ 
e cazul/ să vizitaţi aleile acestui parc/ în care s-au scos băn-
cile la îndrăgostire“ (peşti, lene şi duminică umedă); „hai că 
nu e greu să se înveţe/ de către toţi traficanţii de mers prin-
tre nori/ limbajul vrăbiilor şi scrisul cu stânga/ al sfântului 
duh din intersecţie“ (noul cod rutier); „darling, zice,/ dă-o 
în paradisul mă-sii de iubire“ (darling). Ironia este subtilă 
şi echilibrează tonul confesiv îndrăgostit sau amărăciunea 
dată de trecerea timpului ori de conştientizarea morţii: „ca 
vorbitor în numele viilor mei,/ am obosit cu lacrimi,/ jur,/ 
să nu mai fiu un viu bun./ ca vorbitor în numele morţilor/ 
(da, super sf-ul, Oscar)/ poate voi fi un mort cumsecade// 
despre imposibila formă verbală de a fi“ (de-a fi); „(aveam 
impresia că mă calcă pe plămâni/ un elefant cu un singur 
picior)// muţenia protezei s-a transformat/ într-un propriu 
hohot sardonic,/ trântit necruţător/ peste măreţia dezordi-
nii“ (sardonic life).

Registrul stilistic amestecă transferul de la abstract spre 
concret, specific moderniştilor, cu metafore surprinzătoare 
tributare suprarealismului (în care motivul păsării sau al 
ochiului tensionează discursul poetic), dar Corina Daşo-
veanu ştie să scrie şi în cadenţă populară, depăşind însă 
modelul folcloric prin imagini inedite: „paradise, paradise,/ 
de ce ai porţile-nchise?/ foaie verde de un înger,/ drumu'-i 
negru şi eu sânger,/ foaie neagră de urât,/ plânge-n mine 
un cuţât!// de aleanul dorului/ pe umerii raiului/ sufletul 
se duce/ cu mâinile-n cruce“ (bocet). Pe alocuri, se remarcă 
tonul pamfletar, acuzându-se critica emoţională adusă poe-
ziei contemporane: „inchiziţia de serviciu,/ jigodii magna 
cum laude,/ condamnă solemn/ ereticii noi/ cu blasfemii 
în idei mişto.// […] jupuiţi-le versul,/ băgaţi-le aşchii sub 
unghiile rimei albe,/ puneţi lanţuri/ de gâtul metaforelor 
altfel,/ hai, iadul e prea puţin/ pentru noi“ (Ev Mediu Nou).

Poezia Corinei Daşoveanu este ca viaţa: pătimaşă, odih-
nitoare şi agitată, tihnită şi misterioasă. Iar volumul acesta 
de debut este cartea de vizită exemplară a unui artist talen-
tat şi responsabil, în egală măsură. Responsabil pentru 
autenticitate: a viziunii poetice, a expresiei în care este tur-
nată, ca aurul în creuzet.

2. antifericire cu aripi, Editura Eurostampa, Timişoara, 2018
Corina Daşoveanu este un autor atent la impactul imediat pe 
care poezia îl produce şi, ca un cabotin seducător, îl atrage 
pe cititor într-un joc al fracturării raportului aparenţă-esenţă, 
mai ales în ceea ce priveşte complexitatea femeii, dezvălu-
ită treptat ca făptură mitologică sau, dimpotrivă, drept una 
demitizată sfidător de eul auctorial. Cuvântul „femeie“ este 
recurent în discursul poetic, a cărui arhitectură e constru-
ită voit războinic („nu ştiu ce război contagios am câştigat“, 

„îmi scrii din tranşee“, „soldaţi pedeştri prin dragoste“ etc.). 
Dincolo de semantică, discursul liric este un „război“ contra 
receptării consacrate (şi superficiale) a femeii prin raportare 
implicită la bărbat şi contra asocierii feminităţii canonului 
(social, cultural şi religios) de subordonare. De aceea, femeia 
pe care o prezintă Corina Daşoveanu în lirica sa este una eli-
berată de povara mitului jertfei lui Manole („nu sunt o ană 
contemporană tembelă/ nu-mi cade niciun zid în cap/ de 
fapt nici manolii nu mai sunt ce erau odată…/ de zugravi 
zilieri e plină lumea femeilor“ (legendă).

Ceea ce reprezintă un element vădit de originalitate (şi un 
punct forte al cărţii) este verva, o vervă spumoasă, prin care 
se configurează un discurs poetic plin de nerv şi de savoare. 
Întâi de toate, monologul liric adresat este dinamic, cu verb 
exploziv, ambiguu datorită jocului de rol. De cele mai multe 
ori, femeia îndrăgostită se confesează iubitului folosind o 
paletă complexă a erotismului spontan, transfigurat în sub-
limare poetică a limbajului (în tonalităţi duioase, materne, 
ofensate sau chiar implacabile: „nu mă iubi“, „ajunge!“). Alte-
ori, monologul este al îndrăgostitului, prin preluarea unui 
discurs presupus, ceea ce face ca ideea cuplului şi a relaţiei 
amoroase să fie supusă integral voinţei feminine de a con-
trola până şi tăcerea susceptibilă în confesiunea unidirecţi-
onată. În acest fel, prin jocul de rol, sunt aneantizate posi-
bile speculaţii cu privire la tema iubirii, propusă destul de 
autoritar de Corina Daşoveanu ca un dat, asumat dramatic 
de femeia complexă, care nu se lasă cunoscută decât prin 
intermediul poeziei şi atât cât consideră ea că este necesar 
să fie dezvăluit. Tocmai de aceea, se observă, de-a lungul 
volumului, un efort constant de autodefinire a complexităţii 
naturii feminine, prin confesiune iconoclastă: „dacă mă pri-
veşti din interior,/ sunt aceeaşi femeie/ cu două mâini sim-
ple/ care poartă războaie/ sau îşi scoate pruncul din pân-
tec“ (pantoful de sticlă) sau „nu sunt o femeie/ din raiul/ cu 
două mâini şi picioare,/ alungată cu mere/ de egoismul/ sau 
spaima cunoaşterii“ (femeie). Poeta devine purtătoare de 
cuvânt a tuturor femeilor lumii (în poezia eu) sau nu se sfi-
eşte să fie admiratoarea „femeilor flămânde în creier“, a celor 
care refuză canoanele seculare – „femeia care iese din zid“ 

–, a misterului feminin – „femeia-nor/ de-un pur şi simplu 
neînţeles“ (ce joi eşti, femeie). Autodefinirea capătă uneori 
tuşe ironice: „sunt femeia de obiecte pierdute/ strâng toate 
uitările pe care le scapi/ din buzunare“, „sunt regina ospiciu-
lui“, „sunt andră-salamandră/ şi râd rece“, „sunt propria mea 
fabrică/ de lanţuri“. În cele din urmă, se poate spune, totuşi, 
că rolul femeii în relaţie e neschimbat, ea iubeşte (pătimaş, 
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crud, uneori) şi dăruieşte: „e timpul, femeie,/ să dai cireşe 
omului tău“ (cireaşă-n alcov).

Un alt punct forte al volumului de faţă îl constituie tran-
sferul semantic de la sensul denotativ al concretului banal 
spre conotaţii uimitoare; felul de a concepe metafora dove-
deşte, în cazul Corinei Daşoveanu, nu numai un talent ecla-
tant, dar şi o cultură poetică în care moştenirea suprarealistă 
şi neomodernistă şi-au lăsat benefic amprenta. Imaginarul 
prozaic, casnic este ocultat în mod inedit: „degeaba îmi dai 
cu spirt pe tristeţe“, „ciorap de mătase, singurătatea/ cade 
de-a lungul piciorului“, „trage ziua din priză“ ş. a. Abstractul 
dobândeşte senzualitate („azi se sărută cifra cu buzele, „e de 
vină persoana întâi plural/ care şi-a umplut gura/ cu săruturi 
atât de rotunde şi roşii“) sau o sălbăticie în care se intuiesc 
stări-limită, cum ar fi degradarea sentimentelor („umbrele 
noastre au ars“), spaime ale unei ontologii fragile („conjug 
verbul «a fi»/ prăbuşit într-o deltă de sânge“) ori numirea 
frustă a unor adevăruri imuabile: „ţipetele gloanţelor trec 
pe copite/ adulmecă frica/ şi caută cuiburi prin tine, prin 
mine/ în care să îşi ouă moartea“. Uneori, transferul se rea-
lizează livresc: „plămânii scuipă dame cu camelii“; alteori, 
se problematizează (prin contaminarea voită a celor două 
planuri vizate – ideea poetică-învelişul semantic) raportul 
formă-imaginar poetic, în chiar pliurile procesului de cre-
aţie: „virgule tăiate la degete“, „un oximoron de ciori albe 
croncăne/ pe viaţa boemă“, „un je ne sais quoi limpede/ care 
a început să îngheţe“.

Imaginarul poetic în volumul antifericire cu aripi este, aşa-
dar, unul demitizat (ana iese din zid) şi redimensionat mito-
logic prin simbolul femeii-Lilith, dar ineditul său constă în 
discursul poetic viu, în jocurile semantice, aluziile culturale/ 
pastişa subtilă (Sorescu, Stănescu, Naum), într-un vârtej nău-
citor al spontaneităţii limbajului (cu salturi imprevizibile de 
la adresarea familiară la metaforă, în curgerea versului alb 
sau în cadenţă populară), impactul vizual şi auditiv asupra 
cititorului fiind garantat, Corina Daşoveanu remarcându-se 
ca o poetă de forţă în peisajul literar contemporan.

3. sânge-mă, Editura Hoffman, 2020
Cel de-al treilea volum al Corinei Daşoveanu nu surprinde 
tematic sau stilistic, se pare că poeta din Slatina şi-a creat 
un stil care o defineşte (vervă, metaforism, ludic şi plastici-
zarea abstractului), deşi se poate remarca o evoluţie la nive-
lul abordării tematicei erotice. Pentru că lirica ei este emi-
namente de dragoste. Dacă în primul volum, abordarea era 
previzibilă, în direcţia sălbăticiei unei iubiri pasionale, în 
care cuplul se definea după un tipar consacrat în imagina-
rul colectiv, în cel de-al doilea dobândea accente iconoclaste, 
în cel mai recent, iubirea este un pretext pentru diversifica-
rea discursului poetic prin note grave: moartea, alienarea, 
singurătatea existenţială.

Salutar, volumul generos în texte (150) începe cu o artă 
poetică, ale cărei prime versuri pregătesc un orizont de aştep-
tare în direcţia metatextualităţii: „despre cum se face o femeie/ 
frumoasă înainte… poem“. Şi urmează o lecţie ludică care 
se încheie cu versurile: „o femeie este cu adevărat frumoasă/ 

atunci când îşi înfăşoară trupul/ în dragoste“. Atenţie: cap-
cana este subtilă! Nu dragostea generează poezia (cum pare 
că se întâmplă în primele două volume, unde mărturisirea 
este generată de o cunoaştere apriorică a experienţei erotice 
sau măcar se poate afirma că există o autoritate a recunoaş-
terii sentimentului prin pactul inocent şi tacit între poet şi 
cititor), ci poezia generează dragostea, o obligă să devină o 
realitate nouă, schimbând parcă şi criteriul estetic: frumu-
seţea femeii este a trupului transfigurat de dragoste.

Dragostea are aici o coloratură matură: începe cu recu-
noaşterea condiţiei de a fi, acceptată ca fiind dar, miracol, 
spectacol în sine: „ea se unge în locuri calde,/ ca o îndulcire 
a albului,/ cu lapte muls/ din mere înserate prin nesfinţire./ 
întinde doar gândul puţin spre stânga,/ ia din sertarul în care 
îşi ţine pădurea/ zmeură proaspăt roşie-n gust/ şi-şi dă gura 
cu ea,/ muşcată/ să-i fie cu mult mai frumoasă,/ cu mult,/ ca 
o inimă înfructată“. Se adânceşte, ca o epifanie, prin inter-
mediul bărbatului: „ai dus un deget la tâmpla mea/ şi mi-ai 
zis –/ aici este o inimă./ ai sărutat locul acela/ şi din gura 
ta/ a intrat dragostea ca un sânge/ spre mine“. Apoi, se lasă 
iubită, se descoperă prin celălalt, chiar dacă asta înseamnă 
şi acceptarea despărţirii: „spune-i apoi că-i a ta/ ca un pui 
de suflare albastră,/ că îi vei învăţa somnul/ să gângurească 
în zâmbet,/ că primele ei cuvinte/ vor avea leagăn/ în cer/ 
palma ta.// spune-i că va fi mereu/ o fetiţă,/ nimic nu mă 
sperie mai mult/ decât frica-femeie/ a s-a sfârşitului“.

Adresarea cu apelativul „femeie“ nu poate fi (cum se 
întâmpla în celelalte două volume) interpretată ca o gene-
ralizare ludică, dimpotrivă, chiar şi atunci când sunt amin-
tite sau inventate vorbele iubitului, se simte individualizarea 
fără echivoc a unei femei anume. Este cel mai personalizat 
volum dintre toate trei, cel mai intimist, pentru că se simt 
emoţii care trădează vulnerabilitatea: trădări, despărţiri, lupte 
interioare cu demoni reali sau inventaţi. Şi, în ciuda jocului 
de rol (se vorbeşte bonom cu Dumnezeu, ca unui câine de 
strunit în lesă lui Lucifer etc.), în ciuda ironiei, a vervei date 
de interogaţii şi exclamaţii, monolog adresat/ false dialoguri 
sau de mimarea unor discuţii colocviale, volumul acesta 
este reflexiv şi, în consecinţă, are o amărăciune anume. Cu 
o cromatică variată, sugestii muzicale, cu evocarea minia-
turalului domestic şi a unor stihii incontrolabile, sânge-mă 
devine o chemare a vieţii şi morţii, deopotrivă. Ca să alungi 
frica, trebuie să o numeşti. Iar sângele în poezie (iubirea ca 
limbaj pătimaş, chemare la comuniune, dar şi la autodevo-
rare) e garanţia că viaţa, cu toate vibraţiile negative, alungă 
nu prezumţia morţii, ci rutina unei existenţe monotone, fără 
sens: „acum vom închipui/ o inimă/ care va bate din aripi/ 
pe deasupra secundei de sânge“.

Nu cred că e potrivită aglomerarea aceasta de texte în 
volum. De asemenea, este riscant să scrii în aceeaşi notă – 
meritorie, inedită chiar –, oricând poţi cădea pradă propriei 
formule poetice. Dar este un volum profund, atractiv, mai 
ales dacă e citit cu pauze. El atestă talentul evident al Cori-
nei, în continuarea firească a celorlalte două.
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Radu VOINESCU

Literatura rezistenţei, rezistenţa 
literaturii. Câteva consideraţii

În perioada imediată Revoluţiei din Decembrie 1989, dar şi 
mai pe urmă, până pe la finalul primilor zece-doisprezece 
ani în special, unii dintre oamenii de cultură, scriitori înde-
osebi, au declarat în diferite împrejurări, în scris ori în alo-
cuţiuni publice, nu fără o anumită emfază, că am experi-
mentat în timpul comunismului o „rezistenţă“ prin cultură. 
Uneori adăugând că ei înşişi au înscris literatura pe care au 
practicat-o între vectorii luptei surde împotriva regimului şi 
a ideologiei care se străduia să elimine orice gândire inde-
pendentă, critică. Afirmând, de asemenea, că rezistenţa s-a 
manifestat, cum era, de altfel, normal, şi la nivelul cititori-
lor acestei literaturi.

Contestările, însă, au fost mai ferme, purtând, nu de puţine 
ori, şi o nedisimulată înverşunare. Apărute în presa literară 
sau în cea cotidiană, părerile de acest fel, exprimate pe diverse 
căi în perioada amintită, dar şi ulterior (e drept, într-un ritm 
diminuat), în legătură cu falsitatea ideii de „rezistenţă prin 
cultură“ se dovedesc atât de numeroase, încât ar fi mult prea 
laborios şi, până la urmă, fastidios să recurgem, aici, la un 
fie şi succint inventar bibliografic, altfel, fără îndoială indis-
pensabil dacă tema ar constitui obiectul unei întinse cercetări 
finalizate cu o carte. Ele au venit dinspre persoane angajate 
în jurnalistică, dinspre polemişti de profesie sau de ocazie, 
ca şi dinspre lumea scriitoricească, reuşind, întrucâtva, să 
acopere vocile acelora care susţineau că, deşi nu am avut un 
Vaclav Havel, deşi o serie de scriitori au făcut concesii, unii 
chiar semnând pactul cu adversarul (pe atunci doar bănu-
iţi, mai apoi dovediţi, dar numai în parte şi probabil că nu 
e vorba de cei mai „importanţi“), au existat şi condeie care, 
atât cât s-a putut, au căutat să nu abdice de la dimensiunea 
estetică a literaturii.

Mai merită acest subiect să fie reluat, acum, la peste trei-
zeci de ani de la debarasarea de dictatura comunistă? Cred 
că după scurgerea acestui răstimp avem, în fine, o atmosferă 
mai calmă în această privinţă. Patimile s-au mai estompat 
ori s-au risipit de-a binelea în unele cazuri, ceea ce ne îngă-
duie să încercăm restabilirea, atât cât se poate, deocamdată, a 
datelor ce au caracterizat un parcurs nu tocmai senin al lite-
raturii noastre. Cu privire la anii 1945-1964 (1964 fiind anul 
când deţinuţii politici au fost eliberaţi din închisori) s-a scris 
mai mult, urmărindu-se diferite linii de interes, au fost publi-
cate studii şi volume destul de consistente care arată cu ce 
situaţii dificile, anormale, absurde au fost nevoiţi să se con-
frunte creatorii de literatură din toate ţările blocului socia-
list, nu mai puţin cei de la noi. Dar nu au lipsit nici abordă-
rile legate de literatura făcută după instalarea la conducerea 
Partidului Comunist Român a lui Nicolae Ceauşescu şi apoi, 
din 1974, la conducerea ţării, în calitate de preşedinte. Până 
în 1971 a existat o relaxare vizibilă în toate domeniile vieţii 
economice, sociale şi culturale, în politica externă nu mai 
puţin, în această din urmă privinţă situaţia extinzându-se 
până aproape de finalul regimului.

În 1971 a avut loc, după cum este ştiut, o şedinţă plenară 
a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, care 
a stabilit un nou curs pentru viaţa culturală, adoptând con-
cepţii care, puse în aplicare, au făcut ca societatea românească 
să eşueze treptat în dictatură. În consecinţă, literatura a fost 
marcată de experienţe contrare cursului firesc, spre care se 
îndrepta foarte decis după liberalizarea, chiar incompletă, sta-
bilită în 1965. Pe scurt, sub lozinca perfecţionării democra-
ţiei socialiste şi a rolului oamenilor muncii, a creşterii nive-
lului de civilizaţie şi de bunăstare generală, a fost vorba de o 
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întărire a puterii partidului prin posibilitatea de a interfera 
cu toate sferele vieţii sociale şi private, de limitare a libertă-
ţilor cetăţeneşti, în primul rând, a libertăţii de conştiinţă şi 
de opinie. Desigur că situaţia nu s-a comparat cu aceea din 
anii de prigoană dezlănţuită asupra intelectualilor din peri-
oada stalinismului – Nicolae Ceauşescu nefiind fundamen-
tal un sangvinar, ci mai degrabă, chiar dacă pare straniu, un 
legalist, în felul lui (trebuie să avem în vedere – să ne înţe-
legem! – legislaţia din acea vreme) –, dar nici nu a fost una 
tocmai uşoară. E de reţinut, mai ales, că a lăsat urme ce au 
amprentat literatura noastră chiar şi după 
ce pericolul real trecuse o dată cu schim-
barea de orânduire. Mentalităţile evolu-
ează mai lent.

Ce lipseşte, în general, acestor abordări 
care tratează perioada, este debarasarea 
completă de dihotomia tipică anilor con-
testatari. Până şi manualele de istorie din 
şcoală suferă de acest maniheism propriu 
mai degrabă presei angajate, care ce face, în 
lipsa unei priviri obiective, echilibrate, cu 
toate argumentele pe masă, ca unele feno-
mene să nu aibă explicaţii convingătoare, 
de un cât de cât mulţumitor nivel ştiinţi-
fic. De aceea, ar fi de recomandat citirea în 
cheie obiectivă a documentelor reproduse 
în unele dintre aceste lucrări, dincolo de 
orice consideraţii minate de oportunism 
sau spirit militant. Este suficient, pentru că întotdeauna 
documentele vorbesc de la sine. Asta pentru a nu înlocui o 
privire deformatoare, cea alimentată de ideologia comunistă, 
care ştim ce consecinţe a avut, cu o alta, cu semn schimbat, 
de această dată.

*
Am vorbit deja despre faptul că într-o vreme publicul larg 

a fost determinat să creadă (oamenii pot ajunge să creadă 
lucruri contrare propriei lor experienţe, ceea ce se cheamă 
disonanţă cognitivă) că scriitorii, criticii români au încheiat 
in corpore un pact vinovat cu puterea şi că nu a existat la noi 
o opoziţie, cel mult o disidenţă – Paul Goma, la nivel mai 
accentuat politic, grupul oniric, la nivel literar; însă, acesta 
din urmă, fără nici un răsunet –, dar lucrurile mi se pare că 
nu stau întocmai aşa. Dezvăluirile Anei Selejan au arătat că 
unii s-au înrolat şi au făcut rău literaturii, vânându-i repre-
zentanţii, dintr-un soi – care ar merita amănunţit – de bună-
credinţă, alţii, din pură rea credinţă, în ceea ce priveşte peri-
oada de început. Cred că la fel au stat lucrurile şi după ce a 
trecut stalinismul, şi după ce Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
dispărut de pe scena politică. Dar nu în toate cazurile. Ghe-
orghe Grigurcu s-a războit, în anii ’90, cu postumitatea lui 
Nichita Stănescu, a lui Marin Preda, dar şi cu diferiţi alţi scri-
itori pe care i-a acuzat de colaboraţionism. Nici unul dintre 
cei doi mari autori, orice li s-ar reproşa în legătură cu con-
cesii reale sau aparente, nu a fost, însă, dintre aceia care să 
îşi fi subminat confraţii prin note către Securitate sau către 
conducerea de partid, niciodată o atitudine a vreunuia din-
tre ei nu a scos din funcţie şi nu a trimis în detenţie pe cineva. 
Alţii, aflaţi încă „pe cai mari“, au făcut-o. Dacă s-a încheiat o 

complicitate cu puterea pentru a tranşa o chestiune legată de 
un scriitor, aceasta nu a putut, în nici un caz, să aibă legătură 
cu literatura, ci numai cu arivismul şi cu alte tare de caracter.

Alexandru George şi-a mai revărsat şi el umorile, ca să zic 
aşa, asupra unor scriitori pe care nu îi agrea, presupunerea 
mea, şi în cazul lui Gheorghe Grigurcu (despre care am scris 
la vremea cuvenită, comentând Amurgul idolilor), şi în acela 
al autorului Capriciilor şi trecerilor cu gândul prin spaţii, fiind 
aceea că avem de-a face şi cu destule accente subiective în 
diatribele lor, accente care indicau faptul că, în opinia lor, au 

fost nedreptăţiţi, că urcuşul în ierarhia bres-
lei al celor incriminaţi ar fi fost nemeritat, 
poziţiile dobândite asigurându-le nu numai 
prestigiu literar, dar şi avantaje materiale.

Nu e mai puţin adevărat şi că, în anii 
despre care vorbim, scriitorii care pactiza-
seră cu puterea – fie prin adeziune politică 
efectivă, adică prin participarea la exer-
citarea puterii de către Partidul Comu-
nist (Zaharia Stancu, Eugen Barbu, Paul 
Goma însuşi, înainte de a se plasa pe o 
poziţie contrară, care i-a adus nu puţine 
neplăceri, terminate cu expulzarea, Nico-
lae Breban, şi el prins în jocul dintre situ-
aţia de a fi în elita comunistă, ca membru 
în Comitetul Central al P.C.R., şi dorinţa 
de a afirma o linie occidentală, ca şi alţii, 
unii mai notorii, alţii mai puţin ştiuţi, care 

au trecut neobservaţi), fie prin angajarea decisă a scrisului 
în linia coordonatelor stabilite de partid (ca o notă particu-
lară, niciodată extrem de nete, întotdeauna susceptibile de a 
se schimba pe neaşteptate, ceea ce fragiliza, oarecum, pozi-
ţiile acestor scriitori, în cazul în care nu aveau flerul adaptă-
rii, nu reuşeau să intuiască direcţiile schimbării ori nu aveau 
conexiunile necesare în structurile înalte de partid şi de stat 

– se bucurau de o considerabilă influenţă. Le fuseseră repar-
tizate locuinţe somptuoase, în general, în imobile naţiona-
lizate de la foştii proprietari (trimişi în închisori, rămaşi pe 
drumuri ori fiind nevoiţi să locuiască în condiţii precare), 
beneficiau de locuri pe lungi perioade în casele de creaţie, 
erau plătiţi cu sume fabuloase în chip de drepturi de autor, 
aveau deschise uşile redacţiilor revistelor literare şi ale editu-
rilor, dacă nu chiar le conduceau. Ba, într-o vreme, unii pri-
meau în audienţă şi, folosindu-se de pârghiile asigurate de 
contactul cu sferele înalte ale puterii, puteau rezolva o serie 
de probleme ale petenţilor. Aşa încât, dacă dintre aceştia au 
fost scriitori care au devenit, la un moment dat, disidenţi, 
se poate suspecta, pe baza unor cazuri cunoscute, o schim-
bare de poziţie şi de statut în ceea ce-i priveşte. Concret, ar fi 
vorba de îndepărtarea de la masa privilegiaţilor. În fine, este 
vorba de un capitol vast al vieţii literare, cu numeroase tră-
sături particulare, de la un scriitor la altul, de la o publicaţie 
la alta sau de la o editură la alta. Dar aceste schimbări de ati-
tudine, cu excepţia, probabil, a fugii în Occident, în culmea 
gloriei, terminate prost, a lui Petru Dumitriu, în 1962, s-au 
petrecut mai ales după 1965, o dată cu îndepărtarea decla-
rată de Moscova.

*

Titu Maiorescu
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În perioada de până la Congresul al IX-lea al PCR, de 
multe ori adevărata literatură a fost cultivată clandestin. Desi-
gur, pentru cel care nu înţelege evoluţiile din perioada respec-
tivă, aceasta vine în contradicţie cu apariţia unor capodopere 
ale literaturii noastre chiar în condiţiile de drastică suprave-
ghere, de dirijism şi de dominaţie a lozincilor importate din 
Uniunea Sovietică cu privire la rolul important al scriitorului 
şi al literaturii în dobândirea victoriei revoluţiei comuniste 
asupra vechilor forme ele culturii şi educaţiei burgheze. Aşa-
dar, în vremea când apăreau Groapa, de Eugen Barbu, pri-
mul volum al Moromeţilor, de Marin Preda, Cronică de fami-
lie, de Petru Dumitriu, Desculţ, de Zaharia Stancu (rog să fiu 
dispensat de intervenţii ignorante cu privire la acest roman 
care a fost judecat cu acută lipsă de înţelegere a literaturită-
ţii în ultimii treizeci de ani!), Blaga, Arghezi, şi numeroşi alţi 
autori aparţinând perioadei de dinainte de cel de-al doilea 
război mondial – între care, criticii T. Maiorescu şi E. Lovi-
nescu –, erau interzişi. Cărţile lor au fost citite pe ascuns, ceea 
ce a însemnat un mod subversiv de a se relaţiona cu litera-
tura din partea celor care au trăit epoca. Faptul, atunci când 
era descoperit – întotdeauna în urma unei delaţiuni, bineîn-
ţeles – nu rămânea fără urmări pentru cei implicaţi în astfel 
de lecturi colective, care puteau avea loc în locuinţe particu-
lare ori în camere de cămine studenţeşti. După cum şi desco-
perirea unor astfel de cărţi asupra cuiva constituia motiv de 
trimitere în închisoare. După cum se ştie, le-au fost intentate 
procese încheiate cu condamnări grele celor care sau dedat 
la asemenea acte „contrare orânduirii socialiste“ în Româ-
nia de atunci. Au fost intelectuali care au avut mult de suferit 
din asemenea motive (lista este impresionantă şi tulburătoare, 
mai ales când ştim foarte mult despre torturile fizice şi psi-
hice la care au fost supuşi, cei mai mulţi; amintesc aici doar 
numele lui Constantin Noica, Alexandru Paleologu, Mari-
etta Sadova, N. Steinhardt, Al. O. Teodoreanu, acesta din 
urmă fiind acuzat şi pentru celebrele lui epigrame corozive 
la adresa puternicilor regimului sau a ocupanţilor sovietici, 
nemaivorbind de cazul comediantului Constantin Tănase, al 
cărui exemplu de conştiinţă civică şi artistică este pe nedrept 
ignorat, asasinat din cauza cupletelor – o formă de paralite-
ratură, dacă ţinem neapărat la o clasificare riguroasă – com-
puse la adresa moravurilor ocupantului sovietic).

Aşa stând, în linii mari, lucrurile, cred că se poate vorbi, 
în cazul romanelor ale căror titluri au fost enunţate mai sus, 
de o rezistenţă a literaturii, care continua să servească prin-
cipiile estetice. E, poate, mai mult o coincidenţă suprapune-
rea temei din Desculţ (pauperitatea extremă a ţărănimii din 
Câmpia Română şi un întreg univers legat de aceasta, temă 
care, de altminteri, fusese şi aceea din Răscoala lui Rebreanu), 
şi imperativele ideologice ale momentului, cerând denunţa-
rea atitudinii şi a tratamentului la care se dedaseră clasele 
conducătoare din trecut faţă de cele umile. Oportunist inte-
ligent şi abil, Zaharia Stancu (care, nu chiar în treacăt fie 
zis, avea să se bucure de o autoritate indiscutabilă în faţa lui 
Nicolae Ceauşescu, tânărul reformator al partidului la acea 
vreme, atitudinea efectivă a lui Nicolae Ceauşescu faţă de arte 
şi literatură, faţă de scriitori – ca şi a lui Dej, de altminteri – 
având nevoie să fie discutată, cu bune şi cu rele, în mod dis-
tinct, pe bază de izvoare şi de mărturii creditabile, dincolo 

de verbiajul fals din documentele de partid) a fructificat lite-
rar ceea ce un trecut pe care îl cunoscuse foarte bine îi ofe-
rea, co-incident cu temele propagandei ce mizau pe lupta de 
clasă). Acum, luptă de clasă sigur că a existat, altfel cum ar 
trebui privită, în esenţa şi resorturile ei, pe lângă aspecte par-
ticulare despre care se ştie mai puţin, Răscoala de la 1907?

Cum de a fost posibilă apariţia unor cărţi de valoare în plin 
stalinism la noi? Printre altele, lucrurile s-au petrecut cumva 
ca şi în cazul primelor secole de creştinism (nu uit, desigur, 
prigoana teribilă la adresa cărţilor declanşată de primii epi-
scopi şi teologi în Imperiul Roman, cu gravele ei consecinţe 
asupra evoluţiei culturale a Europei după secolul al III-lea, 
dar Mihail Bahtin, de exemplu atrăgea atenţia în cartea lui 
despre François Rabelais şi cultura populară a râsului asu-
pra permisivităţii încă naiv şi nu prea scorţos care nu doar a 
tolerat o serie de manifestări nu tocmai cucernice, dar a dat 
naştere unor opere de un burlesc dezinhibat precum paro-
dia Coena Cipriani, de pildă), când teologii nu-şi rafinaseră 
încă instrumentele de judecare a artei în virtutea unor aspre 
prescripţii teologale la nivelul care avea să fie atins în peri-
oada Inchiziţiei. Nici la noi mijloacele de analiză şi identifi-
care a „ereziilor“ nu ajunseseră să se rafineze atât de mult în 
prima perioadă, marcată de împrumutul ideilor proletcul-
tiste şi apoi de acelea ale stalinismului (vechea educaţie cla-
sică şi ştiinţifică încă îşi spunea cuvântul), pentru a exclude 
atât de multe subiecte dintre cele pretabile accesului la public 
în viziunea unor intelectuali care se ocupau cu controlul cul-
turii, cum avea să se întâmple în deceniul al nouălea.

De asemenea, în privinţa celor care au citit cărţi inter-
zise de regimul instaurat după 1947 (tendinţele de excludere 
manifestându-se, după cum arată convingător documen-
tele puse în circulaţie de Ana Selejan în cărţile sale, încă din 
toamna lui 1944), se poate vorbi de o rezistenţă prin litera-
tură, prin cultură. Ceea ce, să mi se îngăduie, confirmă, până 
la urmă, la modul obiectiv, dincolo de ceea ce a simţit fiecare, 
teza celor care au susţinut varianta unei asemenea dimensi-
uni a vieţii noastre în timpul dictaturii. Cu atât mai mult cu 
cât o astfel de abatere îi expunea la sancţiuni dure pe cei con-
sideraţi, din perspectiva organelor represive, vinovaţi. Şi erau 
socotiţi aşa pentru că acele cărţi serveau valori estetice, soci-
ale, politice, filosofice care nu corespundeau vederilor ace-
lui regim sau îi erau de-a binele contrare. Pentru regimurile 
totalitare, literatura are ceva subversiv, tocmai prin liberta-
tea pe care o presupune şi pe care o poate transmite ca men-
talitate. Dar tot literatura, de un anumit nivel – literatura cu 
teză, mai exact –, poate servi mai convingător decât propa-
ganda obişnuită scopurilor politice, ideologice şi practice 
ale unui regim. În acest statut echivoc al literaturii luată în 
dimensiunea ei generală, dispensată de constrângerea fac-
torului estetic pur, rezidă splendoarea şi mizeria acestei arte. 
Ca şi a altora, cinematograful sau teatrul, de pildă.

Sigur că, pe această cale, s-au comis şi exagerări, o dată 
deschisă o asemenea cale de a pedepsi o formă de libertate: 
scrisul şi cititul. Persoane incompetente, dar mânate de inte-
rese de tot felul, oameni care urmăreau să plătească poliţe în 
urma unor considerente de ordin personal – ură, ranchiună, 
răzbunare, dorinţă de a accede la anumite funcţii şi aşa mai 
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departe – îşi puteau atinge scopurile uzând de asemenea căi 
oferite de legi, călcând peste drepturile şi libertăţile omului.

Este una din feţele triste, tragice ale fostului regim. Şi atât 
de contorsionate, de schimonosite, încât greu i se pot resta-
bili liniile reale. Din păcate, acest fel vindicativ, uneori deter-
minat de arivism, de a privi lucrurile despre care am amintit 
s-a perpetuat şi mai încoace, manifestându-se în atmosfera 
tulbure şi încărcată de tot felul de subiectivităţi şi interese 
de după Decembrie 1989, când au fost lansate în stânga şi-n 
dreapta acuze de colaboraţionism. S-au imputat şi fapte reale, 
nu-i vorbă, dar altele au fost pur şi simplu 
născute din subiectivităţi exacerbate, nu 
o dată ieşindu-se din cadrele moralităţii, 
chiar dacă tocmai morala era afişată drept 
pretext. Chiar şi în zilele noastre, simpla 
prezenţă a cuiva pe o listă găsită într-un 
dosar din arhivele Securităţii a putut să 
genereze acţiuni care seamănă foarte bine 
cu o vânătoare de vrăjitoare. Critica şi isto-
ria literară, publicistica de bun nivel trebuie 
să servească obiectivitatea şi nu să recurgă 
la astfel de acuze ca arme pentru a scoate 
din scenă adversarii, posibilii candidaţi 
la o serie de demnităţi şi aşa mai departe.

*
Pentru perioada la care ne referim, 

putem spune că au existat, în privinţa lite-
raturii şi a scriitorilor, câteva modalităţi de 
a rezista în faţa presiunii ideologice venite dinspre propa-
gandiştii regimului şi dinspre cei care îşi asumaseră tezele în 
materie de artă, literatură, cultură ale Partidului Comunist 
Român şi de a servi în continuare, totuşi, literatura, pentru 
că felul acesta de a se relaţiona cu literatura în partea ei care 
ţine de viaţa literară, mai concret, din partea cuiva, spune 
foarte multe despre nivelul de cultură şi de asemenea, despre 
psihologia acestuia. Sau a celor din grupul la care este afiliat.

Dacă unii dintre scriitori au pactizat într-un fel sau altul 
sau, altfel spus, au făcut concesii, au manifestat anumite 
cedări în operele lor – şi nu este deloc în intenţia mea să îi 
justific –, s-a observat, de asemenea, că în scrierile aceloraşi 
pot fi identificate critici la adresa ideologiei şi a sistemului. 
Despre al doilea volum al Moromeţilor lui Marin Preda s-a 
spus că ar fi un soi de acord al scriitorului la tezele regimu-
lui. Recitind fără prejudecăţi, vedem unele dintre situaţiile 
de acolo ca dezvăluiri extrem de grave la adresa felului în 
care se formaseră structura şi mai ales ierarhia noii societăţi 
socialiste. Uimirea lui Ilie Moromete faţă de felul cum apă-
reau şi preluau conducerea acei parveniţi „de şcoală nouă“, 
ca să zic aşa, deşi Preda îi insolitează tocmai pentru că sunt 
lipsiţi de carte, doar însuşindu-şi pe de rost lozinci şi practi-
când o agresivitate grobiană la adresa celor care veneau din 
vechiul regim, exprimă tocmai o atitudine de respingere a 
acelei politici. Asta face ca Marin Preda să fie totuşi, după 
momentul de mimetism şi entuziasm al celui care scăpa, în 
sfârşit, prin ceea ce câştiga din scris şi gazetărie, de sărăcia 
care îl măcina, unul dintre scriitorii care nu s-au lăsat cople-
şiţi de iluziile predicate de tezele comuniste. A scris, e adevă-
rat, Ana Roşculeţ, a scris Desfăşurarea, însă, de asemenea, este, 

după aceea, autorul romanelor Intrusul şi Cel mai iubit dintre 
pământeni, mai ales acesta din urmă fiind perceput, la apari-
ţie, pe scară de masă ca expresia celei mai curajoase disidenţe 
artistic-scriitoriceşti. Chiar dacă îl vedem astăzi dintr-o per-
spectivă oarecum diferită, mai ales că prin el se cam încheia 
perioada aşa-numită (tot după o formulă a lui Preda), a lite-
raturii „Obsedantului deceniu“, atunci, în 1980, cititorii lui, 
în număr impresionant, aşa l-au întâmpinat.

Este esenţial de menţionat că dezvăluirile la adresa poli-
ticii din anii de început făceau parte din orientarea de după 

1965 a Partidului Comunist Român, care 
căuta să se distanţeze de acea epocă şi de 
acel fel de a conduce societatea. În lite-
ratură, care are ritmuri diferite şi cicluri 
mai lungi uneori, această temă fost asimi-
lată mai târziu şi a durat încă mult după ce 
partidul nu o mai cultiva între temele recu-
rente. Cutuma era ca astfel de creaţii să fie 
acceptate de oficialităţi în virtutea faptu-
lui că serveau politicii de propagare a noii 
imagini în detrimentul celei vechi.

Romanele lui Ion Lăncrănjan din anii 
’70, Caloianul, Fiul secetei şi mai apoi Dru-
mul câinelui, făceau parte din aceeaşi cate-
gorie a denunţării felului în care se trecuse 
la colectivizarea agriculturii, ca şi volu-
mul al doilea al Moromeţilor, sau puneau 
problema intelectualului angajat în timpul 

stalinismului. Vânătoarea regală, a lui D.R. Popescu, Nişte 
ţărani, de Dinu Săraru, tratau aceleaşi probleme ale ţărăni-
mii, ale politicii de cooperativizare, de naţionalizare a fabri-
cilor, a mijloacelor de producţie, a brutalităţii autorităţilor 
noului stat comunist, a abuzurilor comise în numele unei 
societăţi mai drepte. Despre intelectuali şi răspunderea lor, 
despre suferinţele celor care fuseseră năpăstuiţi prin poli-
tica de epurare a cadrelor întreprinsă de Partidul Comunist 
în diferite etape, cu o extindere după revoluţia din Ungaria, 
din 1956, se vorbea în romanul Păsările, de Alexandru Iva-
siuc, vorbea în Galeria cu viţă sălbatică, de Constantin Ţoiu.

*
Aceste cărţi, ca şi altele, au fost percepute la momentul 

respectiv atât ca un sprijin puternic pentru curăţarea imagi-
nii partidului, care putea greşi prin unii dintre membrii lui, 
dar nu greşea ca entitate politică beneficiară a învăţăturii 
marxist-leniniste pentru reformarea economiei şi a societăţii, 
dar şi ca formule ale rezistenţei faţă de politica aceluiaşi par-
tid. Nu erau mulţi cei care să fi înţeles – chiar dacă erau obli-
gaţi să studieze aşa-numitele documente de partid (hotărâri, 
rezoluţii, rapoarte la plenare şi congrese, cuvântări rostite cu 
diferite prilejuri ale lui Nicolae Ceauşescu) la învăţământul 
politico-ideologic (Să fim realişti, o activitate de un perfect 
formalism, de care, în fapt, nu se sinchisea mai nimeni cu 
adevărat, în ciuda obligativităţii prezenţei, a conspectelor şi 
aşa mai departe!) – că literatura, ca şi critica literară, fireşte, 
nu făcea decât să urmeze deschiderile promovate de condu-
cerea superioară a partidului unic. Un partid care era acum 
interesat – o dată cu creşterea nivelului de instruire şi de 
educaţie al celor care îl conduceau, dar şi din structurile de 

Eugen Lovinescu
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la bază, de distanţarea de un trecut apăsător, dăunător ţării, 
acum intrată într-o febrilitate a redobândirii independenţei 
şi a recăpătării dreptului la o identitate naţională după eşe-
cul politicilor promovate de Internaţionala a III-a comunistă. 
Aceasta însemna, prin urmare, nu chiar în treacăt fie zis, şi 
o independenţă faţă de structurile internaţionaliste dirijate 
de la Moscova, structuri despre care începuseră să circule 
zvonuri legate de asasinatul politic pus în slujba îndeplinirii 

„idealurilor“ internaţionaliste, mari şi nobile în teorie, dure 
şi înrobitoare în practică.

Lucrurile sunt mai complicate şi trebuie să ne ferim de 
capcane. Literatura care a exploatat o anumită schimbare faţă 
de trecutul şi greşelile partidului, deşi astăzi unii ar numi-o 
de compromis, laolaltă cu alte opere a căror apariţie se nego-
cia de către autori şi editori cu Cenzura, a constituit atunci, 
contravenind într-o măsură care rămâne să fie determinată, 
intenţiilor pentru care a fost promovată un fundament critic 
general mai eficace decât dezicerile şi delimitările aparatului 
de partid şi de stat, în fond, pasagere. Ea a subminat într-o 
manieră soft ideea că politica e bună şi că partidul are întot-
deauna dreptate. Ei bine, pentru cititorul dotat cu spirit cri-
tic, partidul greşise şi era posibil să mai greşească! Chiar şi la 
nivel conceptual, educaţia care se făcea în şcoli, dezbaterile 
cu privire la documentele de partid erau, uneori, ocazii pen-
tru a înţelege mai bine politica mare şi pentru a sesiza erorile 
în economie şi în alte domenii. Aparatul superior de partid a 
sesizat acest lucru mai cu seamă prin vigilenţa intelectualilor 
care aderaseră cu devotament, slujind în structurile de con-
ducere în calitate în funcţii mai puţin vizibile, dar eficiente, 
şi a limitat enorm, în ultimii ani, aria acestor dezbateri, în 
aşa fel încât participanţii la învăţământul politico-ideologic 
să nu mai poată avea în faţă scrierile clasicilor marxismului, 
aşa cum erau numiţi, pentru că lozincile şi concepţiile asu-
mate acum contraveneau principiilor şi teoriilor din aceste 
scrieri. Este o observaţie care vizează o anumită politică în 
relaţia dintre marxism şi doctrina ceauşistă şi nu dezminte 
ineficienţa, până la un punct, pe care acest învăţământ o dove-
dea şi în legătură cu care am atras atenţia mai sus.

*
Întorcându-ne la contextul literar anterior acestor ani, nu 

ştiu cum ar trebui privit, de pildă, romanul lui G. Călinescu 
Scrinul negru. Înclin să consider că acolo Călinescu practică 
un limbaj aluziv, ironizează şi demască, dincolo de privirea 
crudă cu care priveşte tribulaţiile trecerii de la un regim al 
altul, de la forma de proprietate de tip capitalist la cea de tip 
socialist, în care cei pătrunşi „desculţi în palate“, cum suna 
un cântec revoluţionar al vremii, se străduiesc, proletari gen-
tilomi, să asimileze modul de viaţă al celor alungaţi din aceste 
palate, aceştia din urmă nevoiţi acum să ducă o viaţă precară 
sau de-a dreptul grea, o viaţă pentru care nu au deprinde-
rile necesare. Romanul surprinde decăderea în care au ajuns, 
constrânşi fiind, reprezentanţii burgheziei şi ai aristocraţiei 
bucureştene după război şi după naţionalizare, dar nici por-
tretele comuniştilor ajunşi nu par deloc desprinse dintr-un 
album ideal. Dimpotrivă, ele sunt realizate cu fină şi adesea 
necruţătoare ironie, mascată doar formal. Călinescu, să nu 
uităm, era foarte expus riscului. El nu scria în condiţiile de 
dezgheţ ideologic introduse mai târziu.

Am amintit de Cel mai iubit dintre pământeni. Succesul ful-
minant pe care l-a avut romanul, cu toate notele prea apăsate 
ţinând de literatura de senzaţie care i s-au reproşat, prezente 
în volumul al treilea cu deosebire, este de privit din perspec-
tiva zguduitoarelor dezvăluiri despre închisorile comuniste de 
la începuturi şi despre inimaginabilele vexaţii la care au fost 
supuşi intelectualii bănuiţi că nu aderă la ideologia cea nouă. 
Scriitorii se împăcaseră, probabil, cva toată lumea, cu ideea 
că orânduirea va persista poate un secol, poate mai multe, dar 
nu puteau abdica de la rigorile artei. Arta cere adevăr, în afară 
de talent. Cum este înfăţişat acest adevăr, cât este de valabil, 
depinde de mulţi factori, fiind condiţionat de epoca istorică 
şi de mentalitatea ei, între altele. Astfel că, în condiţiile date, 
cum am spus, literatura aceasta care denunţa failibilitatea 
partidului a putut să facă figură de literatură rezistentă. Nu 
este relevant, din această perspectivă, felul în care o privim 
astăzi, ci felul în care a fost receptată atunci, ea constituind 
o formulă de a da curaj oamenilor şi – de ce nu? – speranţă.

S-a afirmat, din partea unora care au ricanat la prestigiul 
căpătat de scriitorii curajoşi, că literatura care problematiza 
viaţa în comunism şi denunţa o serie de inadvertenţe faţă 
de discursul oficial apărea cu voie de la Cenzură. O inepţie. 
Totul apărea cu aprobarea Cenzurii, dar trebuie să luăm în 
calcul şi faptul că nici scriitorii nu se lăsau învinşi fără luptă. 
De multe ori, se aplica tactica introducerii mai multor pasaje 
care ridicau probleme, în aşa fel încât să se poată negocia 
păstrarea acelora la care autorul ţinea cu adevărat. Cenzorii 
erau, la urma urmei, şi ei oameni. E de presupus că puteau 
încerca şi un sentiment de culpă operând şi impunând un 
număr prea mare de remanieri şi tăieturi. Astăzi, cei care au 
angoasa efectelor introducerii inteligenţei artificiale ca mij-
loc de control în diverse domenii se tem tocmai de această 
răceală inflexibilă a maşinii, care nu lasă nimic să treacă din 
ce are înscris în algoritmi.

Algoritmul cenzorului era legat, uneori, şi de calitatea scri-
iturii şi probabil şi de convingerile lui intime, de faptul că nu 
putea să nu conştientizeze că realitatea în care şi el trăia era 
diferită de tabloul mirific din documentele de partid. La o 
adică, nu trebuie să trecem cu vederea faptul că şi aceşti cen-
zori trecuseră printr-o educaţie corectă în şcoală, unde poate 
că fuseseră elevi buni şi învăţaseră cum să discearnă valoa-
rea estetică. Autorul acestor rânduri are mărturia unui proza-
tor care a ajuns la celebrul şi detestatul şef al cenzurii comu-
niste, Mihai Dulea. A fost surprins să constate că, după ce 
acesta îi citise la modul cel mai serios, integral, manuscrisul, 
i-a făcut observaţii judicioase de conţinut, în final cerându-i 
să elimine o serie elemente care, într-adevăr, erau neconve-
nabile din perspectiva oficială (dar pe altele acceptându-le), 
pe motivul real, aprecia retrospectiv cel care făcea destăinu-
irea, că ele nu se potrivesc estetic. Ce vreau să spun este că 
unii autori se încălzeau a priori la ideea că au inserat ches-
tiuni subversive în cărţile lor, atât numai că, interesaţi mai 
mult de efecte artificiale, în genul celor cu care spectacolele 
de teatru determinau aplauzelor spectatorilor care umpleau 
sălile până la ultimul loc, nu erau atenţi şi la faptul că aces-
tea aveau nevoie să se integreze într-o idee estetică. Simpla 
introducere de astfel de elemente poate că ar fi creat un oare-
care succes la apariţia cărţii, dar nu ar fi atribuit şi valoare 
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pe termen mai lung, pentru că, de obicei, asemenea lucruri 
sunt, cum se spune, datate.

Un cititor din generaţia tânără a zilelor noastre care nu 
a cunoscut epoca de lipsuri şi privaţiuni, de frig în locuinţe 
şi penurie de alimente din anii ’80, care nu e la current cu 
anumite marote ale propagandei de atunci, nu ar înţelege 
aproape nimic din aluziile plantate în cărţile acelei perioade 
în lipsa unor chei de lectură, care uneori ar avea nevoie de 
un comentariu explicativ destul de stufos. Dar chiar şi atunci, 
este sigur că nu ar gusta cine ştie ce truvaiurile care au făcut 
deliciul publicului în acei ani. Personal, 
autorul acestor rânduri a întâlnit la acea 
vreme oameni mai imaginativi şi mai încli-
naţi către interpretări piezişe decât Cen-
zura. Oameni care vedeau aşa-numitele 

„şopârle“ chiar şi acolo unde nu fusese vreo 
clipă în intenţia autorului să le strecoare 
sau, mai bine, unde textul, obiectiv vor-
bind, nu le conţinea.

Au fost şi cărţi care, neînscriindu-se în 
linia oficială, nerecurgând la nici unul din-
tre clişeele vehiculate de cei care o adop-
taseră, nici măcar superficial (de formă, 
cum s-ar zice, pentru a garanta apariţia 
fără probleme), au fost receptate ca fiind 
deliberat în răspăr faţă de aceasta. Dimi-
neaţă pierdută, a Gabrielei Adameşteanu, 
este un exemplu. Un altul ar putea fi Cartea 
de la Metopolis, de Ştefan Bănulescu, unde micile naraţiuni 
risipite în text legate de afaceri, finanţe. comerţ aparţinând 
unui al timp, presupus a fi cel de dinaintea instituirii relaţii-
lor de producţie de tip socialist, ca să formulăm în termenii 
teoriei politice, au fost, din nou, luate ca un act de ignorare 
voită a sistemului. Iar lista poate continua…

Nu avem motive să credem că toţi autorii au urmărit 
intenţionat să lovească în regim, să facă figură de opozanţi 
sui-generis. De multe ori întâmplarea (lui George Astaloş, 
care a emigrat mai apoi în Franţa, i s-a reprezentat piesa 
Vin soldaţii, o alegorie relativ cuminte, fără nici o inten-
ţie de a demola regimul, pe scena Teatrului Casandra chiar 
în zilele invadării Cehoslovaciei de către trupele celorlalte 
ţări din Tratatul de la Varşovia în afară de România, ceea ce 
i-a adus autorului un triumf nesperat datorită suprapune-
rii dintre temă sau, mai exact, titlu şi evenimentul istoric), 
ca şi paranoia interpretării, răstălmăcirii din partea unora 
şi altora a unor pasaje destul de neutre au jucat un rol esen-
ţial în aşezarea unor opere în această categorie, cum a fost 
cazul unui personaj dintr-o carte pentru copii a Anei Blan-
diana. După cum simplul fapt că literatura nu era asumată 
pe linia aşa-numitelor comandamente din documentele de 
partid, adică a ceea ce conducătorii şi ideologii lor conside-
rau imperativ necesar să fie tratat în poezie şi în proză, ca şi 
în dramaturgie şi film, ori în alte domenii ale vieţii artistice 
era apreciat, cum am zis, drept disidenţă.

*
Unii romancieri au pus în discuţie mult mai ferm, direct, 

deliberat regimul. Romanele lui Augustin Buzura, între care 
Feţele tăcerii apare ca fiind poate cel mai dur prin cruzimea 

adevărurilor despre crimele făptuite în perioada de început, 
a instaurării cu forţa a noului regim. Romanul, nota bene, 
vorbea despre un subiect tabu, rezistenţa anticomunistă din 
munţi. Dar şi celelalte ale aceluiaşi autor. Refugii, de exem-
plu, se ocupa de revolta din 1977 a minerilor din Valea Jiu-
lui, alt subiect interzis, despre care se discuta numai în şoaptă, 
eventual, din cauza uriaşei lui gravităţi (Nicolae Ceauşescu 
însuşi fusese, pentru un timp, sechestrat de mineri, după 
care a urmat o furibundă represiune din partea Procuraturii, 
Miliţiei şi Securităţii). Presa nu relatase un cuvânt, de teama 

contaminării la nivelul unor categorii mai 
largi de populaţie. Culminaţia rebeliunii lui 
Buzura a constituit-o, în opinia mea, Dru-
mul cenuşii, din 1988, roman unde lite-
ratura, practic, este abandonată în plan 
secund pentru a face loc mai mult diatri-
bei şi chiar invectivei la adresa regimului.

Autorii cu instinct sigur simţeau foarte 
bine că şi plasarea în opoziţie, printr-o cri-
tică directă, punctuală la adresa regimului, 
le putea submina opera, pentru că, odată 
dispărute condiţiile concrete luate în răs-
păr, scriitura lor ar fi „datat“, ar fi devenit 
prea puţin interesantă. Ceea ce, de altmin-
teri, avea să se verifice cu asupra de măsură 
imediat ce regimul comunist a căzut.

O parabolă cum este Bunul cetăţean 
Arhimede, roman de Dan Mutaşcu, apă-

rut în 1975, un tablou sumbru, îngrijorător al unui regim 
politic instaurat în cetatea vestitului savant al Antichităţii 
care semăna ca două picături de apă cu cel din România a 
putut să apară probabil pentru că nu a observat nimeni, sau 
a observat, dar Cenzura a fost complice. Podul aerian, tot 
un roman-parabolă, din 1981, scris de Marian Popa, persi-
fla tonul optimist şi fals al documentelor de partid, al pre-
sei care prezenta edulcorat realitatea românească, parodiind 
limbajul de lemn al acestora şi creând situaţii de un absurd 
dulceag cu intenţie, a purtat trăsăturile unei satire camuflate, 
până la urmă, dar nu atât de ermetic încât să nu se înţeleagă 
mesajul. Ca şi Viaţa pe un peron, altă parabolă, publicată în 
1982 de Octavian Paler, o utopie neagră, în acelaşi timp. Se 
poate spune, cu toate acestea, că, deşi Paler a făcut figură de 
rezistent mai aureolată decât cei doi, cartea lui nu era tocmai 
o lovitură directă aplicată sistemului, ci numai una voalată 
(e de recitit textul pentru cine are îndoieli). Şi Dan Mutaşcu, 
şi Marian Popa făceau parte din cercul naţionalist, al revistei 

„Săptămâna culturală a Capitalei“, condusă de Eugen Barbu, 
trecut, după scandalurile de plagiat – primul, înscenat, după 
mărturisirea târzie a lui Fănuş Neagu, factor principal al acu-
zării, al doilea, o capcană în care a căzut – trecuse în tabăra 
conservatorilor protocronişti, susţinători ai regimului), iar 
astfel de creaţii din partea lor uimesc, cu siguranţă. Dar nu 
s-a spus că Homo duplex a fost caracteristica majoră a celor 
care au trăit în comunism şi care au ajuns să practice o ati-
tudini şi comportamente duplicitare?

Un caz şi mai paradoxal este acela al lui Adrian Păunescu, 
autor al unor poezii de-a dreptul deşănţate întreţinând cul-
tul lui Nicolae Ceauşescu în aria literaturii şi a manifestărilor 

George Călinescu
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publice de răsunet (în vreme ce alt scriitor, Dumitru Popescu, 
supranumit Dumnezeu, era responsabil cu exacerbarea, dez-
voltarea şi nuanţarea în multiple ipostaze, susţinute de sin-
tagme potrivite, a cultului aceluiaşi, care şi sub influenţa 
acestor laude şi ode ditirambice avea să devină dintr-un 
comunist progresist un dictator obtuz.) numai că tot Adrian 
Păunescu este autorul unor poezii despre care nu se vorbeşte 
deloc, poezii contrazicând flagrant latura lui vizibilă de sico-
fant. Nu e vorba numai de cele care au circulat din mână în 
mână, copiate, dactilografiate, transmise din mână în mână 
pe foi volante, gen „Analfabeţilor“ („V-am spus să vă astâm-
păraţi şi voi,/ Cenzori capricioşi ai vremii mele,/ C-o să vă 
coste scump măruntul moft/ De a ne face nouă zile grele.“), 
ci de poezii cu mult mai vitriolante, inflamate de un puternic 
spirit justiţiar, contestatar, apărute în volumul Totuşi, iubi-
rea, care lovesc puternic chiar în Nicolae Ceauşescu, răstur-
nând cele afirmate în versurile oficiale, dar şi în orânduirea 
ce dădea semne tot mai evidente că nu e nici pe departe ceea 
ce prefiguraseră clasicii marxismului.

Un roman care critica pe faţă regimul, demascându-i 
faţetele ascunse marelui public din mediile universitare şi 
scriitoriceşti a fost Iarna e o altă ţară, al tânărului, pe atunci, 
Gabriel Gafiţa. Apărut aproape simultan cu Cel mai iubit din-
tre pământeni, a trecut neobservat, poate şi din cauza undei 
de şoc provocate de acesta, revistele literare întrecându-se 
în a acorda pagini întregi comentariilor şi anchetelor lite-
rare legate de acest eveniment. Mă întreb, însă, dacă în alte 
condiţii ar fi atras atenţia, pentru că, să o spunem curat, cri-
tica literară, care avea marele merit de a-l repune în drep-
turi pe Titu Maiorescu, critic de secol XIX, într-o perioadă 
de liberalizare, nu se prea grăbea să ia act de astfel de cărţi. 
A le comenta trebuie să fi fost, de bună seamă, nu tocmai un 
certificat de bună purtare pentru criticul care ar fi îndrăznit 
să facă o analiză corectă, respectând textul şi nu divagând 
cu graţie pe lângă temele acestuia.

Totuşi, în anumite împrejurări, critica, trebuie spus, şi-a 
făcut datoria, susţinând cărţi care puteau fi susţinute, fie şi 
cu preţul unor mici controverse, benigne altfel, cu cenzura. 
Romane de Nicolae Breban, de Fănuş Neagu, Sorin Titel şi 
mulţi alţii au beneficiat de un amplu şi puternic sprijin în 
paginile revistelor de cultură. Cazul concret al lui Nicolae 
Breban a fost adesea şi în amănunţime discutat în privinţa 
oscilaţiilor lui între alegerea în structurile superioare de par-
tid şi tentativa de a evada în Occident, între dorinţa de a se 
afişa cu puternici ai zilei, în stilul unor vedete de prin alte 
părţi şi riscul de a se expune la represalii din cauza luărilor de 
poziţie la adresa regimului exprimate în străinătate, în con-
diţiile în care cetăţenia germană dobândită îi asigura o pro-
tecţie deloc de neglijat. Dar Bunavestire, romanul lui Nico-
lae Breban, rămâne o puternică poveste-avertisment despre 
modul în care poate lua naştere şi se poate perpetua cultul 
personalităţii.

Demascatoare au fost şi romanele lui Bujor Nedelcovici, cu 
deosebire Faleze de nisip, dar şi Al doilea mesager, de această 
dată tot o carte scrisă în aria utopiei, ca şi nuvela lui Horia 
Pătraşcu Reconstituirea, celebră mai ales prin filmul făcut de 
Lucian Pintilie pe baza ei, film scos din circuitul cinemato-
grafic la scurtă vreme după lansare.

*
S-a vorbit mult despre situaţia optzeciştilor într-o anumită 

epocă, ei fiind asimilaţi unor rezistenţi sau dizidenţi ca urmare 
a poziţiei lor de ignorare a discursului oficial. Optzecişti nu 
au constituit o dizidenţă, nici o rezistenţă, în ciuda a ceea ce 
s-a spus datorită literaturii lor care, aparent întorcea spatele 
cerinţelor pe care Partidul Comunist le punea în faţa scrii-
torilor, consideraţi, ca de altfel toţi oamenii muncii (parti-
dul considera că toată populaţia este formată din oameni ai 
muncii în diferite domenii) în calitate de propagandişti ai 
săi (ca de altfel, toţi oamenii muncii din profesiile intelec-
tuale). Ei nu au fost decât produsul unei evoluţii naturale a 
literaturii române. Socialismul era compromis, nu mai exista 
vreo speranţă în ceea ce priveşte reînnoirea lui cât vreme tin-
dea către un regim dinastic, manifestându-se deja ca unul 
clientelar, nu mai putea fi vorba de un ideal pe care cineva 
să-şi mai poată închipui că va fi atins într-un viitor oarecare, 
aşadar, tineri cu carte bună făcută tocmai în cadrele aces-
tui comunism, nu mai putea fi vorba ca ei să mai scrie texte 
care să-l glorifice, aşa cum făcuseră poeţii înaintea lor, până 
la generaţia ’70. Întorceau spatele politicului pentru că pur 
şi simplu politicul nu-i interesa, absorbiţi fiind de studiu şi 
de experimentele din cadrul literaturii al căror gust îl prin-
seseră, încurajaţi şi de o parte a criticii literare, care a mizat 
corect pe ei la acel moment.

În epoca mai apropiată de noi, prea puţini au fost cei care 
s-au dovedit rezistenţi pe baricade, sonor, declarat, asumat. A 
fost mai mult o rezistenţă implicită, naturală, câteodată surdă, 
decât o înfruntare la baionetă, directă, cu regimul. Nu e lip-
sit de sens să precizez că unii dintre cei care făcuseră figură 
de nesupuşi cu relativă eleganţă la tiparele de comportament 
generalizate de prescripţiile „Codului eticii şi echităţii soci-
aliste“ s-a dovedit, mai apoi, că fuseseră colaboratori ai regi-
mului sau de-a dreptul informatori mai mult sau mai puţin 
zeloşi. Însă nu tratarea acestor chestiuni de morală face obiec-
tul principal al rândurilor de faţă. În fond, în această privinţă, 
fiecare caz se cuvine abordat distinct, pentru că resorturile 
acestor colaborări au fost adesea diferite.

Literatura se poate spune că a rezistat sau mai cu seamă 
prin sine, ca modalitate de discurs diferită, mai rar de-a bine-
lea opusă faţă de cel oficial, care crease o saturaţie peste care 
numai puţini devoţi mai puteau trece. Se formase un câmp 
al receptării ostil clişeelor propagandistice, ce tindeau să 
infesteze, să domine literalmente viaţa, cultura, cotidianul, 
mass-media, manualele şcolare, de pe la începutul deceniu-
lui al nouălea, după ce fuseseră o vreme cruţate de aseme-
nea ingerinţe, şi aşa mai departe.

Aşa se face că sunt scriitori care pot fi, la rigoare, înscrişi 
în această categorie a rezistenţei. Prin urmare, a existat, deli-
berată sau implicită, o rezistenţă a literaturii. Dincolo de 
orice alte imixtiuni, au fost de asemenea cei care au încer-
cat să împărtăşească studenţilor sau elevilor în care au con-
siderat că pot avea încredere scrierile celor interzişi. Aceasta 
este tot o formă de rezistenţă, firavă, oarecum, dar cu ecouri 
prelungite în formarea respectivilor, care preluau modelele 
valide cultural şi nu pe cele impuse de autorităţi.

Au fost – iar acest aspect nu trebuie uitat sub nici o formă 
– cei care au încercat să denunţe chiar în condiţiile grele de 
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la începuturi formula totalitarismului. Din păcate, este prea 
puţin cunoscut cazul generalului Ion Eremia, care a fost 
ministru adjunct al Apărării o perioadă, în anii ’50. A scris 
o carte care s-a intitulat Gulliver în ţara minciunilor, carte 
apărută abia după Revoluţie. Autorul a fiind condamnat la 
25 de ani de închisoare din cauza ei pentru că, încercând să 
trimită manuscrisul în Occident pentru a fi publicat, tocmai 
mesagerul a fost cel care l-a trădat, denunţându-l la Securitate.

Unii au scris doar cu speranţa vagă de a-şi vedea tipărite 
cărţile la un moment dat. Este şi cazul lui I.D. Sîrbu, autor al 
unei contrautopii comice, Adio, Europa!, apărute, din păcate, 
după moartea autorului, survenită în 1989, cu puţin timp 
înainte de schimbare. Dacă ar fi fost cunoscută la timpul 
ei, desigur că s-ar fi bucurat de un mare succes, aşa cum s-a 
bucurat Balanţa, lui Ion Băieşu, retrasă din librării, dar vân-
dută semi-clandestin şi citită de mii şi mii de persoane prin 
sistemul împrumutului printre cunoscuţi. Altfel, cartea, lite-
rar vorbind, are o valoare minoră. Chiar Levantul lui Mircea 
Cărtărescu este posibil să nu fi fost publicat decât cine ştie 
când,dacă nu intervenea la timp Revoluţia. Vasile Andru a 
publicat, imediat după Revoluţie, un volum tulburător, Mun-
tele Calvarului, scris, însă, tot în ultimi ani ai dictaturii, care 
trata incuria autorităţilor comuniste faţă de probleme grave, 
tragice„ ale omului simplu, în contradicţie cu retorica afişată.

*
Mă opresc aici cu exemplele (oricine mai poate adăuga, 

de altfel), considerând că ele vorbesc suficient despre faptul 
că, şi în condiţiile în care nu am avut o mare dizidenţă, rezis-
tenţa tacită a celor mai mulţi dintre cititori a constituit punc-
tul de sprijin pentru ca scriitorii să asigure o minimă rezis-
tenţă – suficientă, însă, pentru a păstra axa adevărului artistic 
şi a valorii chiar în condiţiile dificile ale unei orânduiri totali-
tare. Complicităţile nevăzute între autori şi cititori au contri-
buit mult la păstrarea între anumite limite, cu toate derapajele 
şi cu toate relele pe care intervenţionismul şi dirijismul repre-
zentate de cenzură şi presiunea discursului oficial le-au adus 
ireparabil literaturii noastre – a sănătăţii spirituale a cetăţe-
nilor României de atunci.

În aceeaşi ordine de idei, nu trebuie să ne imaginăm că 
exista o unanimitate de fier la nivelul celor din aparatul de 
partid. Şi activiştii citeau literatură cu accente disidente (ca să 
adaug un exemplu semnificativ, Teatrul Mic, faimos prin con-
trele date discursului oficial, era plin de asemenea personaje, 
de ranguri mai mari sau mai mărunte, la fiecare reprezenta-
ţie cu Maestrul şi Margareta, după romanul lui Bulgakov, Ca 
frunza dudului din rai, de D.R Popescu şi altele), mai ales că 
unii erau conştienţi de limitele regimului şi îl criticau, uneori 
chiar în situaţii cvasi-oficiale. De fapt, curentul dominant în 
acea vreme în România era anti-ceauşismul, la anti-comunism 
nu se gândeau decât extrem de puţini. A citi, a aspira către cul-
tură era, de altfel, o lozincă şi o cerinţă a vremii. Mulţi citeau 
şi ca formă de evaziune, în lipsa altor posibilităţi de a petrece 
timpul liber. Dar în acelaşi timp, pe acest fond, se crease şi un 
interes pentru carte, pentru discuţiile despre cărţi sau despre 
filme. Nu trebuie să ne lăsăm înşelaţi, în ciuda dimensiunilor 
lui impresionante, a numărului mare de oameni implicaţi, de 
sistemul destul de bine articulat care se ocupa de răspândirea 
culturii în rândul maselor, cu formele de adulaţie la adresa 

partidului, a comunismului, cu notele naţionalismului buta-
foric. Aşa cum au putut, cei care au ştiut să ţină dreapta cum-
pănă au făcut-o.

*
S-a afirmat şi că nu am avut literatură de sertar. Cu alte 

cuvinte, că scriitorul român ar fost atât de bun şi de fidel aliat 
al puterii, încât a crezut în promisiunile milenariste ale aces-
teia, ceea ce i-a anihilat spiritul independent, i-a subminat 
autonomia artistică. A funcţionat, e limpede, un fel de pact, 
un soi de antantă mai mult sau mai puţin cordială, la supra-
faţă, însă Ferestrele zidite, de Alexandru Vona, Proprietatea 
şi posesiunea, de Petru Dumitriu, de exemplu, ca şi altele au 
fost scoase efectiv de la sertar după ani îndelungaţi de aştep-
tare. Adio, Europa! ar fi fost o carte de sertar, ca şi Levantul 
lui Cărtărescu.

Întâmplarea a făcut ca în primăvara lui 1990 să ascult frag-
mente dintr-un manuscris al lui Paul Anghel care îl avea ca 
protagonist un Nicolae Ceauşescu caricatural, burlesc. Aşa 
cum am spus, scriitorul român a fost, cu rare excepţii, mai 
mult un anticeauşist decât un anticomunist. Odată ce a căzut 

„protagonistul“ de la putere, cartea nu a mai putut avea nici 
un ecou. Sertarul nu a protejat-o decât pentru o vreme, nu i-a 
putut influenţa şi destinul. Tema devenise caducă.

După cum a existat şi ceea ce s-a numit „sertarul Securi-
tăţii“, adică acele manuscrise confiscate de Securitate şi recu-
perate după răsturnarea regimului. Cum s-a întâmplat cu cel 
menţionat mai sus, al lui Dumitru Eremia. Sau cu ceea ce a 
rămas de la Dinu Pillat şi de la întreaga familie Pillat, care şi 
ea a avut enorm de suferit din cauza prigoanei. Unele, din 
nefericire, dacă este să ne luăm după mărturiile înşişi auto-
rilor sau ale urmaşilor, s-au pierdut ori, după toate probabi-
lităţile, au fost distruse.

„Cel mai mare sertar al literaturii române este exilul“ declara, 
în numeroase interviuri, George Astaloş, şi după el alţii, dar 
acest lucru nu este valabil, întrucât cărţile celor din exil, cu rare 
excepţii, apăruseră deja la edituri din Occident, fiind cunos-
cute fără nici o restricţie de către exilaţi sau cei care dintr-un 
motiv ori altul aleseseră să trăiască în ţările apusene. Deveni-
seră, măcar într-o anumită măsură, cunoscute şi unora din-
tre cei de acasă, România din timpul cât la conducere s-a aflat 
Nicolae Ceauşescu nefiind, în ciuda imaginii acreditate, con-
trolată într-o asemenea măsură încât să nu pătrundă absolut 
deloc nici cărţi, nici publicaţii, nemaivorbind de posibilita-
tea ca informaţiile despre acele cărţi să parvină de la cei care 
vizitau ţările din Apus şi se întorceau doldora de lecturi şi de 
informaţii. Contribuţia emisiunilor realizate la Radio „Europa 
liberă“ de Monica Lovinescu, de Virgil Ierunca, dar şi de alţi 
exilaţi cu privire la informarea legată de aceste cărţi a fost şi 
ea de un mare ajutor în cunoaşterea acestor cărţi.

Nu văd, deci, în această literatură a exilului, luată în gene-
ral, mai mult decât o supapă, care a avut, desigur, importanţa 
ei. Cu extrem de rare excepţii, a fost valoroasă mai mult pe 
dimensiunea militantismului patriotic şi anticomunist. Este-
tic vorbind, de multe ori s-a dovedit destul de subţire. Date 
fiind condiţiile, doar pentru scrierea unei istorii a literaturii 
române ar fi fost un sertar cât de cât preţios. Numai că, în afară 
de Marian Popa, care nu se ocupă neapărat de dimensiunea 
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estetică, luând-o în considerare mai ales pe cea politică, cei-
lalţi istorici literari aproape că o ignoră.

*
O altă cale de prin care s-a rezistat cu ajutorul literaturii 

a fost aceea a traducerilor. S-au adus în româneşte nu numai 
cărţile mari ale literaturii universale – să nu uităm că a func-
ţionat timp de mai mulţi ani un program de mare amplitu-
dine pe care Editura Univers, pe care directorul ei, Romul 
Munteanu, cu ajutorul valorosului corp de colaboratori ai edi-
turii, l-a pus sistematic în practică. Dintre atâtea şi atâtea tăl-
măciri care au însemnat menţinerea unui anumit contact cu ce 
era mai valoros în alte literaturi, de la clasici la moderni, m-aş 
gândi, în spiritul rândurilor de faţă, doar la câteva exemple 
semnificative. Între acestea, Călătoria diletanţilor, a lui Bulat 
Okudjava, roman unde autorul consacră consistente pagini 
delatorului. Aceasta într-o epocă în care – să ne amintim! –, 
teama de delaţiune era în sufletelor marii majorităţi a româ-
nilor, aşa încât se vorbea în şoaptă despre anumite subiecte, 
adesea codificat, ca şi la telefon, de altfel, cartea lui Okudjava 
înfierează tocmai acest mod de raliere la scopurile unui regim 
opresiv, psihologia delatorului fiind descrisă cu o artă inimi-
tabilă. O menţiune aparte merită romanul lui Miroslav Krleža, 
Banchet în Blituania, o radiografie înspăimântătoare a dicta-
turii ca esenţă a arbitrariului şi setei de putere concentrate în 
mâna unui singur om. De asemenea, romanul lui Cinghiz Ait-
matov, O zi mai lungă decât veacul, unde este vorba despre 
libertate şi oprimare. Imediat după Revoluţie a intrat repede 
în articolele din presa noastră presă termenul mankurt şi acela 
de mankurtizare, preluaţi de la Aitmatov.

Romanul latino-american, fastuos reprezentat în progra-
mele editoriale de la Univers, vorbea obstinat despre dicta-
turi şi oprimare. Augusto Roa Bastos, Gabriel García Márquez, 
Miguel Ángel Asturias, Ernesto Sábato, Mario Vargas Llosa 
erau autori familiari publicului român, şi toţi veneau dinspre 
acel spirit insurgent, demascator la adresa sistemelor politice 
autoritare. Astfel de cărţi au ţinut gândirea trează, au averti-
zat asupra consecinţelor limitării drastice sau anulării drep-
turilor şi libertăţilor, au menţinut acel spirit critic, timid ca 
manifestare publică multă vreme, foarte acerb în conversa-
ţiile particulare până când a venit momentul în care oame-
nii şi-au învins teama şi au ieşit în stradă pentru a schimba 
lucrurile, chiar cu riscul vieţii, cum este ştiut.

Critica literară s-a aflat în primele rânduri ale asanării lite-
raturii după perioada de oprimare când era obligată să ţină 
cont de tezele jdanoviste asupra rolului scriitorului şi al lite-
raturii, de liniile stabilite de realismul socialist, să încalce ade-
vărul estetic pentru a-l servi pe acela al unei ideologii precar 
constituite şi primitiv livrate intelectualităţii şi tuturor cetă-
ţenilor, în fond. Subiectul este, se înţelege, vast, însă e de reţi-
nut, deocamdată, că fără sprijinul criticii nimic din ceea ce a 
dobândit putere şi influenţă în planul literaturii nu ar fi fost 
posibil la nivelul pe care îl cunoaştem. O perioadă, însă, cri-
tica s-a prostituat – inevitabil, probabil – mai mult decât lite-
ratura până când, după dezgheţul ideologic, a căpătat aplomb, 
autoritate, putere şi influenţă. Au fost repuse în drepturi mai 
vechile teorii critice, eliminându-se balastul criticii de partid 
până la un punct, s-au restabilit jaloanele axiologice. În prin-
cipiu, critica literară de după 1965 e responsabilă de trasarea 

acelei linii de demarcaţie între ceea ce constituia literatură 
angajată întru servirea discursului oficial şi cea ţinând de 
canoanele esteticului. Astfel încât, în ultimii ani ai dictaturii 
lui Nicolae Ceauşescu ea a putut să fie un reper ferm, sigur, 
în judecarea literaturii, evitându-se în mare parte confuzi-
ile între valoarea autentică şi valoarea de conjunctură. Ceea 
ce s-a răsfrânt nu numai asupra specialiştilor în comentarea 
fenomenului literar, ci şi a publicul larg, în diferite proporţii.

La formarea şi întreţinerea acestui câmp de întâmpinare 
şi de dezbatere a literaturii au avut o contribuţie majoră şi 
traducerile de teorie şi critică literară din colecţiile Editu-
rii Univers, alimentând cu idei şi metode cercetarea critică 
românească şi, nu în ultimul rând, învăţământul universitar 
filologic, mulţi dintre critici literari – cei mai marcanţi, de 
altfel – fiind şi cadre universitare.

*
Rezumând, deşi nu consider nici pe departe a fi epui-

zat subiectul (Nu am vorbit despre rolul adaptărilor pentru 
scenă, asezonate cu acele clins d’oeil, premeditate sau spon-
tane, către publicul avid de complicităţi subversive ale unor 
piese de teatru din repertoriul clasic, de montările din dra-
maturgia contemporană implicând adăugarea sau îngroşa-
rea unor săgeţi la adresa regimului, nu am vorbit de rolul cul-
turii populare, între altele, al anecdotei, al bancului – forme 
minore de literatură orală –, al jocurilor de cuvinte la ordi-
nea zilei pe atunci în forjarea unei atmosfere de rezistenţă, nu 
lipsită de riscuri nici aceasta, ştiut fiind că în timpul stalinis-
mului au fost oameni pedepsiţi cu închisoarea pentru că s-au 
dedat la astfel de acte, râsul fiind socotit periculos de orice 
sistem autoritar, nu am vorbit despre jurnale, chiar dacă sunt 
paraliteratură, scrise chiar în miezul lucrurilor şi cu impor-
tante consecinţe în efortul de păstrare a libertăţii, fie şi numai 
în limitele salvării de sine.), având în vedere relaţia Scriitor – 
Cenzură – Cititor (Public) se pot nuanţa şi descrie mai multe 
formule în care împotrivirea, mai mult sau mai puţin apăsată, 
faţă de sistem s-a putut manifesta.

Această ecuaţie perversă, i-aş putea spune, a făcut să coe-
xiste două forme de literatură pe un câmp literar distorsionat 
ca o Bandă a lui Möbius, una acceptată oficial, cultivând cli-
şeele propagandei, alta reală, autentică, încercând să se sub-
scrie criteriului estetic. Cum în aceste condiţii în care a evo-
luat literatura noastră nimic nu mai poate fi cu desăvârşire pur, 
este foarte dificil să se traseze un caroiaj net la nivelul istorio-
grafiei literare care tratează perioada, fiecare din aceste litera-
turi conţinând elemente din cealaltă. Cea oficială silindu-se 
să folosească mijloace aparţinând esteticului, cealaltă, cea 
aşa-zicând normală, fiind, obiectiv vorbind, în imposibilita-
tea de a nu purta, chiar şi involuntar, amprenta tensiunilor şi 
a mentalului epocii.

Marele paradox este că până în 1989 literatura română a 
produs cel puţin câteva capodopere aproape unanim recunos-
cute Levantul fiind ultima (dar Levantul e o capodoperă para-
doxală ea însăşi, situându-se într-un registru minor, acela al 
parodiei, imitaţiei, pastişei), în timp ce după 1990 a dat câteva 
romane excepţionale, câteva remarcabile volume de versuri, 
dar nici o capodoperă.

Dar acest paradox, cum am văzut mai sus, îşi are expli-
caţiile lui […]
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Valentin COŞEREANU

Desculţ în iarba copilăriei (III)
ONDINA (Fantazie)
La-l orelor zilei şirag râzător
Se-nşir cele negre şi mute
Ce poartă în suflet mistere de-amor
Pălite, sublime, tăcute.
Şi noaptea din nori
Pe-aripi de fiori
Atinge uşoară, cu gândul,
Pământul.

Pe-un cal care soarbe prin nările-i foc,
Din ceaţă pustie şi rece
Un june pe vânturi, cu capul în joc,
Cu clipa gândirii se-ntrece
Şi calu-i turbat
Zbura necurmat
Mânat ca de-a spaimelor zână
Bătrână.

Pe aripi de munte şi stânci de asfalt
Castelul se nalţă, se-ncruntă

Şi creştetu-i negru şi 
creştetu-i nalt
De-nouri şi ani se-ncăruntă,
Dar astăzi e viu
Şi-n ton auriu
Răsună din umbra cea mare
Cântare.

În mii de lumini ferestrele ard,
Prin care se văd trecătoare
Prin tactul cântării sublime de bard
Cum danţă la umbre uşoare,
Cum danţă uşor
Dulci vise de-amor.
Palatul părea în magie
Aurie.

Ca cerbul ce s-alţă în creştet de stânci,
Urmat de săgeat-arzătoare,
E calul ce sare prăpastii adânci
În zboru-i puternic şi mare,
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Cu nara arzând,
Cu coama pe vânt,
Odată-ncă pinten l-împunge
Şi-ajunge.

Iar junele sare uşor de pe el
Sub mantă-i purtând mandolină,
Cu inima plină de-amoru-i fidel,
Cu mintea de visure plină,
De grile de fier
Al meu cavaler
S-avântă cătând pe fereastră
Şi-adastă:

Ca gânduri palide din ore dalbe
Zboară danţândele fiinţe albe,
Par aromatele suflete line
Duse de zèfirii de prin grădine,
În coruri nimfele cântă la hore
Şi gem în lirele blânde, sonore,
Ascunse gândure de dor de ducă
Triste şi palide ca o nălucă,
Apoi în cetere ele-ncordară
Şi plin şi limpede încet cântară
Glas a trecutului, ce însenină
Mintea cea turbure de gânduri plină:

Pe râul dorului, mânat de vânture
Veni odat’
Pe-un vas cu vâslele, muiate-n cânture,
Lin-împărat.

Venit-a Regele să calce văile
Cătând o sor’,
Eroi se-ninimă şi plâng femeile
De-a lui amor.

El fură nunţilor ecouri tinere,
Cântul la dor,
Răpeşte buzelor naivei Vinere
Vorba d-amor.

Pe munţi în negură, pe stânci de cremene,
El a cătat
O albă vèrgină, să-i fie gemene
Şi te-a aflat.

Tu eşti cântărilor suroră gemene,
Sufletul lor,
Regele inimii trebuie să-ţi semene
Ca vis cu dor.

În tine vede-se că e în cerure
Un Dumnezeu,
Purtând simètria şi-a ei misterure
În gândul său.

Mână dar coardele unele-ntr-altele,
Mână-le lin.
Căci ca în sufletu-ţi n-a găsit altele
Regele Lin.

Cântă cu doliul, ce-l varsă bèlele
Când plâng de-amor,
Să creadă lumile, să creadă stelele
Că-i tactul lor.

Cum zboară îngerii din stele-n stele,
Barzii zbor, flutură printr-a lor bele
Din lungul horelor amestecate
Barzii ridic-a lor glasuri bărbate.
Arpele-n cântece parcă se sfarmă
Când gem cu sufletul, când zic de-alarmă
Muzica sferelor: Serafi adoară
Inima lumilor ce-o încongioară,
Dictând în cântece de fericire
Stelelor tactul lor să le inspire.
Şi cum colorile ce se îmbină
Naşte a soarelui albă lumină,
Astfel prin vocile răsunătoare
Curge-astă mistică, dulce cântare:

Ondină,
Cu ochi de dulce lumină,
Cu bucle ce-nvăluie-n aur
Tezaur!

Idee,
Pierdută-ntr-o palidă fee
Din planul Genezei, ce-aleargă
Ne-ntreagă!

Să-nvii vii
Şi stânca de care râd timpii
Şi tot ce mai e-n nesimţire
În fire?
Vin’ dară,
Căci ochiu-ţi e viaţă şi pară,
Şi sufletu-ţi blândă magie
Ce-nvie.

Să cânte
Ce secoli tăcu înainte,
Şi-a munţilor creştete-nalte
Să salte.

Şi din amestecul de vise dalbe,
Dintre dănţândele fiinţe albe,
Iese, cum cântecul dintre suspine,
Regina albelor nopţii regine.
Păru-i ca aurul faţa-ncadrează,
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Cunună-n undele-i se furişează.
Pe-o liră gingaşă şi argintie
Mânuţa-i coardele le-ncurcă vie
Şi cum din zilele poetici, june,
A idealului iese minune,
Astfel prin notele lirei de-amor
Glasul ei tremură, dulce uşor:

Liră spartă-n stânca lume,
Suflet stins, muiat în nor,
Plâns amar luat de glume,
Adevărul vrăjitor:

E fiinţa-mi tremurândă
Care trece-n infinit,
Ca un fulger fără ţintă,
Ca un cap fără zenit.

Şi din chinuri ce mă-neacă,
Eu sorb mirul cel curat
Cum o lebădă se pleacă,
Bând din lacul îngheţat.

Şi cu moartea cea adâncă
Am schimbat al vieţii gând.
Am fost vultur pe o stâncă,
Sunt o cruce pe-un mormânt.

Care-i scopul vieţii mele,
Întreb sufletu-mpietrit?
Ochiu-i stins, buzele mele
De dureri a-nvineţit.

Crucea-mi pare gânditoare,
Parcă arde-a vieţii-mi tort
Şi prin neguri, mormântare
Privesc, faţa mea de mort!

Dar atunci când albe zâne
S-or privi-n sufletul meu,
A! gândiţi, gândiţi la mine
Că am fost în lume eu.

Un murmur feeric dezmiardă duios
A sălii tăcere senină,
Pin bolta ferestrei, arcată pompos,
S-aude vibrând mandolină,
Ş-un èco uşor,
Setos de amor,
Se-neacă-ntr-a mandolei strune
Nebune.

Şi toată viaţa lui, tot ce-a cules
Din unde, din munte, din vale,
Tot sufletu-i june, tot scumpu-i eres
Îl pierde în coardele sale.

Vărsându-l cu dor,
Plângând râzător,
El cântă cu buze de miere
Durere:

− De ce nu-s o floare uscată de vânt
Şi pală ca fruntea pe moarte,
Ce mila o pierde prin cruci de mormânt
Cu miros strivit, fără soarte,
C-atunci m-ai lua,
La mine-ai căta
Gândindă, cum e trecătoare
O floare.

Dar eu nu-s, copilă, decât un amor
Ce arde-n o inimă jună,
Un glas de pe buze aprinse de dor,
O minte pustie, nebună
Şi dulce descânt
Pe coarde de-argint,
Când palida mea nebunie
Învie.
Dar am o câmpie ce unduie-n flori,
Câmpia speranţelor mele.
Acolo te-aşteaptă râzândele zori
Pletindu-ţi coroană de stele.
S-aduci prin amor
De viaţă fior,
În câmpul speranţelor vină,
Ondină!

* * *
Romantică prin excelenţă, tema din poezia O călărire în 
zori este reluată în parte şi în Ondina, căci zborul aiuris-
tic al fantaziei poetice, care include o imaginară călărire 
a celor doi îndrăgostiţi pe un cal fermecat (aşa ca-n bas-
mele populare), se încadrează perfect pentru perioada 
aceasta în structura poetică eminesciană.

Ondina este şi ea compusă tot în anul 1866, aşa cum 
ne relevă manuscrisul 2259 (f. 21v.-25). Încercată în mai 
multe variante cu titluri schimbate, ea nu aparţine gru-
pului de texte tipărit în Familia, dar îşi află locul printre 
poeziile care fac parte din arealul tematicii ipoteştene, 
cel legat de focul primei iubiri, a neîmplinirilor legate de 
această iubire castă, desluşind o încărcătură de adânci şi 
subtile înţelesuri.

Este perioada când în Botoşani, timp de cinci luni, 
trupa de teatru a lui I. Lupescu dă reprezentaţii în oraş, 
în timp ce Eminescu, plecat din Blaj ajunge la Sibiu cu 
trupa de teatru a Ştefaniei Tardini, unde îl întâlneşte pe N. 
Densusianu. Dânsul, spune Densuşianu, publica pe timpul 
acela în „Familia“ domnului Vulcan primele sale încercări 
poetice… şi eu, care încă eram pe timpul acela începător… 
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făceam din când în când exerciţii de versuri prin „Fami-
lia“, aşa că din „Familia“ ne cunoşteam1.

„Ondina“, lucrată şi prelucrată vreme de opt ani şi trecută 
prin trei tipare autonome, cu trei titluri deosebite2, − spune 
I. D. Marin − merită explicaţiile şi analogiile tematice în 
legătură cu iubita de la Ipoteşti, moartă prematur: „Ondina“ 
este prima poemă, prin care poetul îşi arată dorinţa fier-
binte de a fi împreună cu Casandra, moarta de la Ipoteşti. 
Această dorinţă ne aminteşte de mitologicul Orfeu, care 
s-ar fi coborât în infern, ca să-şi readucă la viaţă pe soţia, 
Euridice, decedată chiar în ziua nunţii. Orfeu, ar fi reu-
şit să înduplece, prin cântece, divinităţile infernului, însă 
acestea i-au poruncit să nu privească chipul Euridicei, mai 
înainte de a fi ajuns pe tărâmul celor vii. Neputând rezista 
tentaţiei de a-şi privi iubita, a pierdut-o pentru totdeauna3.

I. D. Marin pare a avea dreptate. O demonstrează şi cele 
cinci strofe din Cântecul furtunii, anticipat în manuscri-
sul 2290, f. 5v.-6, a cărui ultimă strofă face trimitere exact 
la Casandra copilăriei, iubita moartă prematur4.

Aşa cum a fost arătat mai sus, poezia apare în manus-
crisul 2259, f. 21v-25. În acelaşi manuscris, la f. 3v-7v., e 
de remarcat faptul că Eminescu încearcă şi o altă variantă 
cu titlul Serata. Ceea ce au acestea în comun este faptul 
că amândouă poartă data: oct. 1866.

Ca mai toate creaţiile poetice eminesciene şi Ondina 
are mai multe versiuni, între care unele de sine stătătoare. 
Astfel ea intră, spre exemplu, în compoziţia intitulată Eco, 
apărând în manuscrisul 2259. (f. 82-85, 210-215, 207 şi 
216-218). O formă independentă a Ondinei se regăseşte 
în manuscrisul cu titlul Ecoul din fereastră şi este o altă 
versiune decât cea intitulată Eco.

Motivul Ondinei este de mare circulaţie în literatura 
timpului, aşa încât nu este de mirare că poetul român a 
insistat asupra lui, cu atât mai mult cu cât tema este pur 
romantică şi provine din mitologia germano-scandinavă: 
Ondina este o zână a adâncimilor apelor, atrage pe pes-
cari şi pe cei ce trec pe maluri şi-i duce în palatul ei de cris-
tal5, adică o temă numai bună pentru impasul suferinţei 
eminesciene.

Mai este de adăugat aici că versiunea cu titlul Cânte-
cul Casandrei are şi o altă formă independentă şi poartă 
titlul Cântecul lăutarului, versiune prezentă în manuscri-
sul 2259, f. 39v-406.

Faptul că pe Eminescu l-a preocupat atât de mult tema 
de la vârsta atât de fragedă, 16 ani, este relevant pentru 
creaţia sa de mai târziu şi o va mai relua sub diferite forme, 

1  Elie Dăianu, Eminescu în Blaj, Apud Petru Vintilă, Roman cronolo-
gic, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1974, p. 50.

2  I. D. Marin, op. cit., 136.
3  Ibidem.
4  Vezi Mihai Eminescu, Opere, Vol I, Cronologii şi simbioze poetice, 

1866-1876, Ediţie cronologică integrală de Valentin Coşereanu, Pre-
faţă de Eugen Simion, Academia Română, Fundaţia Naţională pen-
tru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti, 2019, p. 75-82. (Numită de aici înainte 
Ediţia Coşereanu).

5  M. Eminescu, Poezii, I, ed. Murăraşu, 1982, p. 282.
6  Vezi Mihai Eminescu, Opere, I, ed. Coşereanu, p. 87-88.

găsind în final varianta aproape de cea perfectă în Fecio-
rul de împărat fără de stea.

Mai mult, nici proza nu este lipsită de abordarea per-
sonajului mitic scandinav. În Umbra mea, din manuscri-
sul 2255 (f. 184-185), numele Ondina apare sub cel de 
Onde: − Onde! Zisei eu încet, netezindu-i părul ei de aur. 
Onde, ştii tu ceva, vino cu mine în lună, vom trăi aşa de 
fericiţi acolo, neconturbaţi de nimeni, tu pentru mine, eu 
pentru tine, din visurile noastre vom face castele, din cuge-
tările noastre – mări cu miliarde de unde, din zilele noastre 

– veacuri de fericire şi de amor. Hai în lună! Lasă-ţi umbra 
ta acasă, culc-o în pat, iar tu vino cu mine prin ninsori de 
stele şi prin ploi de raze, până ce, departe de acest pământ 
nenorocit şi negru, îl vom uita, pentru ca să nu ne avem 
în minte decât pe noi7.

Evident că totul se petrece în imaginaţia de factură 
romantică a poetului, întrucât această imaginară călă-
torie nu fuse decât o sărutare lungă, iar Eminescu duce 
acţiunea din largul mărilor în largul cerurilor nalte, pro-
priu poeticii sale.

Ioana Em. Petrescu accentuează faptul că Substanţa 
lumii e, în „Ondina“, lumina, iar legea ei este culoarea şi 
cântecul. În ultima variantă a poemei („Eco“, 1872), vizi-
unea aceasta, reluată, e tratată în maniera ironiei roman-
tice şi „serata“ devine visul iluzoriu al unei naturi pusti-
ite şi ruinate…8

Este dovada cea mai concludentă că Poemul oferă un 
material deosebit de important pentru urmărirea procesu-
lui de elaborare9, că poetul lucrează în dimensiunile gene-
ralului, ascunzând pe cât i-a fost posibil individualul. Toc-
mai această înălţare este apanajul geniului, iar tendinţa 
noastră de a-l depista nu este altceva decât o demonstra-
ţie că Eminescu s-a confundat cu experienţele sale sen-
timentale pe care le-a ridicat, aşa cum a făcut Petrarca 
(în cazul Laurei), la rangul cel mai de sus al artei poetice.

Lucruri convingătoare despre tema cărţii în legătură cu 
Ondina va spune I. D. Marin: Prin manuscrisele sale, i-au 
rămas multe încercări poetice, datate de el „octombrie 1866“ 
şi lăsate pentru prelucrările de mai târziu. Dintre acestea, 
ne oprim, în mod special, la poema „Ondina“, lucrată şi pre-
lucrată vreme de opt ani, cu trei titluri deosebite. […] În 
prima redactare, datată de poet „6 oct.“, această poemă are 
titlul, aşa cum s-a arătat mai sus, „Serata“, iar Perpessicius 
i-a zis „Ondina I“. La a doua redactare, datată tot de poet 

„oct. 866“, are titlul „Ondina (fantazie)“, iar Perpessicius a 
considerat-o, pe drept, „Ondina II“. Între aceste două forme, 
se observă deosebiri, mai ales la versurile pe care poetul i 
le atribuie Casandrei.

Subiectul este acelaşi. Când noaptea „coboară din nori, 
pe aripi de fiori“, un june zboară, ca gândul, pe un cal, 
care, „cu nara-i arzând şi cu coama pe vânt“, saltă peste 

7  M. Eminescu, Opere, VII, ed. Perpessicius, p. 138.
8  Ioana Em. Petrescu, Eminescu. Modele cosmologice şi viziune poetică, 

Ediţie îngrijită şi prefaţată de Irina Petraş, Bucureşti, Editura Para-
lela 45, 2005, p. 40.

9  M. Eminescu, Opere, I, 2011, ed. Vatamaniuc, p. 794.
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creştete de stânci şi prăpăstii adânci, „ca cerbul urmat de 
săgeat-arzătoare“. Junele poartă sub mantia-i o mandolină. 
Astfel, el ajunge la fereastra unui vechi castel, care este lumi-
nat de mii de lumini şi răsună de mare cântare de brazi. 
Înăuntru dansează nişte fiinţe albe, parcă purtate de zefi-
rii de prin grădini. La acea horă, cântă nimfele, întâi din 
lire, apoi din ceteri, apoi cântă brazii, cu glasuri „barbate“ 
rugând-o pe Ondina, cea aleasă de regele Lin, ca stăpână 
a zeului Amor şi zeiţa adorată de poeţi, să-şi împlinească 
solia dată de Orfeu. Vocea ei să răsune ca o vrajă, încât 
marmora să cânte, creştetele-nalte ale munţilor să salte şi 
tot ce e în fire e în nesinţire să învie, iar poeţii să cânte, ce 
n-au cântat de secole.

Din acel „amestec de vise dalbe“ apare Ondina, „ca o 
taină timidă a nopţii“, cu părul ca aurul şi cu cunună. Pur-
tând mânuţa gingaşă pe lira argintie, ea începe să cânte, 
cu glasul dulce şi tremurător. Versurile cântate de ea în 

„Ondina II“ au titlul aparte: „Cântecul Casandrei“. După 
ce se termină cântul Casandrei, de la fereastra castelului 
porneşte cântecul junelui nostru poet, al cărui eco uşor 
se îneacă în strunele mandolinei şi în tăcerea din sală. El 
spune că e un amor ce arde într-o inimă jună, un glas de 
pe buze aprinse de dor, o minte pustie. „Dar – zice el – 
am o câmpie ce undoaie-n flori/Câmpia speranţelor mele/
Acolote-aşteaptă râzândele zori,/De viaţă fior./În câmpul 
speranţelor, vină, Ondină!“.

Nu e greu de priceput că acea câmpie ce unduie-n flori, 
e de la Ipoteşti. […] Aici ne interesează valoarea biogra-
fică; în ea o găsim pe Casandra de la Ipoteşti. Ar mai fi 
de observat că la această serată se întâlnesc personagii 
aduse din mitologii diferite. […] Ondinele sau Undinele, 
din mitologia germanică şi scandinavică, erau duhuri ale 
apelor, prezentate ca fete tinere şi seducătoare, care îşi ale-
geau bărbaţii dintre muritorii de rând. Poetul va fi cunos-
cut frumoasa nuvelă germană, „Undine“, de Friedrich de 
la Motte-Fouqué, apoi nuvela „Undine“, a lui Fernando 
Fenenberg, tradusă de Lucreţia Silvianu, în „Familia“ din 
11/23 sept. 1866, şi, fără îndoială, fermecătoarea „Lore-
lay“, a lui Heine, care ademeneşte pe pescar, îl ameţeşte 
dulce, pentru a-l arunca în prăpastie.

Dar Ondina tânărului Eminescu n-are nici una din 
aceste însuşiri. Ea este foarte pământeană, când spune: 

„Eu nu voi să fiu o zeie/Frunte-ncinsă în cununi/Ci glas 
jalnic de femeie/Care cântă-n dor nebun. Mai ales în ver-
siunea a II-a, nici nu mai este vorba de vreo Ondină, ci 
doar de Casandra, moarta de la Ipoteşti: Eu cu moartea 
cea adâncă/Am schimbat al vieţii gând,/Am fost vultur pe 
o stâncă,/Sunt o cruce pe-un mormânt/ […] Dar atunci 
când albe zâne/S-or privi-n sufletul meu/A! gândiţi, gân-
diţi la mine,/Că am fost în lume eu.“

La a treia prelucrare, făcută în vara anului 1872, această 
poemă va fi supusă la mari modificări, în primul rând, ca 
să nu mai apară pe hârtie numele Casandrei10.

10  I. D. Marin, Eminescu la Ipoteşti, Editura Juminea, Col. Eminesci-
ana, Iaşi, 1979, pp. 136-138.

După un aşa lung periplu, pe cât de folositor, pe atât de 
bine argumentat, I. D. Marin ţine să fructifice toate trans-
formările Ondinei, demonstrând nu numai influenţele 
poemului, dar şi de unde vin prefacerile de mai târziu:…
dintre toate revenirile poetului la Ipoteşti, aceea din 1872, 
adică din primăvara şi până către sfârşitul lunii octombrie, 
a fost cea mai lungă şi cea mai ocupată cu activitatea sa 
poetică. În această vreme, a fost făcută a treia prelucrare 
a poemei „Ondina“, care acum a căpătat titlul „Eco“. Poe-
tul, aflat tot la fereastra castelului, de data aceasta recită 

„Sara pe deal“ (vezi, în volum, analizele celor două creaţii 
poetice). […] Tot în „Ondina“, titlul „Cântecul Casandrei“, 
deocamdată, a fost modificat în „Cântecul unei Casan-
dre“. După aceea, versurile atribuite Casandrei, cu tot cu 
acest titlu, au fost scoase din „Ondina“, ca poezie aparte 
şi, după alte câteva modificări, au căpătat un titlu nou: 

„Cântecul lăutarului“.11 […] Perpessicius vedea în „Cân-
tecul lăutarului“ „un fior cald, pornind din inimă şi mai 
de demult, din vremea „iubitei de la Ipoteşti“12. Edificator.

Mai departe, autorul citat continuă cavalcada dezle-
gărilor Ondinei: Galdi era foarte aproape de adevăr, când 
îi făcea legătura între „Cântecul lăutarului“ şi altă poezie 
a lui Eminescu, „Din lyra spartă“ (1867), „ceea ce – conti-
nua Galdi – ne permite să presupunem că şi liedul pe care-l 
analizăm a izvorât dintr-o profundă criză sentimentală“. 
Văzând apoi că şi aici este vorba de „o cruce pe-un mor-
mânt“, Galdi continua: „Poate nu ne înşelăm presupu-
nând că cuvântul cruce evocă, simbolic, tot ce mai leagă 
pe poet de atmosfera fericită din Ipoteşti..“13.

Analizându-l pe Şerban Cioculescu, autorul ipoteştean 
continuă: Există în „Cântecul Casandrei“ următoarea strofă 
misterioasă şi tulburătoare, a cărei analiză, după Şerban 
Cioculescu e parcă mai dificilă decât a întregii poeme: „Şi 
din chinuri ce mă-neacă,/Eu sorb mirul cel curat,/Cum 
o lebădă se pleacă,/Bând din lacul îngheţat.“

La trecerea în „Cântecul lăutarului“, această strofă a 
căpătat două mici variante: „Dintre chinuri ce mă-neacă/
Eu sorbeam mirtul curat…“ Mai departe, comparaţia cu 
lebăda a rămas aceeaşi14. […]

Faptul că strofele întregii poeme au rămas în fond ace-
leaşi, deşi au căpătat alt titlu, se explică prin acelaşi des-
tin pentru Casandra şi pentru lăutar. Din motive logice, 
schimbarea titlului trebuie făcută, deoarece Casandra pe 
care o ştim moartă, nu mai putea cânta. Ca să-i admi-
tem cântecul, trebuie să ne-o închipuim, cel mai târziu, în 
ultima zi a vieţii, aşa cum se închipuie lăutarul. Dar, de 
unde mai pot ei căpăta atâta putere, ca să „cânte“, tocmai 
în ultimele ceasuri ale vieţii? Din chinurile care îi „îneacă“, 
din suferinţele petrecute în scurta lor viaţă, ei „sorb“ cu un 
suprem efort ceea ce poetul numeşte „mirtul cel curat“, ca 
să-şi poată cânta cântecul, înainte de a trece în braţele mor-
ţii. În această interpretare, comparaţia cu lebăda, la care 

11  Ibidem, p. 150.
12  Ibidem, p. 151.
13  Ibidem, p. 152.
14  Ibidem, p. 152-153.
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Eminescu n-a renunţat – este o frumoasă imagine poetică. 
Nu e vorba de lebăda numită şi lebăda cântătoare (Cyga-
nus cyganus), care în toată ţara noastră este oaspete de 
toamnă şi de iarnă, ci de altă specie de lebădă, care, după 
credinţa vechilor greci, este mută tot timpul vieţii, iar îna-
inte de moarte, în loc să geamă, să ţipe, ea… cântă. La Emi-
nescu, şi lebăda trăieşte o dramă15.

COPILĂ, ANGEL DE ÎNĂLŢARE…
Copilă, angel de înălţare
Lipeşte-ţi sânul de capul meu,
Dispare lumea de sub picioare
Mergând la dreapta lui Dumnezeu.

Să-ţi moi în flăcări aripa-ţi albă,
Fruntea ta blondă în rece-eter,
Faţa-n lumina serii rozalbă,
O, cântec dulce sortit din cer.

Dulce copilă, suflet de rouă,
Inimă de-aur, ochi de senin,
Răpeşte-mi viaţa, dă-mi alta nouă,
Varsă amorul într-al meu sân.

* * *
Regăsită în manuscrisul 2259, f. 219, poezia aceasta e scrisă 
pe o optime de hârtie şi cu grafia juvenilă, proprie ciorne-
lor de Blaj16.

Copilă, angel de înălţare este în întregime o evidentă 
invocaţie către iubita moartă de la Ipoteşti, căci ce altceva 
poate să însemne dorinţa de a-şi ţine din nou capul pe 
pieptu-i, aşa cum făceau altădată adormind de armonia 
codrului bătut de gânduri, sus, lângă lac, peste noapte, în 
pădurea fremătândă şi plină de misterele nopţii?

Pentru poet, copila fusese angel de-nălţare, iar odată 
cu plecarea ei intempestivă la cer, Mergând la dreapta lui 
Dumnezeu, poetului îi Dispare lumea de sub picioare, atât 
de neaşteptată îi fu întâmplarea, căci atunci când îţi fuge 
pământul de sub picioare, aşa cum se spune în popor, eşti 
în faţa pierzaniei. Numai că Eminescu, atent la nuanţele 
de limbaj, aduce prin analogie cu expresia populară, o 
alta, mult mai semnificativă pentru cazul în speţă: Dispare 
lumea de sub picioare, căci odată cu moartea iubitei a dis-
părut din lume şi iubirea.

Termenul rozalbă, folosit des în această perioadă, cu 
referire la Casandra, apare din nou şi în această poezie. 
Rămasă obsesiv în mintea poetului în rochia albă a înmor-
mântării17, aşa cum este ritualul în cazul morţii fetei virgine, 
fruntea iubitei blonde trece în rece-eter, iar faţa acesteia o 
vede-n lumina serii rozalbă şi-atunci o invocă: O, cântec 
dulce sortit din cer.

15  Ibidem, p. 153.
16  M. Eminescu, Opere, V, ed. Perpessicius, p. 563.
17  În realitate rochia albastră a fetei, probabil singura pe care o avea. 

Vezi în acest sens I. D. Marin, op. cit., p. 122-123.

Strofa ultimă nu este altceva decât o caracterizare rea-
listă a obiectului iubirii, întrucât pentru poet iubita este o 
Dulce copilă, suflet de rouă,/Inimă de-aur, ochi de senin, 
ceea ce transmite imaginea pură a iubitei-copilă demnă 
de o la fel de pură dragoste. Versurile din urmă sunt o 
rugă disperată îndreptată spre cea plecată să călătorească 
în ceruri. În fapt, important şi revelator totodată sunt pre-
schimbările înfăptuite în sufletul poetului rămas în viaţă18.

NU E STELUŢĂ
Nu e steluţă tremurătoare
Să nu gândească în drum de nor
La altă steauă strălucitoare,
La alt amor.

Numai o viaţă pe gând de moarte,
Numai o frunte ce-a-ngălbenit,
Numai un atom fără de soarte
Nu e iubit.

Galbena steauă fără lumină,
Altar să n-aibă un Dumnezeu,
Este-al meu suflet, care declină,
Sufletul meu!

* * *
Din contextul poeziei Nu e steluţă, alcătuită numai din 
trei strofe, poate fi reţinut un anume sentiment al pustiirii 
sufleteşti rezonând cu acelaşi sentiment al pierderii iubirii/
iubitei din tinereţe. Aceste simţăminte devastatoare s-au 
accentuat odată cu moartea Casandrei, spunând şi crezând, 
aşa cum mărturisea într-o scrisoare către sora sa, Harieta, 
că poveşti sunt toate pe lumea aceasta.

Perpessicius menţionează faptul că poezia figurează în 
manuscrisul Marta 2259, f. 32, drept a 24-a piesă a caietu-
lui. Strofele sunt numerotate, versurile nu. Datată 186719.

Folosind aceeaşi metodă poetică şi acelaşi simbol suge-
rat de stelele personificate, Eminescu nu se poate des-
prinde de ideea asocierii acestor elemente cu cei doi îndră-
gostiţi pe deplin armonizaţi, potrivire privită de poet ca 
pe un destin pământean – atracţia dintre doi îndrăgostiţi 
asemănându-se cu modelul cosmic oferit de stele. Totul 
cu gândul la iubita din ceriuri.

Eminescu constată şi transmite poetic că Numai o 
viaţă pe gând de moarte, dar şi atunci, Numai o frunte 
ce-a-ngălbenit,/Numai un atom fără de soarte/Nu e iubit. 
Aşa încât, „tradusă“ în termenii adecvaţi, Galbena steauă 
fără lumină este chiar iubita contopită cu cerul prea tim-
puriu din păcate.

(Fragment din volumul Desculţ în iarba copilăriei, 
apărut la Editura Juminea, col. Memoria clepsidrei, 2020)

18  Vezi şi versiunile din Eminescu, Opere, I, ed. Coşereanu, p. 90.
19  M. Eminescu, Opere, V, ed. Perpessicius, p. 15.
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P
Theodor CODREANU

Alexandru Surdu: Eminescu, filosoful*

Premisa de la care pleacă acad. Al. Surdu este aceea a 
întoarcerii la evidenţe, ocultate, în mod paradoxal, de 
istoria şi critica literară, cu ecou persistent şi în rândul 
filosofilor. Incredibila evidenţă este aceea că Eminescu a 
fost, prin studiile universitare, filosof: „dacă ar fi cazul să 
spunem ce era «de meserie», ar trebui să răspundem, fără 
nicio ezitare, că era filosof. Căci a studiat filosofia 3 ani la 
Viena şi 2 ani la Berlin, citind mult şi ascultându-i la cur-
suri pe cei mai vestiţi filosofi din vremea aceea“.

La Editura „Ardealul“ din Târgu Mureş, a apărut, în plină 
pandemie, cartea acad. Alexandru Surdu Eminescu şi filo-
sofia. Întâmplarea a făcut ca la una dintre lansări, cea din 
data de 23 august 2020, în satul bănăţean Ictar, com. Topo-
lovăţ din apropierea Lugojului, să fiu prezent, lucrarea fiind 
prezentată de profesorul Simion Dănilă, traducătorul Ope-
relor complete, în şapte volume, ale lui Friedrich Nietzsche. 
Prilejul: dezvelirea unui bust Mihai Eminescu, într-un pei-
saj eminescian, evocând şirul plopilor fără soţ, dar, de astă 
dată – în ipostaza atât de familiară a teilor eminescieni, stră-
juitori ai aleii. Bustul a ajuns la Ictar prin strădania neobosi-
tului împătimit de Eminescu, părintele Teofil Bradea, spri-
jinitor şi al acestei apariţii editoriale (vezi Prefaţa autorului, 
p. 12). Lucrarea adună cincisprezece studii şi eseuri publi-
cate de autor, între 1986-2020, în revistele „Manuscrip-
tum“, „Caiete critice“, „Contemporanul“, „Astra“, „Luceafă-
rul“, „Academica“.

Despre Eminescu, filosoful, s-a vorbit sporadic şi, ade-
sea, irelevant, de-a lungul vremii, încât gânditorul n-a atras 
atenţia profesioniştilor, el absentând constant din tratatele 
de istoria filosofiei româneşti (de la Filosofia românească, 
din 1922, a lui Marin Ştefănescu, Bucureşti, Institutul Gra-
fic „Răsăritul“, până la tratatul colectiv din 1972, Istoria 
filosofiei româneşti, vol. I, Bucureşti, Editura Academiei 
Române). Pe de altă parte însă, majoritatea celor care au 

abordat opera eminesciană s-au întâlnit, inevitabil, cu gân-
ditorul, încât recenta O istorie a opiniilor privind filosofia 
lui Eminescu, primele două volume apărute deja la Editura 
Eikon din Bucureşti, în 2017 şi 2019, sub semnătura filo-
sofului băcăuan Ştefan Munteanu, inventariază un număr 
impresionant de personalităţi din ţară şi din exil care s-au 
ocupat, fie tangenţial, fie în studii aparte, de filosofia lui Emi-
nescu. Volumul I al lucrării lui Ştefan Munteanu se opreşte 
la Maiorescu, Constantin Dobrogeanu-Gherea, Grigore D. 
Pencioiu, Nicolae Petraşcu, Vasile Goldiş, Vasile Gherasim. 
I.A. Rădulescu-Pogoneanu, Panait Cerna, Henri Sanielevici, 
Mircea Djuvara, Mircea Florian, Marin Ştefănescu, Romu-
lus Demetrescu, Sterian C. Dumbravă, Henrieta Sachela-
rie, Cezar Papacostea, Gh. Bogdan-Duică, Iulian Jura, Ion 
Sân-Giorgiu, Grigore Tăuşan, Ion Petrovici şi Tudor Vianu. 
Volumul al II-lea radiografiază opera eminescologică, sub 
unghi filosofic, a următorilor: Alexandru Grama, Nico-
lae Zaharia, Ciprian Doicescu, Demetrio Marin, Rosa Del 
Conte, Sergiu Al-George, Marin Tarangul, Octavian Vuia, 
Constantin Amăriuţei, Alexandru Boboc, Tudor Cătineanu, 
Vasile Muscă, Elvira Sorohan. Lipsesc, desigur, mulţi alţii, 
rezervaţi, probabil, pentru volumul al II-lea, în caz că nu 
vor fi mai multe.

Problema însă e alta, dacă luăm ca reper vizata Istoria filo-
sofiei româneşti (vol. I, 1972), girată de Academia Română: 
schimbarea atitudinii faţă de gândirea filosofică eminesci-
ană, având ca finalitate recunoaşterea contribuţiei poetului 
nu numai la revoluţionarea paradigmei poetice româneşti 
şi europene, ci şi a filosofiei înseşi, deşi timpul nu i-a îngă-
duit s-o facă „sistemic“, cu atât mai puţin profesoral, ter-
men pentru care Eminescu avea repulsie, încălcând visul lui 
Titu Maiorescu de a-l vedea cu doctorat, în vederea ocupă-
rii unei catedre la Universitatea din Iaşi. Destinul lui Emi-
nescu a fost acela de semănător de arhei, ca om deplin al 
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culturii româneşti, sintagma sintetizatoare a lui Constantin 
Noica, el însuşi culme a filosofiei româneşti de esenţă emi-
nesciană. Altă măsură de comparaţie Eminescu nu a putut 
avea decât enciclopedismul caietelor lui Leonardo da Vinci 
(Noica), la nivel orizontal, iar pe dimensiunea profunzimii – 

„divinul brit“, Shakespeare, pentru care poetul nostru avea 
conştiinţa/intuiţia că reprezintă centrul iradiant al canonu-
lui literar şi cultural occidental, ca să folosesc terminologia 
criticului american Harold Bloom. Savantul de peste Ocean 
o spune foarte limpede, într-un surprinzător spirit emines-
cian: „În toată istoria filozofiei nu există originalitate cogni-
tivă comparabilă cu cea a lui Shakespeare şi este şi ironic, şi 
fascinant să vezi cum se întreabă Wittgenstein dacă există 
vreo diferenţă autentică între reprezentarea shakespeariană 
a gândirii şi gândirea însăşi“. În consecinţă, „Shakespeare, 
care nu s-a bazat prea mult pe filozofie, e mai important în 
cultura occidentală decât sunt Platon şi Aristotel, Kant şi 
Hegel, Heidegger şi Wittgenstein“1. Este exact situaţia lui 
Eminescu în cultura românească. Cu ajutorul lui Harold 
Bloom, putem explica magnifica enigmă de ce Eminescu 
contează, în cugetarea filosofică românească, mai mult decât 
magistrul său Maiorescu şi decât toţi filosofii noştri iluştri, 
de la Vasile Conta şi C. Rădulescu-Motru şi până la Lucian 
Blaga şi Noica însuşi, genialul nostru filosof recunoscând-o 
în faţa a ceea ce a numit miracolul eminescian. Deşi min-
tea lui Eminescu întrecea pe a tuturor filosofilor vremii 
(exceptându-l pe Nietzsche, cu care se putea măsura), poe-
tul nostru şi-a reprimat, la timp, ispita doctorală şi profeso-
rală jinduită de binefăcătorul său Titu Maiorescu. O spune 
şi Alexandru Surdu în unul dintre cele mai pătrunzătoare 
studii ale sale, Hiperexactitate şi perfecţiune. Maiorescu, cel 
care l-a vrut un discipol al său în materie de logică şi filosofie, 
reevaluându-şi eşecul, îi recunoaşte, tardiv, poetului (Emi-
nescu şi poeziile lui, 1889), dimensiunea canonică „shakeas-
peariană“, providenţiind: „Acesta a fost Eminescu, aceasta 
este opera lui. Pe cât se poate omeneşte prevedea, literatura 
poetică română va începe secolul al 20-lea sub auspiciile 
geniului lui, şi forma limbei naţionale, care şi-a găsit în poe-
tul Eminescu cea mai frumoasă înfăptuire pănă astăzi, va fi 
punctul de plecare pentru toată dezvoltarea viitoare a vest-
mântului cugetării româneşti“2.

Cei mai îndreptăţiţi să explice situaţia paradoxală a filo-
sofului Eminescu între egali sunt, cu siguranţă, Constantin 
Noica şi discipolul său Alexandru Surdu. Ceilalţi au adus 
remarcabile argumente din interiorul doctrinelor filoso-
fice, când nu i-au negat poetului vocaţia filosofică sau i-au 
supus gândirea fenomenului sursierist, reducând-o la epigo-
nism, cum o face însuşi G. Călinescu, unul dintre cei care au 
determinat, prin uriaşul său prestigiu de primus inter pares 

1  Harold Bloom, The Western Canon: The Books and School of the 
Ages, New York, Harcourt Broce, 1994, v. trad. din engleză a Deliei 
Ungureanu, Canonul occidental – Cărţile şi şcoala Epocilor, Grupul 
Editorial Art, Bucureşti, ediţia a II-a, 2007, p. 38.

2  Titu Maiorescu, Opere, II, ediţie, note, comentarii, variante, indice de 
Georgeta Rădulescu-Dulgheru şi Domnica Filimon, note şi comen-
tarii de Alexandru George şi Al. Săndulescu, Editura Minerva, Bucu-
reşti, 1984, seria „Scriitori români“, p. 108.

al eminescologiei, lipsa filosofului Eminescu din tratatele 
academice. În ultimă instanţă, Călinescu reducea filoso-
fia eminesciană la un comentariu în marginea filosofiei lui 
Kant şi Schopenhauer.

Dar începutul ambiguităţilor vine chiar de la Maiorescu. 
Eminescu, pe bună dreptate, a dus o campanie de apărare a 
Logicii mentorului junimist (la Alexandru Surdu, a se vedea 
excelenta radiografiere În apărarea Logicii lui Maiorescu). 
A fost, poate, un indiciu că poetul îi este discipol, deşi între 
logica şi filosofia maestrului şi cele eminesciene e distanţă 
de eră paradigmatică. Cu şapte ani înainte de apariţia vol. I 
din tratatul Istoria filosofiei româneşti, la Centrul de Logică 
al Academiei Române (înfiinţat prin strădania lui Athanase 
Joja), a oprit o maşină a Securităţii din care a coborât Con-
stantin Noica, cel ieşit din detenţie, în 1964. L-a recunos-
cut imediat Anton Dumitriu, şi el proaspăt coleg la institut 
cu foarte tânărul Alexandru Surdu. Au fost colegi până în 
1975, când au finalizat publicarea cărţii, Mihai Eminescu, 
Lecturi kantiene, apărută la Editura Univers, cu un studiu 
introductiv semnat de Noica. Aşa s-a prefigurat schimbarea 
de atitudine faţă de filosoful Eminescu (vezi eseul Amintiri 
despre Noica şi Eminescu). În această bătălie a fost, angrenat, 
indirect, şi logicianul Anton Dumitriu, după cum reiese din 
Jurnalul de idei rămas în manuscris şi publicat abia în 2013 
de revista clujeană „Tribuna“. Anton Dumitriu face notări 
la apariţia, în 1978, a cărţii Amitei Bhose, Eminescu şi India, 
din care reţine:: „Eminescu nu a vrut să arate lumii chipul 
său de filosof în sensul european al cuvântului, de aceea el 
şi-a îmbinat toată gândirea filosofică cu imaginaţia poetică, 
creând o operă literară care identifică într-un tot sublimul 
meditaţiei umane şi al sensibilităţii prin verb. Eminescu nu a 
fost filosof şi a fost mai mult decât poet; el a fost un darshan 
(cel care vede), a fost un Kavi (poet înţelept) în sensul ter-
menilor indieni“3. Nu a fost filosof în sensul exersării pro-
fesorale europene, comentează Anton Dumitriu, dar a fost 
filosof într-un fel singular în spaţiul românesc şi european, 
având un echivalent în modul shakespearian canonic, dar ca 
nouă singularitate comparativ cu „divinul brit“: „Ca Dum-
nezeu te-arăţi în mii de feţe/ Şi-nveţi ce-un ev nu poate să 
te-nveţe“ (Cărţile). Aceştia sunt Shakespeare şi Eminescu.

„Lecturile kantiene“, cum le-a denumit pentru tipar Ale-
xandru Surdu, ca întâlnire, încă de la o vârstă sub douăzeci 
de ani, au însemnat, în evaluarea lui Noica, „marea întâm-
plare a culturii româneşti“4. Şi: „Ne-am deprins prea mult 
a vedea în el poetul, fără omul de cultură din el, sau alteori 
omul de cultură liberă, aproape improvizată, fără dăruirea 
către cultura organizată“. În realitate, Eminescu a depus o 
râvnă uriaşă „pentru munca de specialitate, fie că e vorba de 
filozofie ori de istorie, de economie ori filologie. Acest Emi-
nescu al vredniciei şi sănătăţii spirituale trebuie regăsit ală-
turi şi poate solidar cu cel al marilor tristeţi“5. Noica spul-
beră definitiv iluzia-prejudecată a criticii şi istoriei literare 

3  Cf. Anton Dumitriu – Jurnal de idei (XV), în „Tribuna“, Cluj-Napoca, 
serie nouă, an. XII, nr. 270 din 1-15 decembrie 2013.

4  Mihai Eminescu, Lecturi kantiene, ediţie critică de C. Noica şi Al. 
Surdu, Bucureşti, Editura Univers, 1975, Introducere de C. Noica, p. V.

5  Ibidem.
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că traducerile din Critica raţiunii pure au fost făcute de Emi-
nescu în vederea susţinerii doctoratului, la îndemnurile insis-
tente ale lui Titu Maiorescu. „Niciodată omul acesta – arată 
Noica – n-a făcut ce i se cerea“6. Traducerea a încercat-o din 
pură trebuinţă interioară, pentru sine.

Am subliniat verbul a încerca, fiindcă încercarea este un 
concept filosofic şi estetic fundamental în gândirea emines-
ciană, de o modernitate izbitoare, cu ecouri până la estetica 
formativităţii lui Luigi Pareyson. Încercarea este condiţia fiin-
ţială a Creatorului însuşi, în ipostaza eminesciană de Demi-
urg, de Archaeus, informaţia cuantică primordială. De aici 
strania descoperire a cuvântului cuant/cuantă de către Emi-
nescu, cu bune decenii înaintea lui Max Planck. Condiţia 
cuantei este saltul cuantic, adică tocmai încercarea eminesci-
ană: „În orice om o lume îşi face încercarea“ (Împărat şi pro-
letar). Noica, cel care a învăţat în adâncuri lecţia eminesciană, 
o va numi devenirea întru fiinţă, opusă devenirii întru deve-
nire, căci, spune Eminescu, până şi bătrânul Demiurgos se 
poate opinti în van. Şi tot Noica va folosi termeni mai potri-
viţi pentru saltul-încercare: „Sunt căutările (s.n.) lui Emi-
nescu. Sunt salturile (s.n.) pe care le dă el imposibilului“7. 
Eminescu numeşte omul ca facere eternă, iar moartea înce-
tarea/îngheţarea încercării: „Astfel umana roadă în calea ei 
îngheaţă,/ Se pietrifică unul în sclav, altu-mpărat,/ Acoperind 
cu noime sărmana lui viaţă/ Şi arătând la soare-a mizeriei 
lui faţă –/ Faţa – căci înţelesul i-acelaşi la toţi dat“. Drumul 
fiinţei e de la minte la inimă, în proporţie de mişcări, nu de 
forme. Este chiar marea lui confruntare cu Immanuel Kant8.

Am schiţat aici, altfel decât o face Noica, extraordinara 
noutate a lecturilor kantiene ale lui Eminescu. Poetul nostru 
a înţeles de la bun început că marele „salt cuantic“ din filo-
sofia kantiană se află în profunda disociere între transcen-
dent şi transcedentental. Înainte de Kant, s-a filosofat asupra 
transcendentului. După Kant, intră în arenă transcendentalul, 
culminând cu disjungerea heideggeriană Sein-Dasein. De 
aici pornesc Noica şi Alexandru Surdu în reevaluarea „kan-
tianismului“ eminescian. Criticismul kantienilor de catedră 
a fost refuzat de Eminescu. Ediţia Lecturi kantiene include şi 
două fragmente traduse de Maiorescu din Estetica transcen-
dentală, cu particularităţi evidente că magistrul le-a făcut în 
scopuri didactice. Între contemporani, doar Slavici a înţeles 
că traducerea lui Eminescu nu s-a realizat în vederea docto-
ratului. Dar, mai mult, autorul Luceafărului face din tălmăci-
rea Criticii raţiunii pure una de pionierat în istoria traduce-
rilor kantiene, singurul antecedent, în materie de traduceri 
kantiene fiind cel francez. Însă, ca orice a tradus, Eminescu 
a făcut, în acelaşi timp, operă de creaţie. Noica observă că 
traducătorii obişnuiţi caută forma cea mai „exactă“ a echi-
valentului din altă limbă. Eminescu, în schimb, recurge la 
o multitudine de sinonime, ca în variantele arhicunoscute 
din poeme. Aşadar, geniul său filologic se încearcă până şi 
în traduceri, cu atât mai mult în una atât de dificilă cum e 

6  Ibidem, p. XXI.
7  Ibidem, p. XLIII.
8  Cf. Theodor Codreanu, Modelul ontologic eminescian, Col. „Studii 

eminesciene“, Galaţi, Editura Porto-Franco, 1992.

Critica raţiunii pure. Comentatorii recenţi îi dau dreptate. 
Mircea Dumitru, rectorul Universităţii din Bucureşti, duce 
mai departe gândul lui Noica şi al lui Alexandru Surdu: „Cum 
a preluat cultura română pe Kant, poate fi o temă de reflec-
ţie fascinantă, care ne-ar ajuta să ne înţelegem mai bine pe 
noi înşine, rosturile noastre culturale şi, mai specific, rosti-
rile noastre filosofice“9. Pentru a nuanţa metoda eminesci-
ană a tălmăcirii lui Kant, filosoful preia din exemplele date 
de Ion A. Rădulescu-Pogoneanu (la modul negativ) şi de 
Noica (la antipod) echvalentele eminesciene pentru Utreil 
(judecată), termen „hotărâtor nu numai în kantianism, ci 
şi în întreaga filosofie de dată mai veche sau mai recentă“. 
Eminescu face eforturi uriaşe de a surprinde gândul kantian 
atunci când îl traduce, recurgând la variante contextuale: 
judeţ (un latinism plecând de la judicium, dispărut, supravie-
ţuitor, totuşi, în judiciar şi judicios), dar nu aşa cum credea 
Rădulescu-Pogoneanu – întoarcere anacronică la un stadiu 

„revolut“ al limbii şi culturii, ca să ajungă, apoi, la judecată, 
statornicit în Logica lui Maiorescu. dar nu cu sens înghe-
ţat, generalizator, ci plasat în referenţiale semantice diferite: 
psihologic, logic, filosofic, mânat de „instinctul filosofic cel 
bun“ (Noica), care, pe moderni i-a cam părăsit, ba chiar şi 
pe Eminescu atunci când, la 1877, a optat pentru referen-
ţialul uniformizator fixat de Maiorescu. Utilizarea concep-
tului de judecată, în filosofia engleză actuală, spre exemplu, 
dă dreptate lui Eminescu, englezii uzitând pentru Utreil 
termeni diferiţi contextual: proposition, sentece, utterance, 
judgement, antrenând diferenţe subtile. Metoda eminesci-
ană a dus la bogăţia de astăzi a limbii române filosofice, dar 
s-a petrecut şi reversul, obstaculând-o: „dacă impulsul origi-
nar, creator de limbă filosofică, al lui Eminescu, nu ar fi fost 
atenuat, inhibat sau «domesticit» de tendinţa contrară de 
uniformizare terminologică, ce a condus, în mod inevitabil, 
şi la o sărăcire a vocabularului filosofic“. Acest impuls ori-
ginar creator a dus la marea schimbare de paradigmă poe-
tică, cu extraordinarul peisaj al variantelor, de găsit în lirica 
modernă, bunăoară, la un Frenando Pessoa.

Nenorocul întârzierii recunoaşterii statutului de filo-
sof al lui Eminescu a venit pe linia raţionalismului declan-
şat de iluminism, cu biruinţa logicii de tradiţie aristote-
lică. Maiorescu a adus rigoarea disciplinarităţii în gândirea 
românească modernă, merit de netăgăduit, dar descura-
jator pentru gândirea plurivalentă de tip eminescian. De 
aceea, criticul nu s-a aplecat benefic asupra manuscrise-
lor eminesciene, întârziind şi valorificarea filosofiei poetu-
lui. Mai mult de atât, dintre discipolii săi, l-a ales pe cel mai 
încorsetat în raţionalismul cartezian, cu tentă profesorală, 
căruia i-a dat sarcina să prezinte publicului manuscrisele 
filosofice, după cedarea lor Bibliotecii Naţionale, în 1902. 
Noica şi Alexandru Surdu s-au arătat surprinşi că Maiorescu 
n-a apelat la C. Rădulescu-Motru, la P.P. Negulescu, sau la 
Ion Petrovici, care erau, prin structură, kantieni. L-a pre-
ferat pe Rădulescu-Pogoneanu, care a publicat traducerea 
din Kant în 1906, cu o prezentare lipsită de orice adecvare 

9  Mircea Dumitru, Cum gândim astăzi, cu Eminescu, traducerea şi tăl-
măcirea operelor filosofice, în „Academica“, nr. 6-7, iunie-iulie, 2014.
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la obiect, considerând traducerea un „capriciu de poet“, 
cu acuze scolastice care au blocat cercetările altora. „Din 
păcate – remarcă Noica, invocând şi versurile din Scrisoa-
rea I – elevii lui Titu Maiorescu, cărora le revenea în primul 
rând să valorifice aportul filozofic eminescian, l-au discredi-
tat, unii prin tăcerea lor, alţii prin judecata lor“. Atitudinea 
lui Rădulescu-Pogoneanu, întreabă Noica, nu a fost cumva 
chiar aceea a lui Maiorescu faţă de traducerea eminesciană? 
Căci, la drept vorbind, evaluatorul preferat nu avea pregăti-
rea unei decizii obiective, fiind mai mult filolog, cu instru-
ire pedagogică, decât filosof. Nefasta mistificare pogoneană, 
i-a indus în eroare pe mulţi, inclusiv pe Al. Rosetti, într-un 
studiu din 1958, Limba poeziilor lui Eminescu. Deşi a fost şi 
el marcat de ediţia Rădulescu-Pogoneanu, G. Călinescu îl 
contrazice pe improvizator, apreciind că, în Sărmanul Dio-
nis, Eminescu nu ilustrează conceptele kantiene de spaţiu 
şi timp din Estetica transcendentală.

Curios, nici următoarea „şcoală filosofică“, cea a lui Nae 
Ionescu, nu a fost stimulatoare pentru moştenirea eminesci-
ană, mentorul considerând că autorul „lecturilor kantiene“, 

„n-a fost deloc filosof “10. Aşa că adâncirea gândirii emines-
ciene va începe odată cu Noica, de îndată ce a ieşit din puş-
căriile comuniste. Însă nu cei mai supraevaluaţi învăţăcei de 
la Păltiniş, ajunşi glorioşi mai ales prin răsunătorul Jurnal de 
la Păltiniş, cristalizat între 1977-1981 şi publicat la Editura 
Cartea Românească în 1983, ca operă a lui Gabriel Liiceanu, 
s-au dovedit adevăraţii nicasieni ai filosofiei româneşti. Dim-
potrivă, imensul prestigiu al lui Noica a fost utilizat ca para-
van pentru o ieşire stranie din paradigma românească a filo-
sofiei şi culturii, una secătuită de eminescianismul creator 
al păltinişeanului. Te-ai fi aşteptat, de pildă, ca fondatorii 
Grupului pentru Dialog Social să ducă la îndeplinire visul 
lui Noica privind salvarea manuscriselor eminesciene, prin 
facsimilare, faptă asumată, nu fără puternice obstacole, de 
Eugen Simion, care a dus la finalizare punctul 1 din Hotă-
rârea de guvern nr. 1003 din 8 decembrie 1999, semnată de 
Ministrul Culturii, Ion Caramitru. Veritabilii discipoli emi-
nescieni ai lui Noica s-au dovedit a fi puţini, cei mai impor-
tanţi fiind Alexandru Surdu şi Constantin Barbu. Plus de asta, 
Al. Surdu i-a fost cel mai apropiat colaborator întru Emi-
nescu în primii peste zece ani de după ieşirea din închisoare.

Premisa de la care pleacă acad. Al. Surdu este aceea a 
întoarcerii la evidenţe, ocultate, în mod paradoxal, de isto-
ria şi critica literară, cu ecou persistent şi în rândul filosofi-
lor. Incredibila evidenţă este aceea că Eminescu a fost, prin 
studiile universitare, filosof: „dacă ar fi cazul să spunem ce 
era «de meserie», ar trebui să răspundem, fără nicio ezi-
tare, că era filosof. Căci a studiat filosofia 3 ani la Viena şi 
2 ani la Berlin, citind mult şi ascultându-i la cursuri pe cei 
mai vestiţi filosofi din vremea aceea. Şi a fost chiar aproape 
de susţinerea doctoratului în filosofie, timp în care a şi tra-
dus fragmente din Critica raţiunii pure. Dar sunt şi relatări 

10  Nae Ionescu, Curs de metafizică, Bucureşti, Editura Humanitas, 
1991, p. 173.

despre lecturile sale din Platon şi din Schopenhauer“11. E 
o bine dozată ironie aici, raportându-ne la evidenţă. Ş-apoi 
G. Călinescu a radiografiat toate cursurile la care a partici-
pat poetul. Dar se cuvine să aflăm şi de la Eminescu ce se 
considera. Într-o scrisoare către Veronica Micle, îi împărtă-
şeşte acesteia că, dintotdeauna, preocupările sale au fost şti-
inţifice şi literare. Seriozitatea abordării unui domeniu, arată 
Slavici, se vădea în aceea că nu se lăsa până nu pătrundea 
în fundamentele unei ştiinţe, a unei filosofii etc. Al. Surdu 
vorbeşte de hiperperseverenţă şi de hiperexactitate, în tot ce 
făcea, încât, spre exemplu, sublinia Noica, dacă s-ar fi afun-
dat cu gândul perfecţiunii, în traducerea integrală a Criti-
cii raţiunii pure, i-am fi pierdut pe poet şi pe publicist. În 
corespondenţa cu Maiorescu, se contura gândirea unui „sis-
tem“ filosofic propriu. Am pus între ghilimele cuvântul sis-
tem, fiindcă avea oroare de sisteme seci, care se adresau doar 
minţii, nu şi inimii. Am demonstrat cu aproape trei dece-
nii în urmă, că există un model ontologic eminescian, titlu 
al cărţii deja semnalate. Ba, mai mult, a gândit la un indice 
filosofic12, aşa cum s-a aventurat în elaborarea unui dicţio-
nar de economie, nemaivorbind de insolitul dicţionar de 
rime. Eminescu a scris publicistică şi literatură întotdeauna 
în numele adevărului, altfel spus, ca filosof, dincolo şi din-
coace de transcendent, un filosof în care s-a recunoscut 
hiperrebelul Emil Cioran, pentru care Rugăciunea unui dac 
s-a dovedit o performanţă inegalabilă, răvăşitoare, din care 
recunoaşte că se trage el însuşi. Câţi au înţeles că întreaga 
lui operă se anunţă în grozăvia mărturisitoare: Unde vei găsi 
cuvântul/ Ce exprimă adevărul?

Când se confruntă cu teologia, el vizează formalismul 
instituţional al dogmelor, cel care trădează iubirea lui Iisus 
Hristos. Capodopera postumă Preot şi filosof îl aşază în lume 
ca filosof mărturisitor al adevărului:

Nu ne mustraţi! Noi suntem de cei cu-auzul fin
Şi pricepurăm şoapta misterului divin.
Urmaţi în calea voastră mulţimii de absurzi
Şi compuneţi simfònii şi imnuri pentru surzi,
Ascuteţi adevărul în idoli, pietre, lemn,
Căci doar astfel pricepe tot neamul cel nedemn
Al oamenilor zilei sublimul adevăr  –
Ce voi spuneţi în pilde, iar noi l-avem din cer.
Eminescu s-a apropiat de ortodoxia strămoşească în pos-

tura nu de teolog, ci de filosof, cum atestă şi titlul poemului 
din care am citat. La fel se apropie şi de poezie, tot ca filosof, 
mascându-şi traseul, cum s-a mai observat. Zăbovind asupra 
acestei evidenţe, am lăsat pe altădată bogăţia intuiţiilor exe-
getice ale d-lui academician Alexandru Surdu, mulţumindu-i, 
pe această cale, pentru adunarea textelor sale eminescolo-
gice în acest volum, modest ca dimnensiuni, dar impresio-
nant prin esenţializarea gândului eminescian.

* Acest text a fost încheiat cu câteva zile înainte afla-
rea veştii năprasnice a plecării dintre noi a lui Alexandru 

Surdu (11 decembrie 2020).
11  Alexandru Surdu, Eminescu şi filosofia, Târgu Mureş, Editura „Ardea-

lul“, 2020, p. 9-10.
12  Vezi eseul Indice filosofic, op. cit., p. 85-91.
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U
Doru SCĂRLĂTESCU

Politică şi filosofie: Arthur Schopenhauer 
la Parlamentul României

Unde sunt acele frumoase vremuri când la cele mai înalte 
etaje ale politicii româneşti se discuta filosofie? Când aveam 
senatori şi deputaţi care ştiau, fie şi din auzite, de Platon, 
Spinoza, Hegel sau Kant, şi se băgau în seamă în Parlament, 
citându-i în limba franceză pe Schopenhauer şi pe contem-
poranul său mai tânăr, Max Stirner, dându-i astfel prilejul 

„reporterului acreditat“ Mihai Eminescu să se distreze pe 
seama confuziei ce le făceau între aceştia. Azi, nici în cele 
mai îndrăzneţe scenarii utopice ale noastre nu este posibilă 
o astfel de minune. Nu ni-l putem imagina cu nici un chip 
pe Theodor Codreanu, corectând-o cu delicateţe pe d-na 
senator anti-mască Şoşoacă pentru citarea greşită a înainta-
şului „anarhist“ Friederch Nietzsche. Dar acest lucru era cu 
putinţă în primăvara lui 1878, când la Camera de pe Dâm-
boviţa, majoritar liberală, se propunea invalidarea alege-
rii ca deputat, la Colegiul 1 de Iaşi, a conservatorului Titu 
Maiorescu, pe motiv că e „schopenhauerian“, eveniment de 
amploare ce-i aducea împreună, pe aceeaşi baricadă, pe Critic 
şi pe Poet, entităţi pe care, în înţeles generic, într-un articol 
construit pe false premise, Maiorescu îi vedea mai degrabă 
într-o poziţie de fatală incompatibilitate1. Dar iată-i acum 

1 Titu Maiorescu, Poeţi şi critici, în Critice, Buc., Minerva, 1984. În mod 
vădit interesat, în articolul din 1886, venind în apărarea lui Alecsandri, 
încolţit de „lupii tineri“, Vlahuţă şi Delavrancea, mentorul junimist 
le refuză acestora dreptul de a se amesteca în probleme de evaluare 
literară, pledând pentru o despărţire tranşantă a apelor, între poezia 
ca act de creaţie şi critica, în înţeles general, ca activitate de analiză şi 
interpretare a acestuia. În acest context, el îi trimite pe cei doi scrii-
tori la uneltele lor, căci, amestecaţi în probleme străine creaţiei, s-ar 
afla, chipurile, într-un veritabil conflict de interese: „Junii noştri poeţi 
sunt chemaţi să-şi exprime, fiecare în propria sa formă, simţirile pri-
mite direct de la lumea reală, dar nu să-şi slăbească această lucrare 
creatoare prin priviri de alături spre o altă lume subiectivă. Puterea lor 

alături, pe critic, în calitate de politician aflat în dificultate, şi 
pe poet, în ipostază de redactor-şef de gazetă, sărind prompt 
în ajutorul mentorului junimist, cu arme şi bagaje, luate din 
uriaşul său arsenal de cunoştinţe de cultură generală, în pri-
mul rând, filosofice.

Nu era pentru prima dată când poetul o făcea, şi nu dintr-o 
obligaţie de ordin conjunctural, cum s-a afirmat uneori, ci 
în virtutea marilor concordanţe de aspiraţii şi preocupări 
dintre ei. Detectabile în schimbul său de scrisori din epoca 
doctoratului berlinez, din februarie – mai 1874, cu minis-
trul Titu Maiorescu, la fel de evidente, câţiva ani mai târziu, 
cu ocazia apariţiei manualului de Logică al acestuia şi a pole-
micii „spectaculase“ în jurul acuzelor de plagiat aduse de un 
anume dr. Zotu, proiectat o clipă în actualitate (şi cu „aju-
torul“ poetului) şi dispărut apoi definitiv în neantul istoriei. 
Urmărind suita de articole din „Curierul de Iaşi“ şi „Con-
vorbiri literare“, din 1977, remarcăm că poetul gazetar Emi-
nescu discută problemele de logică în deplină cunoştinţă de 

intelectuală trebuie întrupată în opere de artă, şi nu mistuită în ela-
borări de critică“ (op. cit, p. 485.). Desigur, Maiorescu se înşela, fiind 
contrazis într-aceasta chiar de Eminescu, cu excepţionalele sale cronici 
dramatice, printre care, cea despre Despot Vodă, a aceluiaşi Alecsandri, 
e un model de înalt profesionalism. Teza incompatibilităţii dintre prac-
tica literară şi critică e contrazisă în epocile următoare de numeroasele 
încălcări de graniţă, ilustrate, ca să dăm doar câteva exemple, de crea-
ţiile lui Ibrăileanu, Lovinescu, mai plenar, Călinescu. Sunt, evident, şi 
incongruenţe de ordin structural, de nerezolvat. Maiorescu însuşi îşi 
reprimă, conştient de aceasta, impulsurile lirice iniţiale. Înclinăm să 
credem că ataşamentul său faţă de Eminescu e determinat şi de fap-
tul că vede în el poetul care s-a visat în tinereţe. Venind mai aproape 
de noi, această conştiinţă a limitelor proprii, ori, poate, doar un grad 
excesiv de prudenţă, îi împiedică, bunăoară, spre marea noastră mâh-
nire, pe Nicolae Manolescu şi Eugen Simion să-şi aştearnă numele pe 
coperţile unor volume cu poezii de dragoste.
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cauză, cu apel la autori de prestigiu, antici sau de ultimă oră, 
cu cărţile pe masă, deschise la capitolul şi pagina necesare, 
cu o mişcare lejeră în plan ideatic şi cu un pertinent vocabu-
lar de specialitate, în română, germană, franceză, latină. O 
face de la egal la egal cu Profesorul. Fără falsă modestie, cu 
sentimentul că ambii ţin de „aristocraţia spirituală, pe care 
natura au semănat-o cu multă zgârcenie pe faţa pământu-
lui“. Nu ca un factor de ecou, ci unul de energică rezonanţă, 
ca asociat în demersul filosofic maiorescian. Aserţiunea lui 
D. Vatamaniuc, omul care l-a citit şi l-a comentat integral pe 
gazetarul Eminescu, preluată cu entuziasm de Al. Dobrescu, 
că intervenţia sa în favoarea Logicii maioresciene era o mane-
vră interesată, prin care-şi „pregătea terenul“ pentru pleca-
rea la Bucureşti şi intrarea în redacţia „Timpului“2 nu se con-
firmă. Departe de a fi un semn de obedienţă, ea e un gest de 
liberă şi perfectă solidaritate cu un afin spiritual.

Eminescu găseşte la Junimea ieşeană, mai târziu, la versiu-
nea ei bucureşteană, din casa lui Maiorescu, un climat benefic 
nu numai pentru activitatea literară, ci şi pentru satisfacerea 
marelui său apetit filosofic. Pentru început, la Iaşi, „scho-
penhauerismul“ junimist este un „accident“ benefic, ducând la 
un soi de bravadă şi de bonton, dacă citim oarecum preveniţi 
Amintirile din „Junimea“ ale lui Iacob Negruzzi, cu evocarea 
soarelelor săptămânale, când, în situaţii de forţă majoră, de 
secetă literară, sunt aduse în discuţie, fără un program expli-
cit, probleme de metafizică, estetică, morală, „chiar ştiinţă“ 
(economie politică, etnologie), menite, zice memorialistul, 
să anuleze „abisul“ iniţial dintre membrii Societăţii, atât de 
diferiţi ca profesii, pasiuni, temperamente, printr-o „comu-
nitate de idei“ facilitată şi de „citirea aceloraşi cărţi“ de autori 
oarecum la modă (H. Th. Buckle, Auguste Comte, F. List, W. 
Carey). În acest context are loc şi marea revelaţie a junimiş-
tilor, cu deschiderea de „orizonturi largi“, a descoperirii lui 
Schopenhauer, mijlocitorul fiind, şi acum, precum altă dată 
în chestiuni de estetică şi ortografie, Titu Maiorescu: „când 
Maiorescu a venit în Societate cu traducerea Aforismelor pen-
tru înţelepciunea în viaţă, mulţi din junimişti, care nu cunoş-
teau pe Schopenhauer decât din criticile altor autori şi aveau 
o aprehensiune contra lui, au devenit aprigi discipoli ai filoso-
fului pesimist şi poate chiar mai mari admiratori ai lui decât 
însuşi Maiorescu care-l tradusese şi recomandase“3. Criticul 
va prezenta şi el mai târziu aceste preocupări extra-literare 
ca pe o componentă a „spiritului“ junimist şi o justificare a 
angajării politice a societăţii ieşene: „După ce în anii prece-
denţi biciuiserăm şi criticaserăm împreună o mare parte a 
literaturii române, tocmai în acel an 1871 (anul intrării în 
politica militantă, n. n.) erau din întâmplare la ordinea zilei 
studii istorice şi sociale. Istoria civilizaţiunii de Buckle, în 
legătură cu cercetări asupra vechilor culturi indice (Budhis-
mul) şi egiptene, părerea lui Schopenhauer asupra istoriei, 

2  D. Vatamaniuc, Publicistica lui Eminescu. 1870-1877, Iaşi, Ed. Junimea, 
1985, p. 296.

3  Iacob Negruzzi, Amintiri din „Junimea“, Bucureşti, Minerva, 
1970, p. 152. 

noua carte a lui I. St. Mill în contra subjugării femeilor, ereau 
mult comentate la «Junimea»…“4

Dar tânărul Eminescu, n-avea nevoie, pentru cunoaşte-
rea şi aprofundarea lui Schopenhauer, de imboldul Junimii. 
El vine aici deja pregătit din anii, e adevărat, destul de con-
fuzi, ai studenţiei la Viena, şi nu sunt motive să ne îndoim 
de Amintirile, deşi scrise târziu, ale prietenului său de o viaţă, 
Ioan Slavici. „Fiindca nu ştiam destul de bine nemţeşte, nici 
frantuzeşte, scrie prozatorul ardelean despre frumosul lor par-
teneriat spiritual vienez, am citit împreună mai întâiu «Des-
pre rădăcina pătrată a principiului raţiunii suficiente», apoi în 
franţuzeşte, traducerea Dialoagelor lui Platon şi din «L‘ Ori-
ent pittoresque» dări de seamă despre budism şi confucia-
nism. Abia-n urmă am citi eu singur celelalte scrieri ale lui 
Schopenhauer, discutam mereu cu Eminescu, care nici atunci, 
nici mai târziu nu admitea vederile marelui filosof german 
decât în ceea ce priveşte principiile generale, că lumea cea 
adevărată nu e cum o vedem noi, că sufletul e o fiinţă neatâr-
natoare de trup şi că fundamentul moralei e simţământul de 
compătimire, tot adevăruri vechi şi de-a pururea nouă“5. Se 
înţelege că pe acest teren relaţia poetului cu traducătorul lui 
Schopenhauer, singurul capabil să înţeleagă filosofia adâncă 
şi altitudinea literară ameţitoare ale nuvelei Sărmanul Dionis 
(Vasile Pogor: „Maiorescu, care a citit-o, spune că-i o capo-
doperă“), se edifică pe alte temeiuri decât cu ceilalţi.

Fără a fi un admirator necondiţionat al criticului, G. 
Călinescu este cel care tranşează, credem definitiv, problema, 
care a făcut să curgă destulă cerneală (în ultimul timp s-au 
bătut câmpii chiar copios) a relaţiei celor doi mari scriitori 
reprezentativi ai Junimii, rezervându-i câteva excelente pagini 
în capitolul Eminescu şi „Junimea“ din monografia sa Viaţa 
lui Mihai Eminescu. Cu riscul de a-i contraria pe mofturoş-
tii eminescologi postmodeni, plictisiţi de prestaţia critică 
a doar modernului Călinescu (o istorie recentă a opiniilor 
privind filosofia lui Eminescu aşternută pe două volume, îl 
expulzează fără multă explicaţie din paginile ei, împreună cu 
amplele capitole axate tocmai pe acest subiect, ale „depăşi-
tei“ sale exegeze dedicate Operei eminesciene, făcând loc cu 
generozitate – risum teneatis, amici! – veleitarului Nicolae 

4  Titu Maiorescu, Opere, III. Discursuri parlamentare (1866-1899), 
Buc., Editura Naţională pentru Ştiinţă şi Artă/Editura Univers Enci-
clopedic, 2006, p. 35.

5  Ioan Slavici, Amintiri, Bucureşti/Chişinău, Litera-Internaţional, 
2003, p. 19. Mai departe, pornind de la o aserţiune a lui I. A. 
Rădulescu-Pogoneanu, că abia în etapa berlineză poetul l-a cunos-
cut cu adevărat pe Schopenhauer, Slavici revine în capitolul Eminescu 
la Viena, cu precizarea că prietenul său era încă de pe acum pe deplin 
familiarizat cu opera filosofului german, încât putea să-i recomande 
să nu-şi mai piardă vremea cu Fichte, Hegel, Schelling, ba nici scri-
eri de ale lui Kant să nu citească „decât după ce le va fi citit pe ale lui 
Schopenhauer“ (p. 105). D. Popovici împinge însă momentul unui 
prim contact cu filosofia lui Schopenhauer până în epoca şcolii cer-
năuţene, în programa căreia, pe anul 1866, se publică articolul pro-
fesorului Alois Scherzel, intitulat: Der Charakter der Hauptlehren der 
Philosophie Arthur Schopenhauers, ce putea fi citit de tânărul gimna-
zist Eminovici. „Faptul acesta, scrie profesorul clujean, ar putea explica, 
între altele, şi anumite trăsături ale poeziilor sale de tinereţe, trăsături 
în care cercetarea anterioară a văzut numai predispoziţii spirituale 
pentru pesimismul filozofic al lui Schopeuhauer“ (D. Popovici, Poe-
zia lui Mihai Eminescu, Buc., Ed. Tineretului, 1968, p. 72).
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Zaharia, „biet om incult şi maniac“, fixat chiar de divinul 
critic în insectarul „necroforilor literari“ săpând harnic la 
groapa poetului dispărut), vom relua liniamentele esenţiale 
ale demonstraţei din citata biografie. Mai întâi, într-un plan 
general, dincolo de unele asperităţi, cu răbufniri rămase la 
nivel de manuscris, relaţia lui Eminescu cu cercul literar este 
benefică, de durată şi esenţială pentru configurarea perso-
nalităţii sale, cu repercutări în viaţa particulară şi, la fel de 
pregnant, în opera poetică de anvergură, publicată aproape 
exclusiv în „Convorbiri literare“, căci, deşi din fire atât de 
recalcitrant, el „n-a părăsit niciodată «Junimea» şi n-a publi-
cat versuri aiurea fără autorizaţiunea lui Maiorescu“. „Oricât 
de optuză, conchide Călinescu, i se va fi părut lui Eminescu 
atmosfera de la «Junimea», oricâte nemulţumiri şi amără-
ciuni răsuflă din hârtiile sale, seara de sâmbătă a societăţii 
îl atrăgea către ea ca un loc de relativă potolire a zbuciume-
lor vieţii şi de năzuinţi contemplative…“6. Însă, remarcă cu 
bună dreptate autorul Vieţii…, în acestă contingenţă, s-ar zice, 
organică, între poet şi cercul junimist, „ligamentul central“ îl 
reprezintă, indiscutabil, Titu Maiorescu, „singurul intelectual 
de pe atunci înrudit cu poetul nu numai prin covârşitoarea 
superioritate culturală asupra contemporanilor, dar şi prin 
direcţia nu fără erori a spiritului lor“. Iar aici, „cimentul“ rela-
ţiei lor îl constituie filosofia: „Şi Maiorescu şi Eminescu erau 
«metafizicieni» (ziceau adversarii), în fond filosofi înteme-
iaţi pe speculaţiune în scopul de a ajunge la o teorie generală 
asupra universului fenomenal, din care tindeau să derive un 
sistem practic omogen: o etică, o estetică, o politică…“7. În 
fine, în această întemeiere de consens filosofic, argumentul 
central îl constituie „schopenhauerismul“, mai mult sau mai 
puţin declarat, cu îndelung discutatul, blamabilul pesimism, 
pe care Călinescu îl înlocuieşte cu un concept mai temperat, 
mizantropia. Să nu uităm că el îsuşi va susţine în anii ’30 o 
celebră rubrică sub genericul Cronica mizantropului, înlo-
cuită strategic în perioada imediat postbelică, din motive de 
proletcult, de Cronica optimistului. „Amândoi admiratori 
ai lui Schopenhauer, scria la 1932 Călinescu, Maiorescu şi 
Eminescu sunt nu propriu-zis pesimişti, dar – în forme apa-
rent atât de îndepărtate – oameni cu crize de mizantropie“. 
Şi aici, însă, criticul introduce nuanţări, cu aplicaţie directă 
la concepţiile de viaţă ale acestora: „Mizantropia, sau mai 
bine zis dezamăgirea de contemporani a celor doi oameni, 
consta într-o nobilă oroare de patimi mărunte, într-un refu-
giu în domeniul abstractului şi al esteticului, Maiorescu în 

6  G. Călinescu, Viaţa lui Mihai Eminescu, Bucureşti, Ed. Eminescu, 
1973, p. 223 ; 234. Pasajul călinescian vine în consonanţă cu calda evo-
care a „frigidului“ Maiorescu, peste ani, a atmosferei de la Junimea, 
evident aureolată de curgerea timpului: „Şi se formase astfel o atmo-
sferă de preocupări curat intelectiuale, care fără voie şi pe nesimţite 
ajunsese a stăpâni pe toţi, aşa încât orele petrecute o dată pe săptă-
mână la «Junimea» steteau în cel mai mare contrast cu viaţa de toate 
zilele, erau o lume aparte, un vis al inteligenţei libere, înălţat deasu-
pra trivialităţilor reale. Şi aşa de intensiv, aşa de puternic lucra această 
atmosferă asupra celor ce o respirau, încât forma ea însăşi o legătură 
între ei şi-i armoniza pe toţi pentru timpul cât dura, pe unii pentru 
toată viaţa lor“ (Leon Negruzzi şi Junimea, 1890, în T. Maiorescu, Cri-
tice, ed. cit., p. 540-541)

7  Idem, op. cit., p. 207.

chip de răceală academică, Eminescu prin înaltul dispreţ 
faţă de vulgul burghez…“ Urmează rânduri în care nu ştim 
ce să admirăm mai mult, fina acuitate a analizei prihologice, 
ori cadenţa literară, atât de specific călinesciană, a expresiei: 

„Loviţi amândoi în modul cel mai crunt de ura contempo-
ranilor, ei au simţit, fără îndoială, indiferent de putinţa de 
apropiere afectivă a sufletelor, afinităţile spirituale ce-i legau, 
şi Maiorescu îşi va fi găsit tainic în Luceafărul o expresie a 
sufletului său de gheţar, iar Eminescu se va fi mângâiat cu 
iluzia că vreodată discordiile dintre oameni pot fi conciliate 
«în marginile adevărului»“8. Să remarcăm că nici Lovinescu, 
în întregul său „ciclu junimist“ al anilor ’40, dar cu precă-
dere în volumul Titu Maiorescu şi contemporanii lui, şi nici 
cei ce au atins mai mult sau mai puţin tangenţial problema, 
de la, să zicem, Gh. Bogdan-Duică, în 1924, la Mihai Cim-
poi, în 2020, n-au venit cu date esenţial noi, ori cu modifi-
cări vizibile de interpretare.

Curios lucru, G. Călinescu nu se referă niciunde în bio-
grafia sa la episodul dezbaterilor din parlament pe tema 
schopenhauerismului lui Maiorescu şi al Junimii, necesitând 
intervenţia publică, drastică, a lui Eminescu. Faptul e cu atât 
mai curios cu cât acum este printre puţinele dăţi când cri-
ticul se referă direct la dovezile de solidaritate ale poetului 
gazetar (n-o făcuse, deşi ar fi fost de aşteptat, cu doi ani mai 
devreme, cu prilejul „duelului“ publicistic în marginea volu-
mului său, „plagiat“, de Logică), cum vedem din scrisoarea 
ce i-o adresează lui Iacob Negruzzi, imediat după incident, 
la 8 februarie 1878: „Ai citit în Timpul articolul lui Eminescu 
(care nu-şi poate încă stăpâni indignarea) şi, prin urmare, ştii 
ce s-a petrecut. Şi România liberă le-a aruncat un strigăt de 
indignare“9, de asemenea, din rememorările de mai târziu 
ale evenimentului în Discursurile parlamentre, cu descrierea 
lui în amănunt şi cu această notă de subsol: „În două arti-
cole publicate în Timpul de la 8 februarie şi 9 aprilie, Emi-
nescu, redactorul ziarului, cu neîntrecuta virulenţă a stilu-
lui său, caracterizează această discuţie a Camerei, precum şi 
ignoranţa celor care falsificau pe idealistul Schopenhauer“10. 
În realitate, poetul publicase nu două, ci patru articole în 

„Timpul“: Contestarea alegerii D-lui Maiorescu, 8 februarie 
1878, [„Nu de mult un doctor…“], 5 aprilie 1878, Domnul 
Holban şi Arthur Schopenhauer, 9 aprilie 1878, [„În afacerea 
Holban – Schopenhauer…“], 11 aprilie 1878. Iacob Negruzzi 
nu le pomeneşte deloc în Amintirile sale, în care episodul 
Alecu Holban, cu accent pe latura anecdotică (prezidentul 
de la Cameră, Const. A. Rosetti, ar fi spus: „Îmi permit a 
observa oratorului că domnul Schopenhauer e absent şi nu 
se poate apăra“), e prezentat în contextul general al acuzelor 
la adresa Junimii: „S-au găsit oameni politici şi oameni de 
ştiinţă, care, deşi poate nu citise nicioadată vreun rând din 
Schopenhauer, au denunţat lumii ca o vină mare a Societăţii 
că ea se compune din discipoli ai acestui filosof“. Între ata-
catori, în afară de Holban, mai sunt citaţi Gr. Ventura, din 

8  Ibidem, p. 209. 
9  I. E. Torouţiu şi Gh. Cardaş, Studi şi documente literare, I, Junimea, 

Bucureşti, 1932, p. 10.
10  Titu Maiorescu, Opere, III. Discursuri parlamentare (1866-1899), 

ed. cit., p. 450-451. 
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perioada primului ministeriat maiorescian, şi Gheorghe Bariţ, 
cu „un memoriu citit cu mulţiu ani în urmă“ la Academie. 
Azi, zice Negruzzi, şi „furia“ contra filosofului german, şi „fer-
venţa“ discipolilor săi s-au potolit. Totuşi, într-o notă, el vor-
beşte de o oarecare recrudescenţă a asalturilor asupra scho-
penhauerismului maiorescian, precum într-un discurs din 
decembrie 1895, în Parlament, al Preşedintelui Consiliului 
de Miniştri, Dimitrie Sturdza,11. Momentul este menţionat 
şi de Maiorescu în însemnările sale zilnice, la 22 decembrie: 

„azi mi-a răspuns ministrul prezident D. Sturza că el crede 
în Dzeu şi eu în Schopenhauer, că noi suntem sceptici, nu 
credem în popor…“12 În privinţa aceasta, Dimitrie Sturdza 
cădea în recidivă, căci acuze asemănătoare formulase şi în 
Senatul din februarie 1891, dându-i prilejul lui Maiorescu 
să-l pună cu eleganţă la punct pe „onorabilul“ politician („om 
de administraţie, de altminteri energic şi priceput adminis-
taror“, zice cu maliţie criticul), fiindcă, vorbind de filosofia 
pozitivă în care „îl vâră“ şi pe Schopenhauer, se amestecă 
acolo unde nu se pricepe: „De! Suntem aici într-o discuţie de 
înaltă cultură, ne mai ascultă poate şi studenţii; ideile aces-
tea de ştiinţă sunt precizate, se ştie, de exemplu, de cei care 
se ocupă cu filosofia, că filosofia pozitivă şi Schopenhauer 
sunt doi antagonişti hotărâţi, şi d-voastră confundaţi una cu 
alta“13. În zadar, cu doi ani mai înainte, în ianuarie 1889, tot 
în Senat, ca răspuns la învinuirile lui Gh. Mârzescu că ar fi 
un „înstrăinat de biserică“, Maiorescu, readucând pe tapet 
vechea acuzaţie a liberalilor din 1878, face o adevărată pro-
fesiune de credinţă: „De altminteri eu nu împărtăşesc păre-
rile pesimiste ale lui Schopenhaure, dar am tradus numai o 
eminentă scriere a lui în interesul ştiinţei“14 (s. n.). Unul 
din foştii săi studenţii preferaţi, devenit la rându-i profesor 
şi academican, Mircea Djuvara, va confirma şi el peste ani, 
spusele magistrului: „Maiorescu a fost la noi filosoful spiri-
tului obiectiv. Un asemenea spirit e prin el însuşi dinamism, 
creaţie şi progres, ţinând seamă de realităţi, dar înălţându-se 
peste ele. De aceea, Maiorescu a reprezentat prin excelenţă 
şi optimismul, însă un optimism pe măsura realităţilor, fiind 
adversarul hotărât al oricărui pesimism. De aceea şi viaţa lui 
Maiorescu, cu toate nedreptăţile îndurate, a fost până în cele 
din urmă o victorie“15.

Evenimentele din Parlament pun în evidenţă disponibi-
lităţile lui Eminescu de veritabil luptător pe tărâmul ideilor. 
Prezentarea lor în amănunt, cu lungi citate din inoporunul A. 
D. Holban, o găsim în articolele lui Eminescu din „Timpul“, 
mai târziu, la Maiorescu, în paginile de evocare, deja citate, 
din Discursuri parlamentare, în fine, cu ample comentarii, la 
D. Vatamaniuc, în cărţile sale, ceea ce ne scuteşte de a mai 
relua derularea pas cu pas a acestora. Să menţionăm doar că 

11  Iacob Negruzzi, op. cit., p 152-153.
12  T. Maiorescu, Opere, III, Jurnal, vol. III, Buc,. Fundaţia Naţională 

pentru Ştiinţă şi Artă, 2013, p. 755.
13  Titu Maiorescu, Opere, III. Discursuri parlamentare (1866-1899), 

ed. cit., p. 370.
14  Idem, op. cit., p. 124.
15  Mircea Djuvara, Titu Maiorescu, profesor de filosofie, în „Revista de 

filozofie“, nr. 1, 1940, (cf. Ion Popescu-Sireteanu, Amintiri despre Titu 
Maiorescu, Iaşi, Junimea, 2017, p. 58)

reuşita în alegerile din 23-24 ianuarie 1877 a lui Maiorescu 
e proclamată imediat, pe prima pagină, de organul oficial al 
partidului conservator, aflat în opoziţie, ca o epocală victo-
rie: „Maiorescu conservatorul persecutat, Maiorescu în cabi-
netul Catargi, Maiorescu cel pus sub acuzare şi nejudecat de 
2 ani…, deputatul elocuent, cel care a înfierat mai bine cu 
logica sa şi cu fondul talentului său pe clica pseudo-liberalilor, 
a fost ales în a 2-a capitală a României, în Colegiul I repre-
zentant în camera deputaţilor. Semn bun, simptomă îmbu-
curătoare auroră care ne făgăduieşte sosirea unor zile mai 
senine“16. Stilul grandilocvent, caţavencian, ne trimite desi-
gur un alt autor decât Eminescu. Altfel sună Laudatio prin 
care acesta prezintă personalitatea a, pe drept cuvânt, vizio-
narului Maiorescu, ales acum deputat „din cauze binecuvân-
tate“, ce ţin mai întâi de grave circumstanţe externe, perico-
lul pierderii Basarabiei, prin politica duplicitară a liberalilor: 

„Partidul conservator din Iaşi, ştiind pe deplin că acel petec 
de pământ de la Dunăre este raţiunea de a fi a statului român 
din punctul de vedere al Europei şi cunoscând făţărnicia libe-
ralilor, cari sunt în stare să joace comedia protestării pentru 
a o da totuşi ruşilor în schimbul unor foloase personale de 
tot soiul, au ales cu majoritate absolută pe d. Maiorescu în 
aceste momente grele, dând astfel un vot de neîncredere pur-
tării îndoielnice a guvernului şi a Camerei“, apoi, de strin-
gente comandamente interne: „Afară de aceia d. Maiorescu 
mai însemnează şi altceva: tendenţa pentru răspândirea unei 
culturi naţionale şi uniforme la ţăranul românesc. Pedagog 
şi fiu de pedagog, el a văzut cu ochi limpede beţia de fraze 
şi lipsa de cultura pozitivă a clasei de cenuşeri din România 
şi n-au găsit un alt antidot mai puternic contra epidemiei 
spirituale decât cultura ţăranului. Dar pentru aceasta era de 
nevoie ca limba ţăranului, fie el în România, fie în Ardeal, să 
fie pusă iar în scaunul de onoare ce i se cuvine, în locul în 
care o pusese cronicarii şi biserica. În lupta pentru limbă şi 
adevăr şi contra jargoanelor franţuzite sau nemţite şi a beţiei 
de cuvinte, d-sa a rămas învingător; autorii loviţi de pana sa 
energică nu mai cutează a se întoarce la obiceiul lor de a înşira 
cuvinte nouă în loc de idei adevărate; limba, şi împreună cu 
ea mintea, se curăţă şi se lămureşte, căci numai o limbă în 
care cuvintele sunt împreunate c-un înţeles hotărât de vea-
curi este clară şi numai o cugetare care se serveşte de o ase-
menea limbă e limpede şi cu temei. Colegiul I de Iaşi a ştiut 
dar ce face când a ales pe d. Maiorescu“17. Accentele puse pe 
originea mic-burgheză şi pe interesul pentru „limba ţăranu-
lui“ ale criticului junimist vin în întâmpinarea deselor acuze 
ale adversarilor politici privindu-i pe reprezentanţii partidu-
lui conservator ca exponenţi ai vechii clase boiereşti, retro-
gradă, ruptă de viaţa poporului. Maiorescu însuşi, în cuvân-
tări din Parlament, ultima dată în Senatul din 25 ianuarie 
1908, într-o polemică cu Spiru Haret, apreciat de altfel pen-
tru realizările sale în domeniul învăţământului, se referă la 
această „nefericită confuzie“ ce se face între conservatori şi 

16  „Timpul“, III, nr. 20, 26 ianuarie 1878, p. 1.
17  M. Eminescu, Contestarea alegerii D-lui Maiorescu, „Timpul“, III, 

nr. 29, 8 februarie 1878 (v. Opere, X: Publicistică, 1 noiembrie 1877 – 
15 februarie 1880, Bucureşti, Edit. Academiei Române, 1989, p. 43).
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vechea boierime, căreia-i poate recunoaşte merite istorice, 
dar de care nu se simte legat: „Eu pot admira pe cine are o 
familie istorică şi avere moştenită, dacă le meriră; dar sunt 
şi eu la locul meu, fiul unui profesor, profesor şi eu, om de 
condei, iar acel profesor, tatăl meu, fiul unui ţăran“. Nu mai 
putem vorbi politiceşte de un partid al vechii boerimi: „Altfel 
ce aş căuta eu între conservatori? Ce ar căuta între conser-
vatori, fiei-i binevuvântată memoria, învăţătorul şi instituto-
rul popular Creangă, şi prieten al nostru politic? Ce ar căuta 
admirabilul Eminescu, poetul neamului, redactorul ziarului 
conservator Timpul“18.

Revenind la atacurile din Parlament, în articolul din 8 
februarie, Contestarea alegerii D-lui Maiorescu, Eminescu îi 
opune mentorului junimist imaginea lombrosiană a adver-
sarului, într-o pagină de neobişnuită virulenţă pamfletară, 
amintind de diatribele din Scrisoarea a III-a: „Cu misiunea de 
a contesta alegerea s-au însărcinat – cine? Răspundem indi-
rect spre caracterizarea lucrului. Meargă în Adunare un om 
care nu cunoaşte pe nici un deputat şi uite-se de jur împre-
jur cari sunt oamenii cei mai urâţi fiziceşte – nu mai vorbim 
de suflet – şi dacă va găsi figuri a căror vedere să-i strice dis-
poziţia pentru o săptămână de zile, atunci să puie mâna pe 
ei. Căci numai chipuri cu totul neizbutite ale naturii se pot 
însărcina cu caricarea unui adevăr limpede ca lumina zilei“. 
Ţinta este evident, A. D. Holban. Peste două luni, când în 
scenă intră şi Pantazi Ghica, nici el o mare frumuseţe, rapor-
torul comisiei de cercetare parlamentră, şi sunt reluate acu-
zaţiile, cu scene ce-i evocă poetului imagini dintr-un spital 
de alienaţi din Viena, acesta recurge din nou la tehnica por-
tretului caricatural în apă tare, care ne trimite la gravurile pe 
tema nebuniei ale lui William Hogarth şi Francisco de Goya: 

„După aceea, un deputat, înzestrat cu o figură care reflectează 
ca o oglindă toate pasiunile înjosite ce-i frământă inima, unde 
stau întipărite în trăsuri idoase invidia şi mai ales ura pen-
tru tot ce este bun şi frumos, d. Holban în fine, ia cuvântul şi 
atunci începe acea scenă burlescă care aminteşte scena citată 
mai sus de la institutul de alienaţi din Viena“. De menţionat 
că Eminescu pariase pe fiziologie şi în caracterizarea, acum 
de semn pozitiv, a filosofului preferat, cu „bogatul său izvor 
de gânduri proprii“, Schopenhauer: „Faptul îl trădează atât 
stilul, cât şi fizionomia sa. Este o figură de om slab, fin con-
turată, dar în colţurile gurii – în amândouă – joacă o senină 
trăsătură de ironie obiectivă. Capul în întregul său este o izbu-
tită lucrare de amănunt a naturii. La craniul lui Schopenhauer 
natura a lucrat ca un Michelangelo…“19.

În pamfletul său din „Timpul“, poetul recunoaşte că, pără-
sind pentru o clipă jurnalistica gravă, s-a lăsat sedus de mani-
era stilistică a unor celebre publicaţii satirice ilustrate parizi-
ene din acea La Belle Époque (la care colaborase şi Baudelaire; 
l-o fi citit pe simbolist Eminescu, răsfoind colecţii ale aces-
tora, acasă la Maiorescu, la Mite, sau la francofilul Pogor?): 

„Cerem iertare cititorilor «Timpului», un ziar serios, dacă, 
18  T. Maiorescu, Opere, III. Discursuri parlamentare (1866-1899), ed. 

cit., p. 925.
19  Mss. 2286, [„Duhring e un semigeniu.“], în Eminescu, Opere, XV 

(Fragmentarium), Editura Academiei Romane 1993, p. 62-63.

pentru astă dată, am împrumutat tonul articolului nostru de 
la «Charivari» sau mai bine de la «Tintamarre». Este întâia 
şi cea de pe urmă oară că o facem; scuza noastră este că nu 
am putut urma altfel, de vreme ce aveam a da seama despre 
o comedie bufonă, ale cărei personajiuri de căpetenie erau 
d-nii Pantazi şi Holban“. „Comedia“ începe cu ridicolele acu-
zaţii la adresa „şcolii“ lui Maiorescu, reproduse de acesta în 
amintitele Discursuri… după Monitorul oficial: „…ţiu să 
probez că am dat o interpretare justă, veridică înainte dv. În 
privinţa doctrinei acestei şcoale funeste, care în Moldova se 
numeşte noua direcţiune şi al căria d. Maiorescu este fun-
datorele şi marele profet. Eaca am aci şi evenghelia acestei 
şcoale, «Convorbiri literare», unde sunt traduse şi propagate 
de d. Maiorescu principiile lui Schopenhauer“. La protestele 
chiar ale şefului său de partid, preşedintelui camerei, C. A 
Rosetti (nu putem respinge o candidatură „pentru opiniu-
nile filosofice ale candidatului“), A. Holban continuă: „Îna-
inte de toate, partidul naţional democratic şi liberal are de 
cea întâi datorie să apere proprietatea, onoarea, şi castittea 
familiei, patria… are de datorie să propage în popor onoa-
rea, moralitatea, virtutea, iar nu materialismul abjectului 
Schopenhauer, care proclamă concubinaatul, dreptul bătăii 
cu biciul, dispreţul amoruluo de patrie şi sentimentelor de 
onoare… Aceste lucruri sunt bune la selbatici, nu la noi…“. 
După ce corectează confuzia făcută între Scopenhauer şi 
Max Stirmner (psedonimul unui „oarecare Caspar Schmidt“, 
care, fie vorba între noi, nu era chiar un oarecare, fiind tre-
cut de unii istorici ai filosofie printre precursorii nihilismului 
nietzsceian şi ai existenţialismului), poetul demontează fili-
pica lui Holban, respingând, punct cu punct, am zice didac-
tic, toate cele şapte capete de acuzare ale acestuia. Poate că 
şi demersul publicistic insistent al poetului, apreciat ca pole-
mist de C. A. Rosetti, a contribuit la respingerea propune-
rii de invalidare cerută de Holban. Nu ştim dacă Alexandru 
D. Holban (1836-1917) era atât de urât pe cât îl încondeiază 
poetul. Dar, hotărât, incult nu era, dovadă studiile în şti-
inţe agronomice, făcute la Paris, şi numărul mare de opuri 
publicate, nu mai puţin de 16 titluri înregistrte de Biblio-
grafia românească modernă, din 1986, a Bibliotecii Acade-
miei, între care Consideraţii generale asupra geologiei, cu „un 
cuvânt Către Lectori“ de G. Asachi, din 1860. Poate că for-
maţia sa realistică îl etermina să, vorba poetului, „urască pe 
Schopenhauer“. Poate fi o scuză. Dar sub raportul caracte-
rului, ca orice politician care se respectă, ingineru-agricolu 
de la Iaşi, lăsa evident de dorit. După o activitate în gruparea 

„fracţioniştilor“ anticarlişti din capitala moldavă, el trece, din 
motive de promovare politică, la liberali, apoi, din aceleaşi 
motive, migrează la conservatori, devenind în 1883 – anul 
îmbolnăvirii lui Eminescu! – adept al grupării junimiste. Tra-
seismul politic are, cum se vede, rădăcini adânci în zbuciu-
mata istorie a românilor.

Fragment din prefaţa la volumul M. Eminescu, Anticri-
tice. Pagini cu şi despre Titu Maiorescu, în curs de apariţie la 
Editura Junimea.
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D
Ala SAINENCO

Eminescu la Dumbrăveni: 
explicaţiile unei confuzii

Dumbrăveni, actualmente judeţul Suceava, în secolul XIX 
circumscris judeţului Botoşani, plasa Siretului, îl reven-
dică, alături de atâtea alte localităţi, pe Eminescu. O parte 
de adevăr şi alta de legendă imprimă haloul recognosci-
bil eminescian acestui loc.

Partea de adevăr este cea legată de aflarea lui Gheor-
ghe Eminovici pe domeniul Dumbrăvenilor: există sufici-
ente documente pentru a-l situa pe căminar, în perioada 
1831- aprilie 1849, aici. În 1831, preluând arenda Dum-
brăvenilor lui Balş şi „având acum nevoie de ţinerea unei 
cancelarii, baronul [Ioan Cârste] aduce din Bucovina pe 
Gheorghe Eminovici, în care avea încredere“. După moar-
tea baronului, în 1834, Constantin Balş îl reţine pe Ghe-
orghe Eminovici la cancelaria de la Dumbrăveni, unde îl 
găsim vechil, apoi administrator până în 18491.

La Dumbrăveni, Gheorghe Eminovici îşi întemeiază 
şi familia, căsătorindu-se, în 1840, cu Raluca Iuraşcu. Tot 
aici, i se nasc primii cinci copii: Şerban, în 1841; Nicolae, 
în 1843; Iorgu, în 1844; Ruxandra, în 1845; Ilie, în 1846; 
Maria, în 1848. Imaginea casei în care a locuit la Dumbră-
veni, Gheorghe Eminovici cu familia sa o descrie Constanţa 
Dunca-Schiau – (16.02.1843, Botoşani – 1824), scriitoare, 
fondatoarea revistei „Amicul familiei“ – într-o rememo-
rare a unui eveniment petrecut în 1848-1849 (la care vom 
face referire mai jos). Aşa cum nu avem la îndemână alte 
descrieri, vom apela la aceasta, mizând pe memoria autoa-
rei („Memoria la mine a fost totd’auna puterea intelectuală 
cea mai desvoltată. Ţii minte toate decănd aveam doi ani“): 

1  D. Ivănescu, Prefaţă la: Gh. Ungureanu, Eminescu în documente de 
familie, Bucureşti, 1977, p. VI-VII.

„La marginea parcului, capĕtul despre şuri şi grajduri, ves-
titele grajduri dela Dumbrăveni, era o casă lungă, fără uşă 
în grădină. Numai şease ferestre sĕ iviau printre arbori“. 
Iar în interior: „Odaia mică, joasă, dar sclipitoare de cură-
ţeniă. Apoi alta mai mare. Păreţi tot alb văruiţi şi perdele 
albe, lungi, slobozite. Podelele gălbii, proaspĕt date cu luti-
şor galben. Douĕ divanuri cu macaturi, saltele şi cutucele 
de lână verde şi roşiă, ţesĕtură de casă. Între douĕ feres-
tre ce dădeau în grădină o masă de cărţi închisă. Pe dĕnsa 
o lampă, sfeşnice de argint şi un serviciu de cafea neagră, 
porţelan frumos: toate presente de anul nou dela darnicul 
boer, proprietar şi stăpân.

În fund un pat cu aşternut alb şi plapomă roşie. Lungi 
cordele roşii la perini“2.

Corelând amintirile ei cu succinta descriere a „ave-
rii nemişcătoare de sine şi mişcătoare a casăi răposatului 
consilier de curte şi cavaler Constantin Balş“, deducem 
că dintre acareturile enumerate pe moşia Dumbrăveni, cel 
de la numărul patru pare fi fost locuit de Eminovici: „Casă 
de piatră cu grajdi supt acoperemînt drănţuit, alcăuită di 
trii odăi şi o bucătărie, şi grajdi încăpători de 13“3. Această 
casă, ca altele din interiorul curţii, era „între două grădini, 
una pentru flori cu copaci sălbateci şi alta cu pomi roditori, 
cari stau încungiurate parte cu zăplaji de scînduri de ste-
jar şi brad vechi şi parte cu garduri spinuite tot vechi, iar 

2  Constanţa Dunca-Schiau, Botezul lui Eminescu, în: „Almanahul 
Societăţii de Lectură «Petru Maior»“, 1901.

3  Gh. Ungureanu, Eminescu în documente de familie, Bucureşti, 
1977, p. 150.



140 HYPERION Eminescu in aeternum

despărţiturili lor de ogradă sînt cu parmaclîcuri de stejar 
vechi cu stîlpi de cărămidă pe zidişor cu timelie de piatră“4.

Partea de legendă e legată de naşterea lui Mihai Emi-
nescu pe acelaşi domeniu al Dumbrăvenilor şi de aceeaşi 
autoare, Constanţa Dunca-Schiau.

Evenimentul rememorat de Constanţia de Dunca-Schiau, 
la care făceam referire mai sus, era un botez, considerat 
de autoare a fi botezul lui Mihai Eminescu. „În anul 1897 

– scrie autoarea –, ca prin farmec, mi se iveşte în memorie 
întreg incidentul petrecut la Dumbrăveni în ziua Sf. Con-
stantin, la 1849. Se iveşte în memorie, dar se şi imprimă 
cu atâta putere, încât îl scriu, deşi nu luasem peana de 
scriitoare în mână de 26 de ani, decând mă depărtasem 
de patria română“5.

Întâmplarea face ca în aceeaşi zi Constanţia de 
Dunca-Schiau şi soţul ei să-l întâlnească pe generalul Ave-
rescu (pe atunci colonel), căruia îi încredinţează textul. Tex-
tul este publicat pentru prima oară în Almanahul Socie-
tăţii de Lectură „Petru Maior“ în 1901 cu titlul „Botezul 
lui Eminescu“. Reţinem din acest text descrierea botezu-
lui: „În dimineaţa susmenţionatei zile – scrie autoarea –, 
jucându-mă cu cameradul meu Muţi Balş, unicul copil al 
familiei, prin marele parc al castelului, zărirăm la căsuţa 
din fundul grădinii ocupată de Eminovicz, că două fetiţe, 
dela o fereastră deschisă, ne fac semn să ne apropiem. (…)

– Cuconaşule, zice una din copile, o femeie bătrână ne-a 
adus astă noapte un mic, drăgălaş frăţior.

– Să-l botezăm noi, exclamă voios, micul meu amic.
Strigătul său auzit şi în cameră, atrage la fereastră pe 

stăpânul casei. Scurtă ne fu tocmeala prin care se hotărî, 
că la unsprezece ore Eminovicz va veni la curte să ne ducă 
la botez“.

Efectul publicării textului îl aflăm de la aceeaşi autoare. 
La începutul secolului XX, Constanţia de Dunca-Schiau 
este invitată la Iaşi unde reia legătura cu familia Moruzi 
de la care află „rezultatul ce avu publicarea articolului (…) 
«Botezul lui Eminescu»“: „Principesa Ghica, născută Balş, 
devenind, prin drept hereditar, proprietara Dumbrăvenilor, 
îndată ce află pentru dânsa interesanta ştire, că Eminescu 
în Dumbrăveni a născut“, ceru reînhumarea lui Eminescu 

4  Idem. 
5  Constanţa Dunca-Schiau, Răspuns la parte din Răvaşul Calendarului 

„Asociaţiunei“, în: „Transilvania“, 1921, nr. 3, p. 187-188.

la Dumbrăveni (lucru, despre care ştim că nu s-a întâm-
plat) şi instaură un monument în cinstea poetului.

Pe 14 iunie 1902, într-o zi de duminică, la Dumbrăveni 
avu loc dezvelirea bustului lui Mihai Eminescu, operă a 
sculptorului Oscar Späthe. Bustul din bronz, împreună 
cu soclul de piatră pe care era aşezat, avea o înălţime de 
aproape 2 m şi 50 cm şi era situat în parcul de la Dumbră-
veni, în faţa castelului proprietarului Leon Ghika şi a casei 
unde a locuit familia Eminovici. Destinul acestui prim bust 
al lui Eminescu de la Dumbrăveni, de altfel ca şi al castelu-
lui şi al casei, „nu a fost dintre cele mai fericite, scrie boto-
şăneanul Nicolae Iosub. După a doua conflagraţie mondi-
ală, bustul lui Eminescu a fost luat de pe soclu, adăpostit 
de familia lui Petrache Andruşcă şi apoi adus la Botoşani 
şi ascuns în podul Liceului Laurian de unde a dispărut. 
Soclul a fost demolat de un tractor rusesc“6.

Studiile de biografie au clarificat şi locul naşterii poetu-
lui. Constanţia de Dunca-Schiau rememora în textul său 

„Ziua de Sf. Constantin, 1849“, când dânsa, „copilă de 6 ani“, 
se afla cu părinţii săi „în vizită la d-na Balş, recent văduvită.

„În dimineaţa susmenţionatei zile – scrie autoarea –, 
jucându-mă cu cameradul meu Muţi Balş, unicul copil al 
familiei, prin marele parc al castelului, zărirăm la căsuţa 
din fundul grădinii ocupată de Eminovicz, că două fetiţe, 
dela o fereastră deschisă, ne fac semn să ne apropiem. (…)

– Cuconaşule, zice una din copile, o femeie bătrână ne-a 
adus astă noapte un mic, drăgălaş frăţior.

– Să-l botezăm noi, exclamă voios, micul meu amic.
Strigătul său auzit şi în cameră, atrage la fereastră pe 

stăpânul casei. Scurtă ne fu tocmeala prin care se hotărî, 
că la unsprezece ore Eminovicz va veni la curte să ne ducă 
la botez“.

Evenimentul însă trebuia să fi avut loc în 1848, nu în 
1849, căci Costache Balş a decedat pe 9 aprilie 1948. În ace-
laşi an, în familia Eminovici, se născuse fiica lor, Maria. Or, 
în mai 1849, Gheorghe Eminovici şi familia sa nu se mai 
aflau la Dumbrăveni, părăsind moşia pe 23 aprilie.

Maria – copilul botezat de Constanţia de Dunca-Schiau 
şi Muţi Balş – era a doua fiică a familiei Eminovici. Prima, 
Ruxandra, murise la mai puţin de un an. Maria s-a stins 
şi ea de copilă, în 1856, fiind – e de presupus – îngropată 
la Ipoteşti.

6  „Luceafărul“, 28 august 2009.
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V
Galina MARTEA

Moralitatea umană prezentă 
în Basarabia eminesciană

Volumul „Basarabia eminesciană“, de Theodor Codreanu, 
editat la Editura Ideea Europeană, 2018, pagini 422, este 
opera literară de o valoare excepţională dedicată marelui 
eveniment Centenarul Marii Uniri. După cum se cunoaşte, 
sărbătorind 100 de ani de la Marea Unire în anul 2018 (27 
martie 1918-27 martie 2018 – unirea Basarabiei cu România; 
28 noiembrie 1918-28 noiembrie 2018 – unirea Bucovinei cu 
România; 1 decembrie 1918-1 decembrie 2018 – unirea Tran-
silvaniei cu România), acţiune culturală de o pondere aparte 
pentru istoria naţiunii române, lucrarea „Basarabia emines-
ciană“, scrisă de renumitul scriitor şi eminescolog Theodor 
Codreanu (critic şi istoric literar, prozator, eminescolog, afo-
rist, filosof al culturii şi civilizaţiei române, membru al USR; 
distincţii din partea Academiei Române, Aca-
demiei de Ştiinţă a R.Moldova şi Preşedinţia 
României etc.), vine la momentul oportun în 
contextul acestor evenimente istorice care 
se încadrează benefic în societatea română 
şi nu numai, şi, nu în ultimul rând, în exis-
tenţa românilor de pretutindeni. Clasificată 
în Colecţia „Istoria mentalităţilor“, dar şi 
în categoria „istorie şi politică“, lucrarea în 
cauză este şi un elogiu închinat distinsului 
Eminescu, – unul dintre cei mai renumiţi 
şi cunoscuţi scriitori români de nivel mon-
dial, cea mai onorabilă personalitate literară 
a neamului românesc, unde prin interme-
diul operelor şi ideilor sale originale a fost 
promovată acea realitate care a desemnat 
tot ceea ce există efectiv în existenţa fiinţei 
umane, astfel fiind promovată în mod intens 

şi cultura neamului românesc în diverse ipostaze, aceasta 
devenind în timp parte componentă şi a culturii universale.

Astfel, personalitatea, identitatea şi opera eminesciană 
reprezintă punctul de reper în notabilul volum „Basarabia 
eminesciană“, lucrare care însumează în sine viziunea scriito-
ricească a marelui Eminescu privind destinul istoric al Basa-
rabiei, – provincie românească ruptă din sânul patriei-mamă. 
Titlul cărţii, aşa cum se exprimă însuşi autorul, Theodor 
Codreanu, s-a format prin „…trecerea dincolo de referinţa 
strict exegetică, urmărind spiritul abordării eminesciene la 
destinul ulterior al provinciei imposibil de rupt de cel al Româ-
niei posteminesciene“ (pag.5, În loc de argument). Deci, prin 
opera eminesciană s-a întemeiat şi s-a pus în lumină o nouă 

lucrare de o mare valoare, o lucrare ine-
dită cu implicaţii filozofice de înaltă tinută, 
modelul autentic aparţinând domnului 
Theodor Codreanu, aceasta definind pro-
blemele reale cu care se confruntă popo-
rul român basarabean de-a lungul timpu-
lui, 1812 – prezent, aspectele fiind centrate 
pe existenţa şi identitatea Basarabiei în peri-
oada ţaristă şi în bolşevism, pe războiul anti-
românesc al Sovietelor, pe cinismul imperial 
şi anii comunismului sovietic; despre lupta 
imperiului rus pentru dominaţia poporu-
lui român basarabean şi teritoriul acestuia 
(în pagina 335 autorul spunând: „Centrul 
imperial îşi revendică întotdeauna margi-
nea, în conformitate cu cinismul napoleo-
nian: „Voi cuceri pământuri, că istorici care 
să dovedească ale cui sunt, avem“); despre 
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teroarea foametei din anii 1946-1947 şi efectele crimelor 
comise de regimul sovietic, despre deportările şi represiu-
nile politice din anii 1940-1953 din Basarabia şi Bucovina 
de Nord; despre schimbul de regimuri şi despre posibila 
reunire a Basarabiei cu România (în pagina 341 autorul 
scrie: „Dacă Basarabia şi-ar fi dobândit libertatea odată cu 
Declaraţia de Independenţă de la 27 august 1991, iar Româ-
nia odată cu 22 decembrie 1989, reunificarea s-ar fi produs 
imediat, cu atât mai mult, cu cât de la Washington se dăduse 
undă verde…“. Dar nu: ambele părţi au constatat, chiar de a 
doua zi, că independenţa şi schimbările de regim de la Bucu-
reşti şi Chişinău au fost simple ficţiuni istorice. Tot ce a urmat 
a însemnat instaurarea nu a democraţiei şi a libertăţii, ci a 
unui regim ficţional, cleptocratic, pe ambele maluri ale Pru-
tului, menit să reprime, mai departe, centrele de lumină“); 
despre Pactul Ribbentrop-Molotov, semnat în 23 august 
1939, unde Basarabia, Ţinutul Herţa şi Bucovina de Nord 
au fost rupte de la statul român; despre cultura istoriei şi 
limba română din Basarabia, precum şi din alte ţinuturi 
româneşti; despre distinşii scriitori şi personalităţi basara-
bene precum Dumitru Matcovschi, Grigore Vieru, Mihai 
Cimpoi, Mircea Druc, Ion Ungureanu etc., care au luptat 
mereu pentru valorile naţionale româneşti şi au gândit în 
spirit eminescian (pag.338); despre cultura religiei şi siste-
mul de credinţe, procese care în mod normal ar urma să se 
centreze pe sentimentul divinităţii, în acest context autorul 
face o remarcă: „Eminescu aprecia că golul sufletesc (horror 
vacui) care-i împinge pe ţari şi cercurile nobile către expansiune 
megalomană se datorează divorţului dintre cultură şi putere“ 
(pag. 166); despre presa şi primul ziar fondat în Basarabia, 
aici autorul cărţii difuzând informaţii preţioase, pagina 192: 

„În scrisoarea târzie, din 1930, către bătrânul Ion Codreanu, 
fostul membru al Sfatului Ţării, Stere aprecia: „Basarabia de 
sub stăpânirea ţaristă a fost parcă mai îndepărtată şi mai stră-
ină de Regat decât oricare colonie europeană din Africa sau 
Asia. / Nimeni mai bine ca d-ta, Moş Ioane, nu poate şti cu 
ce greutăţi a trebuit să luptăm ca să putem întemeia primul 
ziar românesc la Chişinău, să punem începuturile unei acţi-
uni naţionale în Basarabia şi să formăm măcar un grup de 
tineri adăpaţi la izvoarele culturii naţionale – pregătiţi pen-
tru misiunea de apostoli în sânul norodului basarabean.“. Aşa 
s-a ajuns că până şi cei ştiutori de carte nu auziseră vreodată 
de existenţa lui Eminescu, a lui Alecsandri, nemaivorbind de 
Creangă, Caragiale sau Coşbuc: singurii robi din lume, care 
nu au voie nici să citească o carte în limba lor, cum vă spune 
Take Ionescu“; despre istoria şi cultura neamului românesc, 
cât şi despre sentimentul de afecţiune al românilor basara-
beni redat prin dragostea pentru ţara şi glia strămoşească 
română; dar şi despre marea credinţă în valorile naţionale 
româneşti, în valorile spirituale prin intermediul cărora se 
poate înlătura răul şi ura, aspecte ce afectează destul de grav 
omul în dezvoltare şi existenţă, cauza fiind nedreptăţile şi 
neajunsurile sociale, lupta pentru putere.

Cel mai dureros aspect abordat în lucrare este despre 
adevărul istoric, fenomen denaturat şi falsificat constant la 
direct şi indirect doar pentru a fi în contradicţie cu realita-
tea, la acest capitol Theodor Codreanu comentează astfel: 

„Întreaga istorie a Basarabiei de sub ocupaţie rusească stă 

sub semnul raţiunii cinice, cu distincţia făcută de filosoful 
german Peter Sloterdijk între kynism şi cinism, între modul 
de a filosofa al lui Diogene şi cel al Marelui Inchizitor dosto-
ievskian. Probabil nu întâmplător legenda Marelui Inchizitor 
s-a născut în spaţiul rusesc, prin geniul lui Dostoievski. Cinis-
mul, ca denaturare a kynismului antic, s-a ivit ca distorsiune 
imperială în sânul creştinismului catolic medieval, când Bise-
rica a creat instituţia paralelă a Inchiziţiei, care, prin ororile 
ei, a trădat dogma Sfintei Treimi (temelie a iubirii creştine), 
ducând la ruptura dintre ştiinţă şi filosofie, pe de o parte, şi 
teologie, pe de alta. Încă Schopenhauer a înţeles că cinismul 
înseamnă o gravă încălcare a principiilor care fundează ade-
vărul. Eminescu face un pas mai departe, vorbind despre fal-
sificarea cântarului adevărului, chiar în legătură cu cinismul 
imperial ţarist faţă de Basarabia (vezi cap. Basarabia dreptu-
lui). În istoria creştinismului ortodox, numai Rusia ţaristă a 
concurat Inchiziţia catolică. Dostoievski şi Tolstoi au înţeles 
asta“. „Cinismul este o gândire în dublu referenţial: una spui 
şi alta gândeşti. (pagina 21-22, Cinismul imperial). Anume 
prin noţiunea cinismului, atitudine care sfidează regulile 
morale ale omului, Theodor Codreanu descrie tabloul real 
cum a fost realizată vânzarea Basarabiei în 1812, astfel fiind 
înfăptuită divizarea Moldovei: „Ruptura în două a Moldo-
vei a produs o adevărată tragedie naţională, oglindită în lite-
ratura cultă şi în folclor. Simbolul acestei tăieturi istorice va 
deveni Prutul. Sate întregi au trecut râul blestemat de spaima 

„eliberatorilor“, încât până şi generalul Pavel Kiseleff va scrie 
că „Locuitorii fugeau din Basarabia, preferând ocârmuirea 
turcească, grea pentru ei celei a noastre“. Scriitorul Constan-
tin Stamati (1786-1869), care a rămas, în 1812, la Chişinău, 
scria îndurerat, privind spre Prut: Mâhnit şi pe gânduri stau 
posomorât/ Cu dor nespus/ Şi’ntristat şi dornic, trăind amă-
rât/ Mă uit spre apus…/ Acolo-i viaţa!/ Acolo-i speranţa!“ 
(pag.33-34).

Theodor Codreanu în contextul Basarabiei eminesci-
ene realizează concomitent şi analiza literară a poemelor şi 
compunerilor despre Basarabia şi poporul român basara-
bean, scrise de Mihai Eminescu, corespunzător referindu-se: 

„Eminescu nu se mulţumeşte doar cu explicaţia unor aseme-
nea acte de trădare, precum ale Moruzeştilor, care au prici-
nuit nenorociri peste nenorociri teritoriilor româneşti de-a lun-
gul secolelor. El încearcă să facă lumină de ce o etnie atât de 
numeroasă, comparabilă, după Herodot, cu „inzii“, traco-dacii, 
din care se trag românii, au stat în istorie sub Zodia Racului 
(vezi Doină: „Vai de biet român săracul, / Îndărăt tot dă ca 
racul,“) şi n-au preluat de la romani spiritul imperial, pre-
cum au făcut alte naţii din Europa şi Asia, deşi înzestrarea 
nativă a indivizilor compunători o recomanda cu asupra de 
măsură la un alt destin istoric. În faţa realităţii, Eminescu 
a comparat latinitatea orientală cu o insulă mereu roasă pe 
margini de slavi şi de alte etnii. De ce a nimerit românitatea 
într-un veritabil „triunghi imperial al Bermudelor“, „în calea 
tuturor răutăţilor“, după spusa cronicarului? Fiindcă, într-un 
fel, moştenirea tracică a fost mai puternică decât cea romană. 
Herodot a subliniat principala meteahnă a tracilor: dezbina-
rea. El profetiza că nu vor fi niciodată puternici, fiindcă nu 
sunt uniţi. Pe acest fond arhe-mioritic s-au născut şi struc-
turile statale româneşti, încât, de la bun început, triunghiul 
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imperial extern s-a „interiorizat“, iar lipsa de unitate a dus 
la crearea a trei state româneşti, care nici ele n-au cuprins 
întreaga românitate din juru-le. Spre deosebire de statele 
puternice din Europa şi Asia, românii şi-au croit organizarea 
statală după un soi de „democraţie“ medievală concretizată 
în monarhiile elective. Monarhia electivă e rezonantă, izbi-
tor, cu matricea dezbinării mioritice a fraţilor care se ridică 
împotriva fratelui, moştenind păcatul fratricidului biblic al 
lui Cain şi Abel. Balada Mioriţa încifrează rezolvarea crizei 
sacrificiale, mitul devenind de o rară complexitate prin solu-
ţia creştină a nunţii cosmice, specifică spiritului creştinismului 
cosmic răsăritean, despre care a scris pagini esenţiale Mircea 
Eliade (Mioara năzdrăvană)“ (pag.38-39, Răul dinlăuntru). 
Relatări de o înaltă apreciere, discursul literar fiind centrat 
pe procesele vitale ale unui popor, simultan întruchipând 
în mod concret fenomenele esenţiale ale existenţei umane 
formată într-o colectivitate – totul fiind o legătură indispen-
sabilă cu existenţa sa istorică, având în relief aspectul sufe-
rinţei morale, al dezbinării naţionale, al neunirii de neam 
etc. Sub raportul acestor înfăţişări se distinge sentimentul 
moral-uman în relaţiile dintre oameni şi popoare, în cazul 
dat se intuieşte relaţia dominantă din partea imperiului ţarist 
slavon şi supusul popor român din Basarabia.

În descrierile abordate Theodor Codreanu pune un accent 
forte pe latura de conştientizare a proceselor identitare ce 
sunt atât de importante în viaţa şi coabitarea socială a unei 
naţiuni, iar pentru ca cetăţeanul simplu muritor din soci-
etate să înţeleagă corect acţiunile respective atunci Dom-
nia Sa valorifică în mod detaliat şi sentimentul de credinţă 
autentică în valorile spiritualităţii, valori ce sunt parte com-
ponentă din procesele afective umane/ procesele afective 
naţionale. Cuprinsul lucrării „Basarabia eminesciană“, în 
ansamblu, este o monografie ştiinţifică de o pondere aparte, 
cu cifre, date şi nume concrete despre personalităţi, scrii-
tori, intelectuali şi politicieni din Estul Europei şi Eurasia – 
imperiul rus, cât şi din unele ţări din Vestul Europei, peri-
oada secolului XIX – XXI şi nu numai, relatări de o mare 
semnificaţie şi importanţă istorică, cu trimiteri la evenimen-
tele istorice ce au avut loc în perioada ţaristă rusă şi până în 
zilele de astăzi, cu tangenţă la ţinutul basarabean care con-
tinuă să fie subjugat de dominaţia imperială dinspre răsă-
rit. Prin prisma tuturor expunerilor este prezent şi mesajul 
marelui Eminescu, care reprezintă integritatea şi bogăţia 
spirituală a naţiunii române, – Mihai Eminescu fiind iden-
titatea nobilă a neamului românesc. Printre altele, autorul 
cărţii, Theodor Codreanu, consideră: „… între toţi marii 
intelectuali români, Eminescu a fost acela care a iubit şi a 
înţeles în toată pro- funzimea Basarabia, pentru că poetul a 
iubit deopotrivă toate provinciile locuite de români, pe care 
le-a cunoscut nu numai la nivel livresc, ci şi străbătându-le 
cu picio- rul şi cu alte mijloace, cum n-a mai făcut-o altci-
neva. Bucovina i-a fost, desigur, cel mai aproape de viaţă şi 
de suflet, poetul considerându-se plămadă a Bucovinei: „Eu 
sunt născut în Bucovina. Tatăl meu e bucovinean. Un grec 
ca Vogoride n-a fost în stare a-l face cetăţean…“, evident – 
cetăţean român“ (pag.11-12, Un număr nefast). Totodată, 
Theodor Codreanu face trimitere şi la cuvintele spune de 
Horia Vintilă: „Fără Eminescu, România poate că nici nu ar 

fi putut exista, sau ar fi fost altceva, o înfiripare nestatornică 
în aerul timpului“(Vintilă Horia, Peste o sută de ani, tot Emi-
nescu!, în „Stindardul românilor“, nr. 25-26, 1989) (pag.273, 
Vă aşteptăm de 22 de ani!).

Deci, personalitatea şi identitatea marelui scriitor Mihai 
Eminescu va fi veşnic simbolul distinct al poporului român 
şi al culturii naţionale româneşti, iar opera eminesciană va 
fi la nesfârşit punctul de reper pentru fiecare scriitor român 
de azi şi de mâine. Prin contribuţia distinsului Eminescu 
literatura româna nu numai că s-a promovat sau că a fost 
recunoscută în cultura universală, dar, în acelaşi timp, se 
poate spune că opera eminesciană a dezvoltat la cele mai 
înalte culmi cultura şi literatura româna în contextul culturii 
universale. La rândul său, renumitul scriitor şi eminescolog 
Theodor Codreanu, cu lucrarea în cauză, a valorificat şi mai 
mult procesul evolutiv al istoriei, culturii şi literaturii române, 
astfel remarcându-se profund prin arta cunoasterii, însu-
mând în sine expresia muncii intelectuale ce este materiali-
zată prin noţiunea de a satisface necesităţile spirituale şi inte-
lectuale ale individului din societatea română, dar şi pentru 
toţi românii de pretutindeni. Drept urmare, Basarabia emi-
nesciană este o lucrare oportună şi de o importanţă extraor-
dinară pentru naţiunea română, scopul principal al acestei 
lucrări fiind de a istorisi realitatea trăită în ţara românească 
şi, nu în ultimul rând, în Basarabia – ţinut românesc; des-
tinaţia finală fiind de a elucida conţinutul obiectiv al eveni-
mentelor istorice petrecute de-a lungul timpului prin inter-
mediul cărora se conturează, în mod evident, existenţa şi 
identitatea poporului român basarabean între dominaţii 
străine, dar, cu mare regret, şi între conaţionalii mancurţi şi 
trădători ajunşi în capul puterii. În viziunea autorului, opera 
literară „Basarabia eminesciană“ rămâne a fi cheia destinu-
lui României, sau, cum spune Eminescu, o „cestiune de exis-
tenţă pentru poporul român“ (pagina 7, În loc de argument).

Basarabia eminesciană transmite în mod clar mesajul 
despre identitatea istoriei, culturii şi a limbii române din 
ţinutul basarabean. Apariţia respectivă este o lucrare aca-
demică şi literară de mare prestigiu, care merită a fi lectu-
rată de întreaga colectivitate românească şi nu numai. În evi-
denţă sunt plasate conţinuturi extraordinar de interesante ce 
sunt pătrunse de spiritul naţional românesc, – totul repre-
zentând o chemare întru valorificarea sentimentului autentic 
pentru neamul român din Basarabia, dar şi al tuturor româ-
nilor de pretutindeni. Aşa fiind, Theodor Codreanu, scrii-
tor celebru din România, după nenumărate opere literare 
şi istorice, şi de această dată a reuşit să pună în lumină o 
lucrare de excepţie, o lucrare monumentală care fascinează 
şi impresionează atât prin denumirea sa neobişnuită, cât şi 
prin conţinutul minunat, plin de semnificaţie ce uimeşte şi 
produce numai admiraţie. Basarabia eminesciană este opera 
literară care completează în mod distinct patrimoniul cul-
tural al naţiunii române.

De menţionat, celebrul scriitor Theodor Codreanu de-a 
lungul anilor a pus în lumină opere literare de mare valoare, 
elaborate pe cele mai moderne tehnici din arta scrisului, cu 
conţinuturi nespus de frumoase care provoacă veritabile 
satisfacţii pentru publicul cititor.
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I

Gellu DORIAN

PREMIUL NAŢIONAL DE 
POEZIE „MIHAI EMINESCU“ 

– OPERA OMNIA
Înfiinţat în 1991, prin Decizia nr. 100/1 martie, în urma 
unei iniţiative personale, de la început Premiul Naţional 
de Poezie „Mihai Eminescu“ s-a acordat unui poet român 
contemporan pentru întreaga operă poetică. Tot de la înce-
put, acest premiu a primit sprijinul Uniunii Scriitorilor din 
România prin implicarea lui Laurenţiu Ulici, pe atunci vice-
preşedinte interimar, care a şi format primul juriu naţio-
nal, care, conform regulamentului de bază, a fost format 
din: Petru Creţia (preşedinte de onoare, care s-a şi retras 
înaintea galei de decernare din 15 iunie 1991, obligând 
organizatorii să mute gala din 15 iunie în 15 ianuarie anul 
următor!), Laurenţiu Ulici, preşedinte, Mircea Martin, Al. 
Călinescu, Marian Papahagi şi Cornel Ungureanu. Laure-
atul primei ediţii a fost Mihai Ursachi, care a primit lau-
rii în gala din 15 ianuarie 1992. Juriul a fost ales atunci 
pe zece ani. De-a lungul celor 29 de ediţii, juriul a sufe-
rit, din diverse motive, schimbări, astfel: prin plecarea lui 
Marian Papahagi, în locul acestuia, de la Cluj, a fost numit 
în juriu Petru Poantă, care a stat doar o ediție, în locul lui 
fiind ales Florin Manolescu, pentru o ediție, şi în locul 
acestuia, Ion Pop; apoi, prin plecarea lui Al. Călinescu la 
Paris, într-o funcţie diplomatică, în locul acestuia de la 
Iaşi, a venit în juriu Daniel Dimitriu, care, după ediţia a 
XIII-a, îmbolnăvindu-se, a fost înlocuit de Ioan Holban; 
de asemenea, prin moartea tragică a lui Laurenţiu Ulici, în 
noiembrie 2000, a venit în juriu Nicolae Manolescu, care 
a devenit astfel preşedintele juriului, din decembrie 2000 
până în prezent. De asemenea, din motive de reprezenta-
tivitate, din 2011, juriul, de la cinci a fost stabilit la şapte 
membrii, astfel în juriu fiind cooptaţi Al. Cistelecan şi Mir-
cea A. Diaconu. După ediţia a XXVIII, în urma unui atac 
din partea contestatarilor, cauzat de retragerea premiu-
lui lui Constantin Abăluţă, care a refuzat să vină la Boto-
şani pentru a i se înmâna în gala astfel pregătită, juriul a 
fost schimbat, încât componenţa lui, de la ediţia a XXIX, 
este pe următorii cinci ani: Nicolae Manolescu, preşedinte, 
Daniel Cristea-Enache, Ioan Holban, Răzvan Voncu, Vasile 
Spiridon, Mircea Mihăeş şi Gabriela Gheorghişor.

Laureaţii celor XXIX de ediţii sunt, începând cu 1991: 
Mihai Ursachi, Gellu Naum, Cezar Baltag, Petre Stoica, 
Ileana Mălăncioiu, Ana Blandiana, Ştefan Augustin Doinaş, 

Mircea Ivănescu, Cezar Ivănescu, Constanţa Buzea, Emil 
Brumaru, Ilie Constantin, Şerban Foarţă, Angela Marinescu, 
Gabriela Melinescu, Adrian Popescu, Mircea Dinescu, Cris-
tian Simionescu, Dorin Tudoran, Dinu Flămând, Ion Mir-
cea, Nicolae Prelipceanu, Ion Mureşan, Gabriel Chifu, Ghe-
orghe Grigurcu, Mircea Cărtărescu, Aurel Pantea, Liviu 
Ioan Stoiciu, Ovidiu Genaru.

Din 1998, la propunerea poetei Ileana Mălăncioiu, Con-
siliul Local Botoşani a aprobat şi acordarea Premiului Naţio-
nal de Poezie „Mihai Eminescu“ – Opus Primum, care, până 
la ediţia a XIX-a, a fost organizat logistic de Fundaţia Cul-
turală „Hyperion-C.B.“ Botoşani şi material de Memoria-
lul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu“ 
cu sprijinul Ministerului Culturii din România şi al Con-
siliului Local Botoşani. Preşedinţii acestui juriu au fost 
Laurenţiu Ulici până în 2000 şi Nicolae Manolescu până 
la ediţia a XIX-a, când conducerea Memorialului Ipoteşti 
a decis modificarea structurii juriului.

Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu“- Opera 
Omnia constă în acordarea următoarelor: o coroniţă de 
lauri, unicat, o diplomă unicat, o sumă de bani, editarea 
unei antologii din întreaga operă poetică a laureatului, 
care, în gala de decernare, primeşte şi titlul de Cetăţean 
de Onoare al Municipiului Botoşani.

Pentru ediţia a XXX-a, care, din cauza pandemiei 
de Coronavirus, va avea loc în data de 15 iunie 2021 la 
Botoşani, au fost supuşi sondajului un număr de 26 de 
poeţi, astfel: Adrian Alui Gheorghe, Leo Butnaru, Daniel 
Corbu, Vasile Dan, Nichita Danilov, Marian Drăghici, 
Liviu Georgescu, Bogdan Ghiu, Emil Hurezeanu, Nora 
Iuga, Ioan Moldovan, Ion Pop, Ioan Es. Pop, Marta Petreu, 
Octavian Soviany, Cassian Maria Spiridon, Arcadie Suce-
veanu, Eugen Suciu, Traian Ştef, Elena Ştefoi, Grete Tart-
ler, Lucian Vasiliu, Matei Vişniec, Vasile Vlad, Calin Vlasie, 
George Vulturescu. Nominalizările vor fi făcute cu 30 de 
zile înaintea Galei de decernare a premiului.

Organizatorii şi finanţatorii acestui premiu sunt. 
Primăria şi Consiliul Local Botoşani, Fundaţia Cultu-
rală „Hyperion-c.b.“ Botoşani şi Uniunea Scriitorilor 
din România.



Eminescu in aeternum HYPERION 145

Deniz OTAY

Punct de frontieră
Acasă nu e întoarcere
şi nu e escapadă.
O înaintare obosită
şi motorul e furia aprofundată
de la origini.

Cineva se rupe din realitatea grea
şi cineva se rupe de realitate.

Nu sunt aici pentru vizite,
să refac legături,
să reproduc apropieri sau distanţe.

Nu sunt aici să primesc
energia de la sursă.

Nu există decât distanţe.
Materia vie e în primul rând separare.
Apropierea e suprapunere,
suprapunerea e contaminare.

Nu sunt pentru reconstituirea portretului de familie,
nici a adolescenţei vag dobândite.

Nu sunt pe fugă
sunt rezistenţa la familie şi profesie.
Sunt aproape – aici – în iarbă –
împotrivirea.

Expuşi, ca vecinii pe câmp
facem cu mâna, căutăm adierea
unei după-amiezi senine.

Nu mă feresc.
Poţi să treci peste mine,
dar stiu că mă vei ocoli cu mare distantă.

Acolo, politicos şi umil
eşti în siguranţă.

Băieţi străini care mă conduc prin pădure
ultimele săptămâni au fost bune,
sunt protejată

în existenţa care nu înseamnă
doar astrologie şi proiectare,

Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu“ – OPUS PRIMUM, ediţia 2021
Memorialul Ipoteşti − Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu“ a acordat, pe 15 

ianuarie 2021, Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu“ – OPUS PRIMUM. Iniţiat 
la propunerea poetei Ileana Mălăncioiu şi acordat începând cu anul 1999, premiul este la 
a 23-a ediţie.

Pentru ediţia 2021, au fost trimise pe adresa Memorialului Ipoteşti 15 volume de poezie 
ale autorilor care au debutat în 2020. Juriul din acest an, format din Alexandru Cistelecan 
(Universitatea „Petru Maior“ din Târgu Mureş), Mircea A. Diaconu (Universitatea „Ştefan 
cel Mare“ din Suceava), Mihai Iovănel (Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu“ 
din Bucureşti), Alex Goldiş (Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca), Andrei Terian 
(Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu), a nominalizat cinci autori:

Lucian Brad, Un om mai important decât oamenii, Alba Iulia, OMG;
Dumitru Fanfarov, stepă şi transă, Bistriţa, Casa de Editură Max Blecher;
Mircea Andrei Florea, Larvae, Bistriţa, Casa de Editură Max Blecher;
Antonia Mihăilescu, Note din secolul Kitsch, Bucureşti, Tracus Arte;
Deniz Otay, Fotocrom Paradis, Alba Iulia, OMG.
Pe data de 15 ianuarie, în cadrul mesei rotunde „Poezia în 2020“ (organizată on-line), membrii juriului au pre-

zentat volumele nominalizate şi au decis acordarea Premiului poetei Deniz Otay pentru volumul Fotocrom Paradis.
Deniz Otay a devenit, astfel, laureata ediţiei a XXIII-a a Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu“ – OPUS 

PRIMUM. În cadrul acestui concurs, până în prezent, au fost premiaţi 34 de poeţi şi poete.
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am făcut mii de strategii –
puteau fi milioane -
să închei divagaţia asta
şi splendoarea ei finită

sunt o fată artefactă
conectată la vigoarea lui marte

ajutată de vitamine,
sunt acum vitamină pastilă mică şi strălucitoare
în camera de serviciu în club,
pogorâtă din împărăţie intergalactică
să anim încă puţin

ne distrăm împreună mai bine decât ne distram
atunci când eram împreună
să te părăsesc

din infinită recunoştinţă – goodbye

totul a fost incursiune,
cum înainte scriam că mi-ar plăcea să fac
acum fac

plimbată cu maşini
prin pădure, spre ieşirea
la care te trezeşti în câmp liber
cu lumina albă violentă lumina neon.

se-nteţeşte entuziasmul
din picioare în podea
corpul de la cap preia încet energia

Din templu în templu
Cine zice că o să îmbătrânim împreună pe internet
s-a teleportat de sute de ori din prezent
şi e deja departe.

Nu pot să nu observ
cât de înfloritoare noile comunităţi
‘
şi cât de absentă sunt eu
din comunităţi mai ales

Ies din casă si mă duc
în locuri de tranzit –
la mcdonaldsul din romană,
unde ajung cei traversaţi
de marile transformări.

Sunt aici şi
energia neagră pluteşte-n vecinătate.

Mă mişcă oraşul
din templu în templu;
purificată, aştept întunericul.

Impresionante supernove
Am citit despre voi într-o carte de astronomie
şi m-am gândit că aşa aş vrea să fiu şi eu

Dată afară dintr-o intimitate aproximativă
urcată în camionetă
să mă trimită acasă
sau acasă la recuperare
ce mă interesează

Tot drumul cu fruntea lipită de geam
Mâna pe butoanele playstation
pentru că şi eu, ca-n filme
caut formulări rezonante pentru afecţiune
în muzică.
Pentru afectare de fapt,
răsfăţată de viaţă
cu sound trackuri la îndemână
Sunt o drăgălăşenie fake

Deci nu asta e muzica
A fost când a sărit vulpea în fata masinii şi
n-am fost pe fază
cu ochii înceţoşaţi
cu ochelarii de soare pe noapte –
un procedeu imitat
E o mare distanţă
între mine pe locul din faţă şi animalul speriat
între mine pe locul din faţă şi parbrizul făcut zob

Ce mai rămâne din performance, din performanţă
nimic dintr-o conştiinţă necizelată de supernovă
Nici măcar memoria proiectată într-o gaură neagră -

Gaură neagră, care înghiţi strălucitoarele şi electricele
spectacole de mare risc.

Nedirijate îmi sunt vibraţiile
puse în practica unei demolări interioare.

Lover
m- am ridicat să strâng după un băiat odios
care a trecut pe aici de nenumărate ori
şi o să se mai ivească pe neaşteptate
încâlcind organigrama
cu terapii şi protoştiinţe

călugar alienat care nu va face copii,
autizat şi nemilos,
ar pune în perspectivă generaţii de cyborgs

suntem atât de izolaţi noi doi
în sâmbete cu muncă
ori sâmbete cu distracţii savurate de alţii -
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distanţe sănătoase
cu igiena lor categorică
şi care injectează periodic în muşchiul nostalgiei
oricât de obişnuiţi cu artificii din piept,
micile şocuri nu au memorie

pulberi halucinogene care deseori delectează,
adăugate din boxe, adăuga te din bani

indiciu că-n realitate
nu punem niciodată punct veseliei.

O întindere tot mai mare de apă
şi alta tot mai mică de uscat.
Viaţa, ajungând aici,
a renunţat la ale sale;
împuţinată, si-a fortificat esenţa.

Nu mă regăsesc în informaţie:
să şterg mailurile,
să-mi şterg urmele.

Să rămân la o poză din copilărie –
uitându-mă la ea, să mă atragă ciclonic,
vioiciune care se pune oricând în mişcare,
vis viva.

Nu mai sta la poză,
jos bănuţii de aur de pe batic,
jos baticul.

Părăseşte perimetrul păzit,
eliberează-te,
fugi din faţa blocului,
cel puţin zece minute dispari
dă-te răpită, violată,
în spatele blocului

după-amiază măcar,
apoi toată vara, toată viaţa.
Scenariule setat:
păpuşa cu halo de bani
parazitat iluminată
a dat lumină aurie în raze
în timp ce stă tea plictisită pe bancă
şi cineva a luat-o acasă.

Ăsta e firul de intrare în reţea:
te invit aici, în spatele blocului,
este şansa ta, după-amiaza ta,
câştigă-ne respectul şi haide în reţea,
te aşteaptă fetiţele arginturi-vii
(cine n-a pierdut niciodată distracţiile
n-o să le mai piardă nici de-acum)
uite firul de intrare în viaţa năucitoare şi liberă

tine-te de el,
reţeaua te va înălţa la cer
prin norul sonor care ne poartă departe,
ne ia în braţele lui fermecate
şi ne desparte ca viaţa pe grinduri.

Din pat, dimineaţa,
cerul, cât se vede din el pe fereastră,
nu mai e o gaură în asfalt,
cum se vede în sus, printre blocuri,
dar nici speranţă.

Un ecran uriaş pe care poţi
numai să vezi libertatea,
să visezi libertatea,
cum se mişcă norul pe ea
de la stânga la dreapta.

Uneori
se-ntâmplă să ajungi acasă,
întâmpinat cu bucurie
de familia-mărăcine.
ea nu a dispărut, a vegheat
în toţi anii în care te-ai ţinut departe

acum, în mişcarea ei –
o lentoare progresivă,
te mişti în cerc până la epuizare
detronat de fericirea autentică,
bântuit de amprentă şi nesigur

tot în cerc dinastia o să te-nconjoare
lepădată de nostalgie
si de funcţia ei tămăduitoare.

îşi ia elan, vine cu putere
şi o să te răstoarne
odată ce te-ai întors în oraşul cu catedrale.

Alteori
în dimineti rară memorie,
când nu stii că esti în casa ta sau cine e
familia ta
când te apropii de toţi şi cu cât înaintezi
nu recunoşti pe nimeni şi nimeni nu te opreşte
când te înghite peisajul, deşertul mai exact
departe de orice contact,
când corpul a sintetizat toată durerea
şi a comprimat -o într-un punct fix –
unica senzaţie plecată din plex,

pe toată o risipeşte,
să te laşi purtat
in space
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E
Corneliu FOTEA

Jurnalul cu Eminescu (11)
Jurnalul de la Iasi
Eu nu pot scrie aceste rânduri detaşat, ca şi cum i s-ar fi 
întâmplat altcuiva. Nu pot.

Aşa cum în 89 ca să nu mă smintesc/tâmpesc/prostesc îi 
scriam lui Eminescu cu sentimentul că el chiar citeşte scri-
sorile mele. Scrisorile acestea amare, adevărate în măsura 
în care un ins care nu mai are nici o şansă, scrie protecto-
rului său ori, poate mai corect, îngerului său, vor forma, în 
cea mai mare parte, dacă am să am curajul să le dau publi-
cităţii, cel de-al doilea proiect al acestei cărţi.

În mare parte, pentru că deja unele dintre ele s-au topit, 
s-au şters, din pricina condensului care îmi bântuie garso-
niera de pe Magazia Gării l3.

Numărul 13, simbolic, nu? Să mă întorc la scris.
Să-mi torn un pahar cu vin şi să reiau această pagină 

7 sau 8 bis, din încercarea de reconstituire a zilelor sau a 
nopţilor (că zilele-mi erau pustii ca nişte stepe, dar nop-
ţile de-un farmec.)

Să transcriu aşa cum aş fi scris atunci în 71 dacă aş fi 
avut curajul să scriu.

Iată, că scriu!
Aştept telefonul tău.
Aştept telefonul tău neştiind că ai să suni, necrezând măcar 

că ai să mă suni. Crezând doar că ai să-mi dai o veste bună. 
Că ai să-mi spui că m-ai iertat, că ce mi-ai spus cu câteva 
zile în urmă nu e adevărat, că ai vrut doar să mă încerci şi că 
doar ce ne spuneam între noi e adevărat, mai adevărat decât 
adevărul, cum îţi spuneam.

De fapt însă telefonul mi-a adus întotdeauna veşti proaste. 
Cred că prima veste pe telefon a fost cea cu moartea lui 
nânaşu Alecu Cadelcu. Cred că aşa am început eu cartea 
despre absenţă, cea pe care am numit-o atât de frumos Un 

Auto-da-fe, sincer până la neruşinare. Sau Acasă, pe dru-
mul cel mai lung.

Am numit-o, doar atât, că de scris nu se poate spune că am 
scris-o dacă n-am aşternut pe coli mari decât vreo 300 pagini.

Carte abandonată încă înainte de venirea Caterinei la 
Botoşani şi părăsită aşa, cu toate încercările, cel puţin vreo 
patru, prin ani, de-a o mai relua.

Şi vai, blegul de mine, speram că asta va fi cartea vie-
ţii mele. Speranţă zadarnică. (La fel cum va fi, probabil, şi 
la asta pusă în textul de acum, nu? Da! Ba nu, strig eu, ba 
nu! Asta o voi încheia până în clipa morţii, ba chiar o voi 
vedea şi tipărită!)

Aşa să fie!
Deci reiau. Reiau transcriind, rescriind.
Rescriind şi încercând să mă văd din afară, să fiu un 

simplu aparat de filmat. Deci un bărbat de vreo treizeci de 
ani e adus cu salvarea la spitalul clinic Sfântul Spiridon din 
Iaşi. Trebuie văzut acel bărbat coborând din maşina salvării, 
autorule, pe propriile picioare, întrucât criza de hernie, ori 
ce va fi fost, trecuse şi nu se mai simţea în stare să mimeze 
boala. Este repede preluat şi dus într-o rezervă, singur, la 35 
sau 36, cum se şopteşte în spatele său şi se adaugă: E nepo-
tul profesorului M., grijă deosebită.

Rezerva e o odaie înaltă cu geam uriaş, zăbrelit, cu două 
paturi, aliniate de-a stânga şi de-a dreapta ferestrei; un al 
treilea fiind aşezat în capul celui de pe stânga, cum intri.

În dreapta, o măsuţă cu un scaun, ambele de metal, vop-
site reglementar, ca şi pereţii, ca şi paturile, în albul de spital.

Aici puteţi scrie, citi, dacă doriţi. şi se adaugă condescen-
dent, servi masa.

Aceeaşi persoană îi va spune că poate sau pot suna pe 
domnul profesor de la camera de gardă.
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După ieşirea acestei persoane în halat alb şi de sex femi-
nin, timp de câteva ore nimeni nu mai intră în rezerva 35 
sau 36. E firesc pentru că este amiază şi deci oră de schimb.

Din păcate bolnavul n-are la el ceasul să ştie cât e ora. 
Ori cum e după ora prânzului, pentru că nu vine nimeni 
să anunţe cum e obiceiul, la masă şi nici pe coridoare nu 
este nici un fel de foială, aşa că pacientul, precum ar fi mai 
corect să-l numim acum, aţipeşte părăsit, prăbuşit pe unul 
din paturi. Cel din stânga ferestrei, cum intri pe uşă.

Şi va moţăi aşa până când o durere surdă îl va lovi acolo 
în dreapta sub vintre, acolo unde doctorul cutare de la Boto-
şani descoperise o infecţie a hippodidimului, iar doctori-
ţele, şi cea de la Botoşani şi cea de la Voineşti, ca şi bătrâ-
nul cel hâtru de la Urgenţa bucureşteană, numiseră hernie 
inghinală dreapta.

Trezit din pricina durerii, pacientul îşi dă seama că se află 
în spital, că a adormit îmbrăcat şi că din dedesupturile sale 
exală un miros pătrunzător de chilot nespălat la vreme aco-
perind un pubis şi-un dos năclăit-scăldat în sudorile după 
amiezii, combinate cu cele provocate de durerea acutizată.

O undă vagă de miros de urină şi de spermă de la o ultimă 
împerechere şi – a nu se ocoli iarăşi – amintirea duhorii (n-ar 
fi mai bine dihorii?) care trăznea în chilia celor doi monahi 
de la Sihăstria Voronei.

Şi trec câteva minute lungi până când o infirmieră, mare 
cât un jandarm rural de-odinioară şi asudată cât o hergelie, 
vine şi-l examinează scurt: N-aveţi pijama la dumneavoas-
tră? Ia-o pe asta, domle, că n-am alta mai bună!

Şi-ţi întinde (pardon, întinde pacientului!) o pijama cu 
număr de spital scris cu ceva negru, poate tuş, poate catran, 
pacientul citeşte CH232.

Pijamaua miroase a sodă caustică şi puţin de tot a perlan 
verde, constată pacientul. Şi mirosul acesta de rufă mereu 
spălată, despică valul de duhoare care încerca să se ames-
tece, al rufăriei pacientului cu cel al trupului masiv şi topit 
de căldură al infirmierei.

Nu trebuie să ne pripim să spunem că spălătoresele spi-
talului foloseau acasă perlanul, iar la spital mai ales soda 
caustică, ci să vedem numai valul de aer proaspăt ce l-au 
adus acele piese de lenjerie.

Examinând pijamaua, mirosind-o chiar cu oarecare 
voluptate, pacientul nu vede când a dispărut infirmiera din 
cameră, ci doar când se întoarce ca să-i reproşeze: Da‘ când 
aveţi de gând să vă schimbaţi? Am primit ordin să vă las hai-
nele dar orişicât domn profesor când vine la vizită vrea să 
vadă bolnavii în pijama şi culcaţi. Scurt!

Nu se poate nici măcar afla dacă asta e o regulă pentru 
tot spitalul sau numai pentru secţia profesorului, trebuie să 
te supui, acum cel mai important reprezentant al spitalul e 
ea, infirmiera Maranda, care mai spune ceva.

Şi pacientul se aşază cuminte în pat şi aşteaptă vizita. Se 
aşază bineînţeles după ce a scos bluza verde cu mânecă lungă 
şi pantalonul verzui de tergal şi chilotul şi maieul mirosind 
atât de mult a lumea de ieri sau de alaltăieri şi învăscându-se 
în mirosul reglementar de spital.

Lumea de ieri, de alaltăieri, cea aproape de totdeauna sau, 
mă rog de multă îndestul de multă vreme aşa, rămâne din-
colo de clopotniţa cu trei cadrane a spitalului.

Pacientul simte asta şi începe să plângă.
De ce plânge pacientul? De ce plângeam?
Plângeam de cele văzute cu o zi înainte, când la Voineşti 

încetase ploaia şi scosesem copiii afară şi căruciorul în care, 
invelită în ghips, stătea fiica mea.

Asta vedeam: O păpuşă ca din acelea de bâlci cu capul 
bine conturat, cu ochi mari şi frumoşi, cu ochi râzând din 
toate luminiţele lor, cu mânuţele şi, un picior doar, libere, 
restul în corsetul de ghips, o închisoare în care trupuşorul 
ei mic şi viu moare pentru că este greu de atins, pentru că 
nu poate fi spălat la timp, pentru că…

Şi un mic zâmbet amar, un zâmbet care anunţă că sufle-
ţelul acela s-a dat bătut sau e gata să se dea bătut în lupta 
cu boala, cu doctorii, cu proprii părinţi care au lăsat să i se 
întâmple aşa ceva.

Şi mai vede pacientul din rezerva 35 sau 36 copiii ceilalţi, 
ai sorei sale, cei mici, cum o îndoapă pe păpuşă cu zmeură, 
cum îi dau şi-i tot dau şi ea râde şi când tata îi arată brotă-
celul de care fata care răspunde la numele de Cornelica se 
temuse, ea vrea să-l pape ca pe ceva ce i se oferă, altceva decât 
jucăria care o tot zuruie şi ţoaţa care e plină cu ceva bun. Şi 
se vede pacientul hoinărind fără rost pe străzile Bucureştiu-
lui şi destrăbălându-se la Botoşani şi realizează (ce cuvânt 
urât!) că e de fapt un prăpădit, un nima în lume, acum şi 
şomer, că toţi se îndoiesc asupra paternităţii sale şi numai 
el crede ca un disperat că boţul acela de om, învelit acum în 
ghips până-n bărbie, este carne din carnea lui, că acel Ioan 
de care vorbesc gurile rele nu poate fi tatăl acestui copil, că 
draga lui dragă nu i-ar fi putut iar face o asemenea poznă.

Şi zadarnic cearcă bietul om să-şi stăpânească, amenin-
ţat de vizita profesorului, lacrimile că nu poate cu nici un 
chip să şteargă imaginea cu păpuşa de ghips. Şi peste ea se 
suprapune o imagine în care Ţarina lui e copleşită sub tru-
pul gol al unui bărbat, altul decât el. El nu se poate nici-
când vedea aşa.

(Aici s-ar putea face o întreagă anamneză psihanalitică 
dacă am avea timp şi mai multe instrumente decât tratatul 
de introducere în psihanaliză semnat de doctorul Ionescu 
sau Popescu linioară Sibiu!)

Şi profesorul nu vine.
Pacientul trebuie să aştepte, să aştepte şi să plângă, de 

aia e pacient, în după amiaza mai mult decât cenuşie, mai 
mult decât încinsă, mai curând de puşcărie sud-americană 
decât de colonie penitenciară.

Şi în locul profesorului intră în rezervă o fătucă cu un 
dosar şi un aparat de tensiune. Intră şi spune simplu cine 
e dar nu e vreme de reţinut nume pentru că eşti uimit (sau 
umilit?) de făptura blondă sau roşcată, mărunţică dar dur-
dulie, durdulie dar bine făcută, cu un dondoneţ obraznic ce 
s-ar supune mângâierilor tandre.

La ce se mai poate gândi un pacient care tocmai a vizua-
lizat pe nevastă- sa copleşită sub puterea altui mascul?
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Când lângă el, pe margine patului se aşază o nimfuliţă 
roşcată şi cu ia-mă şi mă f… ce stai de lemn-tănase? Dar oare 
n-am supărat-o stând culcat – s-ar putea întreba pacientul, 
n-am făcut o aluzie, cel puţin deplasată, dacă nu chiar mojică?

Dar pacientul nu se mai miră şi fata îi cere să suflece 
mâneca pijamalei şi îi ia braţul şi-l înveleşte în banda neagră 
de cauciuc şi pompează. Iar în cutia deschisă a fetei o coloană 
de mercur (?) urcă şi coboară. Şi fata întreabă, profesional:

Fumaţi?
Oho, cam trei pachete pe zi şi numai naţionale. Nu se 

poate! Dar de băut, beţi cumva? Tării? Numai când nu mi 
se oferă nu beau!

Altfel de efort fizic?
La birou, mă mişc dint-o odaie în alta, pe teren, dintr-o 

maşină în alta, acasă urc până la etajul trei şi trec din foto-
liu în pat, din pat la budă, la bucătărie sau la masa de scris, 
uneori. Dar de ce mă întrebi?

Pentru că aveţi o tensiune incredibil de mică pentru vâr-
sta dumneavoastră.

Crezi că nu e adevărată?
Da, nu mi se pare normal ca un bărbat de 30 de ani, care 

fumează, care bea, chiar şi cu măsură, să aibă o asemenea 
tensiune. Ce alt efort mai faceţi? Sunteţi căsătorit?

Sunt. De zece ani. Acum, de trei ani, la a doua căsăto-
rie. Am şi un copil.

Se ridică tensiunea din cauza asta?
Ar trebui să fie mai mare, nu ştiu ce să vă spun. N-aţi 

vrea să urcaţi până la etaj şi să reveniţi?
Şi te găsesc tot aici?
Desigur, trebuie neapărat să vă înregistrez tensiunea. Ori-

cât ar părea de ciudat tensiunea dumneavoastră e prea mică. 
Nu cred că vă vor opera cu tensiunea asta. Faceţi dragoste, 
mă iertaţi că întreb, dar e necesar să ştiu.

Fac, duduie, fac cu înverşunare, trebuie să-mi scot pâr-
leala pentru o vreme în care am stat ca un sfânt iar ea se 
pare că nu prea a…

De ce?
De ce, ce?
De ce aţi stat ca un sfânt? Mi-aţi spus că sunteţi căsăto-

rit. Şi cine s-a… în timp ce tu erai un sfânt?
Dacă ştii astea, ai să înţelegi de ce am tensiunea asta ciu-

dată? Nu aşa s-a vorbit.
Ce ar putea oare răspunde un bărbat care a stat ca un sfânt 

din acest punct de vedere, doar din acest punct de vedere, 
ca să apere venirea fetei care-i era dragă, ca ea să nu fie învi-
nuită de cine ştie ce organ de partid că s-a băgat într-o fami-
lie sau să fie condamnată pentru adulter. Să fie – a vrut acel 
bărbat – curat ca să poată spune celorlalţi, cu mândrie pro-
letară: Am stat ca sfântul şase luni, nu mă puteţi acuza de 
nimic, nici pe mine şi nici pe ea care a stat la fel ca mine 
aşteptând doar chemarea mea.

Şi a stat?
Domnişoară asistentă, aşa trebuie să întrebi dumneata 

bolnavii suspectaţi doar de hernie înghinală dreapta?
Cine v-a spus că sunteţi suspectat de hernie inghi-

nală dreapta?

Cine să-mi spună? Doctoriţele care m-au consultat până 
acum. Că doar nu mi-am pus eu diagnosticul!

Şi revin la întrebarea mea, faceţi sex des?
Nu pot să spun asta. Dacă ţi-aş spune că o fac des, că 

stau toată noaptea călare, ai crede că vreau să te cuceresc 
lăudându-mă cu nemaipomenita mea potenţă, iar de-aş 
spune că nu am cu cine sau că o fac doar din când în când, 
ai crede că vreau să pozez în victimă şi cer mila ta, o cer-
şesc. Ţi-o spun limpede, deci: ca şi cu băutul, când am cu 
cine, o fac până la epuizare, când nu… Adică atunci când 
sunt acasă fac sex, iar când sunt cu alta decât tovarăşa mea 
de viaţă, fut!

Să vă fie ruşine! De ce?
Dar asistenta nu mai răspunde şi în urma ei nu vine nici 

profesorul, ci numai noaptea de iulie, înnăbuşitoare, o noapte 
fără ţigări, pentru că ştii că oricât le-ai legumi pe cele opt 
din buzunar, nu-ţi vor ajunge şi nu ştii încă pe nimeni cu 
ţigări, iar Ioanid nu vine.

Acum ar urma să descrii o noapte fără ţigări, undeva în 
vreo cameră oficială, în Oltenia sau în Botoşani, sau cel puţin 
dimineaţa în care te-a alungat Ghiocel din apartamentul ei şi 
nu-ţi luaseşi ţigările şi, vorba aia, nici dragoste nu făcuserăţi, 
nici măcar nu te amânase, cum fac iubitele când se tem că au 
cedat prea devreme. Nimic, te dăduse pur şi simplu afară. Şi 
jurând că te vei răzbuna, ai horhăit, cum zicea domnu‘ Les-
nea, pe străzile târgului, căutând un om de la care să poţi 
împrumuta o ţigară şi când ai văzut că nu e nici o şansă, ai 
început să vânezi chiştoace descoperind până şi o ţigară BT, 
culmea fericirii românilor din epoca de aur.

Ai rugat-o pe fată să te ierte şi să te ajute să vorbeşti cu 
Ioanid. Şi ţi-a promis ajutor, ba chiar te-a şi chemat la tele-
fon când era singură în camera de gardă. Şi uitasei, tot ea ţi-a 
spus că profesorul nu va mai trece în seara aceea la contravi-
zită, şi abia atunci te-ai uitat la ea ca la o femeie care ar putea 
să facă şi altceva decât să aibă grijă de sănătatea ta. Şi ea a 
văzut şi a întrebat: De ce vă uitaţi aşa la mine, domn profesor?

Pentru că abia acum te-am văzut – ai răspuns.
Sunteţi atât de îndrăgostit de ea încât nu mai puteţi vedea 

nici o femeie?
De ce pui întrebarea asta, domnişoară. Cum spuneai că 

te cheamă? Ce importanţă are cum mă cheamă? Noi feme-
ile, vedem mai repede decât dumneavoastră bărbaţii, când 
cel din faţa noastră e îndrăgostit nu se uită decât la chipul 
nostru şi atunci e limpede că n-are ochi decât pentru cea pe 
care-o iubeşte. Sau nu-i aşa, domnu‘ profesor?

Fata tatei, eu nu mă pot uita la tine ca un bărbat pen-
tru că nici tu n-ai să mă vezi niciodată ca un bărbat. Pen-
tru tine eu nu voi fi decât cel mult încă un pacient, un paci-
ent bolnav de ceva ciudat, căruia i s-a umflat un testicul sau 
un canal ce duce de la testicul şi se plânge de dureri mari în 
partea dreaptă şi se spune sau se spunea că ar avea o hernie.

Atât sau cam atât.
Şi care, întâmplător (?) pe la ora trei, când se făcea că 

doarme, recita din Eminescu.
Eu recitam din Eminescu şi dumneata m-ai sur-

prins? Cum?
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Dom‘ profesor, bâiguiaţi ceva când am venit să vă iau ten-
siunea prima oară. Sigur era ceva din Eminescu, era frumos, 
dacă nu m-aş teme că râdeţi de mine aş spune că era nespus 
de frumos, dar n-aş putea să vă spun din ce poezie erau ver-
surile. Poate dacă vă spun câteva să… Vă spun?

Da.
Era ceva cu iubita mea răsai şi cu la ce mai reapari şi 

cu voi fi bătrân ca moartea, vei fi murit de mult. Asta mai 
ales o ţin bine minte. Din ce poezie este, dom‘ profesor?

Şi surprins, de ce să minţi că nu erai surprins plăcut? 
bolnavul nu poate rosti decât: Eşti printre puţinele fete care 
nu reţin decât dorinţele lui. Nu pot să-ţi spun, n-ar avea rost 
ce mă leagă pe mine de Eminescu şi de poezia asta, mai cu 
seamă, dar e ciudat că tocmai pe asta o recitam. Dacă ţi-aş 
spune ce mă leagă pe mine de dl. Eminescu mă tem că i-ai 
şopti profesorului să mă trimită mai curând la Socola, nu la 
spitalul vostru de bolnavi suferinzi, nu?

De ce dom‘ profesor?
Pentru că, fata mea, omul din faţa ta e un nebun sau mai 

ales un nebun întru Eminescu, dacă poţi înţelege aşa ceva. 
Apropo, ştii că la doi paşi de aici domnul Eminescu a fost 
într-o vreme, ba chiar în două rânduri, bibliotecar? Ştii că 
pe sub zidurile acestui spital el a trecut adesea? Ba chiar a 
fost şi dumnealui pacient în spitalul ista?

Nu cred că se mai poate scrie aşa, ar trebui acum şi să 
transcriem visul care se înfiripa în chiar acea clipă, un vis în 
care fata aceea – ce bine că nu i-am ştiut niciodată numele 

– era protagonista şi, cum altfel ar fi putut să se contureze 
visul dacă nu în jurul sexului fetei? De aceea inscripţia cu 
fata care mirosea a rut şi s-ar fi băgat în patul bolnavului de 
la 35 sau 36, al bolnavului de care tot vorbim de vreo cinci 
pagini, ar putea de fapt fi dintr-un vis.

Ce-ar fi căutat o fată tinerică, bine făcută şi bine futută, 
lângă un bolnav, chiar dacă acesta era singur într-o rezervă, 
era sau trecea drept nepotul unui mare prof-univ şi-i vor-
bise despre Eminescu într-o noapte încinsă de iulie? Chiar 
dacă în discuţia dintre cei doi aluziile la sex fuseseră des-
tule şi pe marginea cea periculoasă a cuţitului.

A fost aşa? N-a fost aşa? Nu mai putem şti pentru că tot 
ce s-a întâmplat atunci cu personajul nostru, care e câteo-
dată chiar naratorul de azi şi poate fi adesea confundat cu 
autorul, e de domeniul visului macabru, suav sau – de ce 
nu – demonic.

Punem aceste etichete pentru că în noaptea cu pricina bol-
navul/ pacientul din rezerva 35/36 îşi amintea, vorba româ-
nului, treaz-trezuţ, doar cum, venit de la Botoşani, purta cu 
el o floare uriaşă de magnolia, smulsă/ ruptă/furată din copa-
cul acela de lângă spital, de pe strada Marchian, din parcul 
ce făcea colţ cu bulevardul Eminescu, încă numit, cu mân-
drie bolşevică, V.I. Lenin, şi floarea fusese menită să arate 
cum se va ridica din boală frumoasa lui fiică.

Şi floarea ar fi putut învia dacă bolnavul de acum, părinte 
al fetiţei, n-ar fi uitat să-i spună mamei că trebuie să o pună 
imediat în apă. Uitase însă, îndurerat de chipul tras de boală 
al copilei.

Şi îşi mai amintea bolnavul din rezerva 35/ 36 că, plecând 
de la spital, trecuse pe la Mitropolie şi ca orice creştin din 
Moldova, aprinsese o lumânare la racla Sfintei şi îngenun-
cheat, spusese o rugă pentru sănătatea copilului său sufe-
rind. Numai că lumânarea – şi asta îi rodea acuma sufletul 

– o aprinsese nu cum s-ar fi căzut la vii, ci în lada cu nisip 
pentru morţi, anticipând astfel ceea ce avea să se întâmple. 
Aşa că Sfânta Cuvioasă Parascheva a avut grijă de sufletul 
fetiţei Ioana, ci nu de trupuşorul ei aflat în suferinţă.

Aceste arătări i s-au făcut pacientului de mai sus în acea 
noapte de iulie, poate 10, poate l2 poate chiar 13, atunci 
când ştia că n-are de ce s-o aştepte pe fătuca aceea nostimă 
sau doar nurlie şi că nu prea mai are multe bucurii de aştep-
tat de la viaţă şi de la Cel de Sus, atâta vreme cât nici măcar 
cum să se roage nu mai ştia.

Căci simţea pacientul şi eroul nostru că se va întâmpla 
şi acum ca şi atunci când, simţind că iubita îndelung dorită 
şi mult aşteptată nu întârziase venirea lângă el din pricina 
zăpezilor, ci pentru că nu se putea desprinde din braţele şi 
din p… unui bărbat şi alerga bezmetic prin oraşul cu vreo 
treizeci de biserici şi toate îi fură închise, înţelegând el, eroul 
acestor triste relatări, că până şi rugăciunea îi este respinsă.

Oare nu era de-ajuns pentru un prăpădit de pacient, care 
e suspectat de o hernie inghinală dreaptă ce vedea acum? 
Mai era oare nevoie de arătările din ziua a doua şi mai ales 
de ce i se arătase în cea de-a treia şi ultimă noapte petrecută 
la spital în aceeaşi rezervă 35/ 36?

Dar, domnule autor, te poţi desprinde măcar o clipă de 
acest personaj, ridicol mai cu seamă, chiar dacă uneori şi 
sublim, care hălăduieşte între rai şi iad, niciodată în valea 
cu crini dar nici în cazanul cu smoală vreodată, îngenun-
chind în iad şi în rai trufindu-se, care nu poate fi drag nimă-
nui, nici măcar lui Dumnezeu care-i îngduie pe toţi? Dacă 
însă te poţi desprinde, întreabă-l care e adevărul său. Dacă 
o fi vreunul.

Şi personajul priveşte prin fereastra de la rezerva 35/36 
şi printre gratiile ferestrei vede poarta studenţilor, o ieşire, o 
spărtură în zidul dinspre facultatea de medicină. Şi poarta 
mare a vechii universităţi, o parte, un colţ de clădire, col-
ţul din stânga jos, colţul unde – avea să afle ceva mai târziu 

– fusese biblioteca universităţii ieşene pe vremea când ar fi 
putut fi văzut acolo un bibliotecar (sau un subbibliotecar?) 
care se numea Eminescu.

De ce un subbibliotecar şi nu directorul bibliotecii?
De ce nu un tânăr spătos, cu plete negre, cu hainele 

curate şi cu pas netulburat, de parcă ar fi păşit pe stele şi 
nu pe pământ?

De ce nu?
Pentru că ar fi însemnat să nu simtă că el, personajul 

acela din 71, este bolnav. Şi nu de hernia pe care nu reuşea 
nimeni să i-o descopere, ci bolnav în suflet, învins, măci-
nat de incertitudini, un om sfârşit, adică acum conştient, 
în fine, că este doar un nimic, un gunoi, o venitură, că tot 
ce el crezuse despre el, tot ce văzuseră unii şi alţii pe frun-
tea sau în ochii săi, erau doar amăgeli sau citiri neatente în 
destin. (Va urma)
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Leo BUTNARU

Poetul frontierelor  
şi orizonturilor a cinci continente

Yvan Goll apăru pe lume în 1891 cu numele Issac Lang, la 
Saint-Dié-des-Vosges, cetăţean al Imperiului german, însă 
după Dictatul de la Versailles (1919) Alsacia-Lorena sunt 
retrocedate Franţei şi viitorul poet devine cu acte în regulă 
supus francez. (Peste ani avea să se autodefinească drept: 
Evreu prin destin, francez din întâmplare, neamţ cu ştam-
pila pe formular.) În familie se vorbea franceza, iar la gim-
naziul din Metz şi în universităţile din Strasbourg, Freiburg 
im Breisgau şi Munchen studiază în germană, susţinându-şi 
două doctorate. Aşa se făcea că istoria îi propusese această 
alternanţă, dar şi… concomitenţă lingvistică, în care avea 
să creeze el, viitorul mare scriitor european, universal.

Lunga şi ilustra cale literară şi-o începe în 1914, până în 
anii '20 scriind în germană, după care se părea că trece defi-
nitiv la limba lui Baudelaire. În orice caz, timp de 15 ani nu 
mai avea să i se întâmple versuri în limba lui Goethe. Iar în 
anul 1948, când este spitalizat din cauza leucemiei, pe patul 
de suferinţă revine la limba juneţii, germana, în care scrie 
o parte din cartea considerată testamentară „Traumkraut“ 
(Iarba visului; în franceză – L‘Herbe du Songe).

(În 1953, Claire Goll l-a acuzat pe nedrept pe Paul Celan, 
prietenul poetului, că ar fi plagiat din „Traumkraut“, caz pe 
larg discutat ani în şir şi care, presupun unii, l-ar şi fi împins 
la suicid pe pământeanul nostru cernăuţean de origine. În 
ziua de 14 decembre 1949 Yvan Goll nota în agendă: „La ora 
9 a sosit Claire împreună cu Paul Celan şi Klaus Demus care 
vor să-mi ofere sânge pentru prima transfuzie. Doar sân-
gele lui Klaus a fost găsit compatibil cu al meu… Transfuzia 
a durat cam patru ore şi jumătate“. După decesul lui Yvan 
Goll, relaţiile dintre văduva sa şi Paul Celan au rămas destul 

de cordiale, astfel, pe 26 decembrie 1950, Claire scriindu-i: 
„Dragul meu Paul, am aflat de la Gertrude Rosenberg că ţi-ai 
pierdut stiloul. Ce alt cadou aş putea să-ţi ofer de Crăciun, 
care ţi-ar fi util, decât un (stilou) Waterman, ce i-a aparţi-
nut lui Yvan, pe care i l-am dăruit în Canada, pentru că pe 
al său îl uitase la New York? Cu acest stilou a scris Mitul 
stâncii străpunse. Poate va fi şi pentru tine, micul meu Paul, 
un instrument al inspiraţiei“. În testamentul său Yvan Goll 
îl desemnase pe Paul Celan unul din executorii săi testa-
mentari… Dar, din păcate, prietenii de odinioară, Claire 
şi Paul, deveniseră inamicii de mai târziu…)

Pe când se afla în Germania, Yvan Goll colaborează la 
câteva reviste, printre care „Die Aktion“ (Acţiunea) şi „Der 
Sturm“ (Furtuna). Amplul poem „Canalul Panama“, ade-
vărat traiect liric, îl publică în 1914, semnându-l cu pse-
udonimul Iwan Lassang. E în relaţie cu edituri de avan-
gardă, însă înainte de izbucnirea războiului se exilează în 
Elveţia, astfel evitând să îmbrace uniforma militară a celor 
ce aveau să lupte cu ţara sa de origine. La Zürich se întâl-
nea cu mulţi din intelectualii germani exilaţi şi ei, dar ţinea 
legături şi cu mediul francofon din Geneva, grupat în jurul 
revistelor pacifiste editate de Romain Rolland şi Henri Guil-
beaux, în care publica şi el. Susţinea că ar fi atât poet com-
batant francez, cât şi poet combatant german, care refuză 
să se lupte pentru o altă patrie decât cea unică, Europa (a 
se vedea „Elegii internaţionale“ şi „Popoare războinice!“). 
Mobilul conştiinţei sale e propulsat de pledoarii pacifiste şi 
ideea unei comuniuni de fraternitate cosmopolită, protes-
tând contra războiului dimpreună cu expresioniştii acelor 
vremuri, sperând în regenerarea omului şi a societăţii. În 
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pofida deziluziilor şi dezamăgirilor pe care le plodesc rea-
litatea, istoria, nu renunţă la această idee magistrală, viziu-
nile sale utopice şi nobile propagându-se în alte spaţii, spre 
alte orizonturi.

În timpul primului război mondial publică un mic volum 
de poeme în proză, „Elegii internaţionale“ (1915), şi remar-
cabilul „Recviem. Pentru morţii Europei“ (1917), în care 
consideră războiul cea mai mare trădare faţă de umani-
tate. În pofida acestui măcel reciproc al oamenilor, a urii 
lor poetul cheamă lumea la dragoste: „Peste fluvii de sânge 
se ridică poduri cântătoare: popoarele trec schimbându-se 
între ele…“ În această linie ideatică vin şi două volume de 
poeme pacifiste: o traducere franceză a antologiei sale ger-
mane şi o traducere germană a unui volum asemănător 
plăsmuit în franceză („Le Cœur de l’ennemi“,1919, şi „Das 
Herz Frankreichs“, 1920).

În perioada 1914-1919, pe când locuieşte în Elveţia, se 
apropie de dadaişti, însă fără a se considera unul de-al casei 
în cercul lor, ci doar simte o influenţa acestei mişcări lite-
rare radicale, ceea ce avu un rol determinant în pledoaria lui 
pentru avangardismul european, în special pentru suprare-
alism, unul din declanşatorii căruia a fost. Celebra antologie 
a lui Kurt Pinthus „Amurgul omenirii“ (1919), considerată 
adevărat monument al expresionismului, inserează şi un 
grupaj din 7 poeme ale sale. Din momentul în care Repu-
blica de la Weimar cade sub dictatura naţional-socialiştilor, 
Goll se îndepărtează de expresionism, cultivând o formă 
de suprarealism mai special, prin care ar fi vrut să scoată 
în evidenţă „cea mai preţioasă calitate a poeziei contem-
porane“, însă destul de diferită de ce teoretiza Breton. Goll 
nega însăşi doctrina suprarealistă despre automatismul cre-
aţiei, dictatul subconştientului, atotputernicia visului. Ple-
dează pentru un suprarealism temperat, echilibrat.

În 1919 se stabileşte la Paris, unde leagă prietenii şi 
proiecte de colaborare cu mai mulţi scriitori şi pictori – 
Malraux, Léger, Cendrars, Chagall, Delaunay, Claire 
Goldschmidt-Malraux… Traduce/rescrie dintr-o limbă 
în alta unele din operele sale, inclusiv „Géorgiques parisi-
ennes (Pariser Georgika = Geogicele pariziene). În Franţa 
scrie piesele „Nemuritorii, două hiperdrame“, „Chapliniada“ 
(ambele în 1920), „Un suflet peste bord“ (1923), toate trei 
în limba germană, iar în franceză – piesa „Asigurare de 
sinucidere“ (1920), eseul „Zâmbetul lui Voltaire“ (1921), 
romanul „Microbul aurului“ (1927), „Jos Europa!“ (1928), 

„Grajdurile lui Augias“ (1924), „Sodoma şi Berlinul“ (1929), 
„Mielul Domnului“ (1929), „Lucifer îmbătrânind“ (1934), în 
care e prezent destinul Europei pus la grele încercări, fiind 
unul dintre cei mai talentaţi şi fecunzi autori ai timpului.

Iar poemele sale devin deja de o stilistică mai rafinată, 
ca o îndepărtată percuţie de ecou amintind de creaţia lui 
Rilke şi Trakl, de cea a lui Apollinaire sau a unor protago-
nişti ai suprarealismului. E de accentuat: ar fi vorba doar 
de eleganţă, distincţie formală, pe când în esenţele lor idea-
tice, metaforice ele poartă o distinctă amprentă, marcă per-
sonală. („Yvan Goll a traversat o imensă gamă de orientări 
şi chiar de formule poetice, păstrându-şi însă nealterată 

pecetea unei personalităţi sesizabile adesea în planurile 
ascunse ale poeziei sale mult mai mult decât în aspectul şi 
valorile expresiei“. (A. E. Baconsky, Panorama poeziei uni-
versale contemporane, 1972.)

În 1920 Marcel Mihailovici compune muzică pentru 
opera în patru acte a lui Goll Mélusine, versiunea germană 
a căreia, datată 1924, avea să cunoască o nouă versiune 
muzicală, cea a lui Aribert Reimann, compozitor şi scrii-
tor, pentru a fi montată abia în 1971. În 1924, împreună cu 
Paul Eluard, editează revista Surréalisme, în primul şi uni-
cul număr al căreia semnează autori importanţi. Publicaţia 
intra în concurenţă şi, să zicem, bruiaj reciproc cu cea a lui 
Andre Breton ce purta acelaşi titlu. Se deosebesc radical şi 
manifestele întru suprarealism ale celor doi, Goll declarând: 

„Astăzi imaginea e piatra de temelie a poeziei bune. Rapi-
ditatea asocierii dintre prima impresie şi ultima expresie 
determină calitatea imaginii… Cele mai frumoase imagini 
unesc în mod expres şi rapid elementele care în realitate 
sunt foarte departe unele de altele“. În concepţia autoru-
lui suprarealismul este eclatanta lumină a vieţii, vindeca-
rea şi ameliorarea fiinţei, revenirea ei la sentimentul origi-
nal (al originilor).

Locuind la Paris, Yvan Goll nu-şi întrerupe legăturile 
cu Germania, în limba căreia scrie romane, articole pentru 
presă, eseuri, relatări despre evenimentele culturale fran-
ceze. Se află în plinul vieţii teatrale germane, publică piese 
la Berlin, caută posibilităţi de a le urca pe scenă.

În entuziasmul, forţa, anvergura activităţii sale foarte 
energice Goll şi traduce foarte mult, inclusiv din creaţia 
autorilor din Est, considerând că în acest spaţiu suflul poe-
tic mai este unul original, emanator de noutate, prospeţime, 
posibil indicat pentru a revigora prozodia obosită, clişe-
izată a Occidentului. În anul 1922 editează antologia de 
poezie universală „Cinci continente“, în care marea diver-
sitate a stilurilor nu afectează nivelul superior al mostre-
lor selectate din creaţia lui T. S. Eliot, Ezra Pound, Jorge 
Guillén, Vladimir Maiakovski, Gottfried Benn etc., etc. 
Activitatea lui Yvan Goll este asemănată unei plăci tur-
nante a modernităţii artistice la scară internaţională, de pe 
versanţii francezi şi germani comunicând cu mişcările de 
avangardă din Rusia, Cehia, Serbia, Ungaria, Balcani, SUA, 
America Latină. (Foarte sugestiv titlul expoziţiei din 1999 
de la Paris: Yvan Goll, poète européen des cinq continents.)

Prin urmare, ca ceva firesc, intrinsec destinului său, 
alternează scrisul în limbile franceză şi germană, îşi tra-
duce propriile versuri germane în franceză, iar cele fran-
ceze – în germană, de fapt neconsiderându-le traduceri, 
ci variante, expresii lingvi-stilistice ale unor şi aceloraşi 
poeme. (Criticul literar Lionel Richard menţiona: „Une-
ori, el adaptează propriile poeme din germană în franceză, 
fără a ezita de a le «rescrie», considerând că este indispen-
sabil să se integreze unei tradiţii poetice diferite“.) Îi apar 
cărţile bilingve de dialoguri, interlocutor fiindu-i soţia sa, 
poeta Claire Goll (născută: Aischmann), volumele „Poeme 
de dragoste“ (1925), „Poemele geloziei“ (1926), „Poeme de 
viaţă şi moarte“ (1927), „Al şaptelea trandafir“ (1928) şi 
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din nou „Poeme de dragoste“ (1930), dar şi cele ce aveau 
să apară după moartea autorului – „Zece mii de răsărituri“ 
(1954), „Duet în dragoste“ (1959) şi „Antitrandafir“ (1967).

Poetul descoperă lumea poeziei orientale, noi şi antice, 
iar în anii 1931-1932 elaborează cu o deosebită inspira-
ţie şi un lirism învăluitor „Cântecele malaieze“ („Chan-
sons malaises“), în care protagonistă este o tânără din exo-
tice meleaguri. În poeme se îmbină memorabil simplitatea 
existenţială a eroinei cu o luxuriantă fantezie şi vibrante 
registre sentimentale, sufleteşti. E o dragoste atemporală, 
dintotdeauna, iar spaţiul junglelor malaieze e unul con-
venţional. În frecventele strămutări, călătorii ale poetu-
lui originalul german al cărţii părea pierdut, însă reapăru 
în lumina literaturii lumii în anul 1966. Primele traduceri 
fuseseră făcute după replăsmuirea cântecelor în franceză 
(1934), apoi numărul lor a tot crescut, atât în Europa cât 
şi în ţările din Orient. Succesul a fost atât de mare, încât o 
editură din Japonia l-a rugat pe celebrul Henri Matisse să 
creeze ilustraţii pentru „Cântecele malaieze“. (Yvan Goll 
a fost prieten cu mari artişti plastici, cărţile sale mai fiind 
ilustrate şi de Fernand Léger, Miró, Chagall, Victor Brau-
ner, George Grosz, Picasso, Zao Wou-Ki etc.) Cercetătorii 
literari au presupus că izvoarele inspiraţiei acestor poeme 
ar fi pornit de la remarcabilul roman al lui Henri Faucon-
nier, „Malaiezia“, care în 1930 fusese apreciat cu Premiul 
Goncourt. Ca retro-ecou, de ce nu ne-am gândi şi la pasi-
unea lui Paul Gauguin pentru exotismul tărâmurile din 
imensităţile Oceaniei?…

În anul 1933 Yvan Goll este printre scriitorii interzişi în 
Germania nazistă ca semit, pacifist şi socialist, ceea ce-l făcu 
să lase oarecum în umbră limba germană, scriind în fran-
ceză. Însă niciuna din perioadele „franceze“ sau „germane“ 
nu a implicat preferinţe şi supremaţii categorice în favoa-
rea unui sau altui versant al creaţiei sale în o albie lingvis-
tică sau alta. Prin urmare, harul de creator plurilingv al lui 
Yvan Goll a ţinut de unicat, unul din comentatori, Richard 
Exner, încercând să explice oarecât situaţia: „Nu a scris nici 
în franceză germanizată, nici în germană franţuzită. El nu 
«poseda» aceste limbi, ci ele îl «posedau»“.

În exil se naşte una din cele mai cunoscute opere ale sale, 
într-un fel de un suflu epopeic, „Jean sans terre“ (Ioan fără 
de Ţară, 1936), în care protagonistul e un veritabil alter ego 
al autorului. (Poetul a reuşit să realizeze versiunile germane 
doar a câtorva balade, după moartea sa celelalte fiind tra-
duse de Claire Goll şi unii autori germani.) Afectat drama-
tic de conflictele dintre două naţiuni, poetul face tot posi-
bilul creatorului/păstorului ca vrajba să nu se răspândească 
şi în cele două culturi proeminente, pe care Goll le moş-
teneşte şi complineşte în egală măsură, fără însă, parado-
xal, să aparţină, testamentar, lor ca cetăţean al lumii ce se 
considera. Cetăţeanul tuturor culturilor, care trăia tragedia 
desţăratului, apatridului, din drama, din experienţele tra-
gice ale căruia se poate deduce condiţia omului modern, în 
mod constant confruntat cu o dimensiune universală şi o 
dorinţă de repatriere. Personalitatea sa e a unui mediator 
sensibil şi generos între culturi, literaturi (ca traducător şi 

exeget), diverse universuri lingvistice, oameni de pe mul-
tiple meridiane, plasându-se, cum spuneau latinii, super 
partes (deasupra părţilor), având o poziţie independentă, 
fără prejudecăţi şi simpatii, sau cu simpatie pentru toţi 
actanţii; imparţial, capabil să înţeleagă diferite poziţii şi 
tendinţe. Aceasta l-a făcut inclusiv să nu adere ataşant la 
un grup sau altul literar (avangardist în genere, suprarea-
list sau expresionist, în particular), Yvan Goll păstrându-şi 
neutralitatea, poate chiar până la individualism. Concomi-
tent, rămâne sensibil la schimbările în timp, istorie, soci-
etate, artă, această, parcă, dihotomie individualism – uni-
versalism şi reala stare de fapt făcând imposibile finalitatea 
tentativelor de a-i defini personalitatea.

Ducându-şi existenţa de apatrid, Yvan Goll e în perma-
nente călătorii, strămutări, re-înrădăcinări în mai multe col-
ţuri ale lumii, internaţionalismul şi cosmopolitismul ofe-
rind energie şi atitudine poeticii sale. În 1939, când, precum 
spune în poemul „Luna“, „Într-o noapte/ Sânge ne picură 
pe chipuri/ Sângele tău unit cu sângele războiului/ Curgea 
în jurul globului ca un inel rotund“, soţii părăsesc Europa, 
stabilindu-se SUA, unde Yvan Goll devine autor trilingv, 
publicând în engleză texte scrise deja în limba lui Shakes-
peare, reuşind să facă din această a treia limbă una a sa, în 
care scria dezinvolt, cu măiestrie inclusiv poeme adunate 
în volumele „Fruit from Saturn“ („Fruct de pe Saturn“) şi 

„Love Poems“ (traducerea Poemelor de dragoste), editate 
în 1946. În primul din ele ar fi ca şi cum starea pre-finală 
a limbajului operei lui Yvan Goll, căruia îi fusese diagnos-
ticată leucemie (cazul declanşând o adevărată mobilizare 
internaţională a poeţilor– francezi, nemţi, austrieci, norve-
gieni, americani –, care şi-au oferit sângele pentru transfu-
zii, în speranţa de a-şi salva colegul). Aceste pagini învede-
rează puseuri de energii şi imaginile htoniene ale forţelor 
negre dezintegratoare de viaţă umană, de materie, impul-
surile inspiraţiei pornind, probabil, de la dezastrul pe care 
l-au provocat bombele atomice, dar şi din lectura „Caba-
lei“ care, la acea vreme, ar fi fost una din cărţile de căpă-
tâi ale poetului.

Goll e un maestru, un protagonist general recunoscut 
al multilingvismului în acţiune creatoare (nu doar… vor-
bitoare), ca semiologie în diverse corespondenţe în pro-
priul univers cosmic. E un proces de fortificare a motrici-
tăţii creatoare în realizarea amplei şi variatei sale creaţii, în 
structurile căreia se află corelaţiile a trei coduri ce formează 
raporturile artistice intrinseci dintre conţinut şi formă. Cu 
adevărat, fiecare limbă e o lume aparte, de unde şi referin-
ţele lui George Steiner la „alternanţele fiinţei“. Deoarece 
fiece limbă plăsmuieşte o lume diferită şi oferă propria lec-
tură a vieţii. Călătorind dintr-o limbă în alta, spune Steiner, 
poetul simte indispensabila necesitatea a spiritului uman 
de a se descătuşa, de a se elibera.

În Statele Unite, avându-l de partener pe ex-odessitul 
Alain Bosquet, Yvan Goll editase revistă, „Hémisphères“ 
(Emisfere), iar când se întoarse în Franţa reveni la scrisul 
în germană, „recucerit de farmecul acestei limbi“. În con-
tinuare, explorează şi exploatează cu măiestrie potenţialele 
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„celor două limbi materne de bază“, precum le-a numit 
el însuşi, fără predilecţie specială faţă de una sau alta, 
iubindu-le pe ambele pentru calităţile lor specifice: blân-
deţe francezei, asprimea germanei. Aşadar, pentru Goll 
opţiunea pentru limbajul scris nu a constituit o problemă 
şi doar circumstanţele istorice i-au sugerat şi determinat 
alegerile în dependenţă de caz. Conştiinţa lui… mixtă de 
franco-german, de om al frontierelor s-a extins, s-a univer-
salizat, devenind sui generis transfrontalieră, transnaţio-
nală. Ea s-a alimentat dintr-o cultura şi cealaltă, s-a format, 
s-a consolidat, s-a maturizat în dublu context spiritual, de 
civilizaţii exemplare prin ele însele, Yvan Goll devenind 
porta-vocea reconcilierii a două naţiuni, a două popoare 
ce trebuiau să abandoneze câmpul de luptă, căzând la pace 
şi colaborând întru beneficii mutuale. Destinul şi operele 
sale, în întreaga lor diversitate, mărturisesc despre profun-
zimea umanismului permanent gata de a media între păr-
ţile în război, în sângeroasă confruntare; de a media spre 
a le împăca, a le apropia, a le… reumaniza.

În ultimul deceniu al vieţii, reluând creaţia în limba 
germană, în care a şi debutat ca scriitor, Yvan Goll atinge 
culmile stilului său prozodic, remarcat ca originalitate încă 
în perioada lui suprarealistă din anii '20, consolidat în ulti-
mele sale două cărţi „Iarba vistului“ şi „Neila“. (Auzi foşnind 
în magia ta întunecată/ Vechile mări de la miezul nopţii,/ 
Ştiu, nu eşti fiica omului/ În pământ, tu, dincolo de sânge,/ 
Neila, mirosul de iasomie te semnifică/ Când anunţă spiritele 
adâncului (…) Din ochiul tău cade timpul ca o stea verde/ 
Şi tu fiică a lunii îmi luminezi/ Ruinele lumii.) Sunt cărţile 
de final de traiect, ce porni de la patosul, chiar entuziasmul 
expresionist, trecând spre stilul-montaj, mozaic, al supra-
realismului, atingând turmentarea „cuvintelor în liber-
tate“ (ca să ne amintim de Marinetti), plăsmuind tensiu-
nea interioară şi sobrietatea formei; discursul trecând de la 
angajarea ideologic-avangardistă la artistismul sui generis.

În anul 1946 se întoarce în Franţa, unde editează poe-
mele ample „Mitul despre stânca străpunsă“ (1947), „Ele-
gia lui Ihpentonga“ (1949) şi „Carul triumfal al poporului 
surma“ (1949), precum şi unele poeme mistice despre Lilith. 
În context, se cere reprodus anunţul autoironic, senin şi 
jucăuş, pe care îl scrisese în decembrie 1948: „Avem bucu-
ria să anunţăm moartea poetului Yvan Goll. Era foarte bol-
nav, după ce contractase o pneumonie în curenţii de aer şi 
de idei din Europa. Născut pe graniţa dintre Franţa şi Ger-
mania, a băut alesul vin roşu al raţiunii şi vinurile Rinu-
lui romantic, mereu frământându-se între Est şi Vest, fără 
a şti cărui sfânt să i se închine. Împreună cu expresioniş-
tii a făcut revoluţia germană, de altfel ratată. Împreună cu 
minorităţile distruse ale poeziei franceze opera sa a fost 
la fel de perisabilă ca şi diferitele –isme ce apar an de an, 
clipocindu-şi spuma pe o clipă, apoi dispărând în noaptea 
bombardamentelor. Din poemele sale, mai mult mituri, o 
fi rămas numele unui personaj legendar creat de el – Ioan 
fără de Ţară – care îl şi simbolizează“.

În fine, cei care ţin cu tot dinadinsul să-l definească, să-l 
poziţioneze expres atât în istoria literaturii, în general, cât 

şi în particularităţile ambientelor literare din care a des-
cins şi s-a format, ar fi înclinaţi să creadă că în filoanele 
liricii sale Yvan Goll ar aparţine totuşi expresionismului 
german, în fermentaţia căruia a propagat ideaţia suprare-
alismului francez. Lucrurile însă rămân mereu în liberta-
tea relativităţii, a ipotezei, neajungând la fermitatea defini-
ţiei, tezei. Pot lesne apărea antiteze (… la Paris şi… Berlin, 
ca să ne amintim de Monica Lovinescu), contraargumente, 
fie şi pornind de la ideea că cei mai valoroşi reprezentaţi 
ai expresionismului german erau animaţi de intempestiva 
poezie a lui Walt Whitman. Iar lirismul discret, dar mereu 
prezent, din Cântece malaieze, scrise în franceză, abia peste 
câţiva ani convertite în germană, nicidecum nu poate fi 
crezut de vibraţie teutonică.

Exemplar, creaţia lui Goll e una a confluenţelor tradiţi-
ilor literare şi nicidecum a delimitărilor şi autonomizărilor 
pe criterii „pure“ etno-estetice, rămânând în stare să ofere 
revelaţii cititorilor de azi, cititorului de mâine.

P.S. Cu titlu de recunoştinţă, recurg la această paran-
teză pro domo, pentru a mărturisi că, pe timpurile debu-
tului şi începutului de maturizare literară, am mers spre 
înţelegerea, mai apoi spre cercetarea avangardismului, 
începând chiar cu prologul acestuia, care poate fi conside-
rat expresionismul german. Am citit atent, ca vrăjit, auto-
rii emblematici ai fenomenologiei în cauză, ce a îmbinat 
mai multe direcţii în poezia primelor decenii ale secolului 
trecut, din interacţiunile cărora aveau să purceadă futuris-
mul, suprarealismul şi dadaismul. Bineînţeles, nu aş putea 
spune cum „am învăţat“ (şi) de la poeţii expresionişti 
germani, ce şi cum simţeam (cât mai obiectiv…) când îi 
citeam, îi îndrăgeam, apropiindu-mă de abisurile lor (pră-
păstiile pân’la creste umblă, Ricarda Huch), însă pot presu-
pune unele momente, accente de receptare şi, poate, chiar 
de germinare în firea mea a unora din esenţele acelui dis-
curs avan-avangardist, bazându-mă, să zicem, pe unele din 
sublinierile, evidenţierile pe care le făceam, pe când eram 
student în anul întâi universitar (1967–1968). E vorba de 
notele/sublinierile pe care le găsesc în cele două volume 
poezia germană modernă – de la stefan george la enzensber-
ger, apărute în 1967 la Editura pentru Literatură – o anto-
logie de Petre Stoica, minunatul poet cu care, la începutul 
anilor nouăzeci ai secolului trecut, aveam să ne împriete-
nim, să dialogăm, să ne reîntâlnim întru chef de viaţă şi 
literatură şi prezenţa căruia e una fremătător-luminoasă, 
pastelat-păstoasă în jurnalul pe care îl tot scriu de pe la 
1969 încoace. În respectiva antologie Yvan Goll este inclus 
cu 5 poeme, iar peste cinci ani Petre Stoica a tradus (din 
germană) şi a editat la editura „Univers“ antologia perso-
nală a poetului franco-german-universal „Noul Orfeu“.

Tot în 1972, la editura „Albatros“, apare şi mereu valo-
roasa „Panoramă a poeziei universale contemporane“ a 
lui A.E. Baconsky, în care Yvan Goll este antologat prin-
tre cei 100 de mai poeţi ai lumii. Merită să reţinem saga-
cele opinii ale poetului şi traducătorului nostru: „Iubirea, 
natura, moartea – iată trei poli ai liricii lui, care-şi schimbă 
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mereu poziţia şi sensul: iubirea devine natură, moartea 
devine dragoste, natura confluiază misterios cu moartea. 
Dar undeva într-un spaţiu ideal şi himeric triumfă aspira-
ţia miraculoasă a omului spre un zenit imposibil şi toate 
se alcătuiesc într-un univers pe care poetul îl aproximează 
lăsându-se devorat de nostalgia lui. Poet al dorului în sine, 
cutreierat de sfâşieri mătăsoase, dar şi deschis unor mala-
dii adânci, ale timpului, ale destinului, ale visului expirat, 
Yvan Goll ştie să figureze ample tablouri expresioniste, 
unde o natură extatică vibrează aprehensiv şi enigmatic, 

răspunzând anxietăţilor omului, căutând să-l absoarbă şi 
să-l poarte spre tainele ei nepătrunse, dincolo de ochiul 
lui exaltat – ochiul ce-l obsedează mereu ca o matrice, ca o 
rană aprinsă, ca o celulă stranie. Aceste imagini se organi-
zează după legile unui ritm metafizic, se succed, se suprapun 
ritual ori se destramă ca într-o apă lucie atinsă de bagheta 
vrăjitorului vagabond“. – Apropo, de nenumăratele tenta-
ţii de a-l portretiza Poetul chiar în nucleul creaţie sale şi a 
creaţiei – pe fundalul destinului Poetului mereu rătăcitor, 
ca celebrul personaj biblic…

Yvan GOLL

Metroul morţii (1936)
Un mic suspin
Un suspin uşor
Lângă templul meu
Încă un tânăr suspin
Venit de departe
În ciuda furiei vântului
În ciuda risipirii grămezilor de fier vechi
Străpungând spre adâncul pământului
Înfruntând inimitabila linişte a morţii
A venit la mine
Ultimul suspin
Al unei roze

Muncă la negru
Între revărsat de zori şi Operă
Am văzut mâini îmbătrânite
Am văzut ochii căzând ca frunzele
Moartea lucra
Continuu

Toaletă macabră
Noaptea spălăm morţii
Buretele bea transpiraţia de-o viaţă
Măştile se desprind
Le ondulăm buclele
Le clătim gurile
Imensă amărăciune
Iar mâine sub cupola soarelui
Îi vom planta prin ierburi tandre
Din inimile lor vor izvorî zambile
Iar sămânţa ochilor lor
Va exploda în mii de flori de nu-mă-uita

Capete
În fiecare dintre capetele sale
Îndărătul unei frunţi de ghips
E creierul roz care
Fabrică visele

Extras de cont
Eu am închis mulţi ochi
Până a-i fi deschis pe ai mei
Am făcut multe mărturisiri
Până să-mi cunosc destinul
Pământul este atât de uşor
Încât îl iau în mână
Dar mâine va fi atât de greu
Pe sicriul meu

Mica seară de joi
Pentru Claire

Mică seară de joi
Ce aştepţi tu pe piaţa armelor
Sub umbra eşarfei tale scoţiene?
Vântul roteşte-n jurul fustelor tale
Ploaia îţi pieptănă părul roşcat
Aş dori să-ţi spun un cuvânt gentil
Ca să nu te simţi atât de singură
La marginea nopţii
Dar trebuie să plecăm
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Pământul se roteşte şi mă duce
Spre vineri

Penelopa
Singură într-un colţ de vagon
Penelopa mulţimilor
Care perpetuează dragostea
Femeie gravidă ce tricotează
Un paltonaş bleu-ceresc
Pentru un copil

Orgoliul omului modern
Lui Pierre-Louis Flouquet

Fumându-şi havana
Zeul intermitent
Călătoreşte-n vagon de dormit spre Gomora

Mâna lui inelată ţine
Furtuna peste oraşe
Şi fericirea grâului

La chemarea lui
Oceanele răspund
Şi ţiganii plâng

Eroii îi datorează gloria
Iar cele mai frumoase femei
Îi dedică lacrimile

El domneşte: şi pe fruntea lui încăpăţânată
Zorile tremurător
Îşi lasă neprihănitul sărut

Mitologie
Lui Pierre Guéguen

În acest munte de cărămizi
Din care fructe electrice
Crapă la ger
Eu sunt faunul
Cu surâsul care ucide brebenocii

Ochii mei sunt două bălţi de petrol şi bunătate
Haloul lor de aur evocă
Extazul subuman
Îmi place să vânez nimfa albă
Cu bucle de geraniu
Fiica brutarului
Pentru a popula acest imperiu de piatră
Al unei noi dinastii

Moleculă
Iată-mă printre voi
Cei care mă urâţi pentru că sunt dulce
Şi mă frec în răspăr cu tine
Molecule de metrou
Celula gândirea căreia nu mai izvodeşte
Viteza stelară
Mă aruncă din propria-mi fire
Şi eu mă supun curbelor şinelor de fier
Sufăr din cauza legii foamei
Zdreanţă de carne
Pulbere de praf

Metrou Styx
Bucură-te umbră grăbită
Pasager zilnic
Părăseşte tristul mal
Al râului Rin
Coborând în josul Styx-ului
Unde unda de mercur
Curge mereu şi durează
Ochiul orologiului fixează
Plecările şi revenirile tale
Pentru că te întorci mereu
Timpul îţi şubrezeşte templul
Frica îţi devoră ochii
Iar în craniul tău arde
Marele vis al zeilor
Dar vâslele grăbesc
Umbra ta trebuie să plece
Şi să revii mereu
La aceeaşi suferinţă

Traducere de Leo BUTNARU
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Louise GLÜCK

Fragment arhaic
Eram într-o strădanie de a iubi materia.
Am lipit un semn peste oglindă:
Nu ai cum urî materia, dar iubi forma.

Era o zi frumoasă, chiar dacă rece.
A fost, pentru mine, un gest extravagant de sensibil.

…poemul tău:
strădanie, nereuşită.

Am lipit un semn peste primul semn:
Plângi, suspină, înjoseşte-te, sfâşie-ţi veşmintele-

Lista lucrurilor de iubit:
murdăria, hrana, cojile, părul uman.

…am zis
exces lipsit de gust. Apoi am

închiriat semnele.

AIAIAIAI a strigat
oglinda dezgolită.

Zori
1
Copil trezit în cameră întunecată
strigă îmi vreau raţa înapoi, îmi vreau raţa înapoi

într-o limbă pe care nimeni n-o pricepe câtuşi de puţin –

Nu există nicio raţă.

Dar câinele, capitonat într-un pluş alb –
câinele e chiar acolo în pătuţul de alături.

Ani la rând – atât timp trece.
Doar în vis. Dar raţa –
nimeni nu ştie ce a fost cu ea.

2
Tocmai s-au întâlnit, acum
dorm lângă fereastra deschisă.

În parte pentru a-i trezi, pentru a îi asigura
că ceea ce îşi amintesc din noapte e corect,
e necesar ca lumina să intre în odaie acum,

cât şi pentru a le revela cadrul unde s-a petrecut:
şosete pe jumătate pitite sub un preş murdar,
cuvertură împodobită cu frunze verzi –

lumina soarelui precizând
acestea şi nu alte obiecte,
stabilind limite, sigură de sine, deloc întâmplătoare,

zăbovind pe urmă, descriind
fiecare lucru în amănunt,
cusurgie, precum o compoziţie în limba engleză,
chiar şi ceva sânge pe cearşafuri-

3
Apoi, se despart peste zi.
Mai târziu, în piaţă, la o tarabă
patronul nemulţumit de cifrele obţinute,
fructele alterate sub stratul de deasupra –

aşa încât te retragi din lume
pe când continui să te manifeşti în ea –

Ajungi acasă, dai cu ochii de putregai atunci.
Prea târziu, cu alte cuvinte.

De parcă soarele te-ar fi orbit pentru o clipă.

Ulmi
Ziua întreagă m-am luptat ca să disting
între nevoie şi dorinţă. Acum, pe întuneric,
numai mâhnire amară simt pentru noi,
constructorii, proiectanţii de lemn,
fiindcă m-am tot uitat
la ulmii aceştia
şi am văzut procesul ce creează
zvârcolirea, copacul imobil
e un chin, şi am priceput
că va da doar forme răsucite.

Traducere de Nicoleta CRĂETE
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I
Tatijana PETRIKA

Abaterea ironică în Suferinţe 
timpurii de Danilo Kiš

În proza scurtă a lui Danilo Kiš, pot fi urmărite mai multe 
tipuri de relaţii ironice. Ironia, de exemplu, apare în rela-
ţia naratorului cu personajele. La prima vedere, se pare 
că personajele nu se înţeleg reciproc, cu toate acestea însă, 
este clar că firele narative sunt aranjate, unul după altul, pe 
un ton ironic. Ironia poate deveni astfel un element cru-
cial în stilul întregii lucrări, un factor esenţial în construc-
ţia textului. Mai ales acolo unde scriitorul vrea să subli-
nieze distanţa dintre personaje, să obţină efectul alienării 
sau al abaterii ironice.

Pentru a explica modul de funcţionare a ironiei în proza 
scurtă a lui Danilo Kiš, mă voi opri la povestirea Omul 
care venea de departe, inclusă în volumul Suferinţe tim-
purii: pentru copii şi pentru rafinaţi (cartea apare în sârbă 
în 1970, iar în traducere română în 2008).

Danilo Kiš începe povestea ca pe un raport, atrăgând 
atenţia asupra mulţimii, din perspectiva băiatului, care, 
agitat, începe primele propoziţii exprimându-şi uimirea 
în faţa unei coloane interminabile de soldaţi: „Trei zile 
şi trei nopţi au trecut soldaţii prin faţa casei noastre. Vă 
puteţi închipui câţi soldaţi înseamnă asta, dacă trec trei 
zile şi trei nopţi prin faţa casei voastre, fără întrerupere! 
Au mers pe jos şi în căruţă, pe cai şi în camioane. Timp 
de trei zile şi trei nopţi. Şi-n vremea asta eu am stat la adă-
postul liliacului“ (p. 117)1*.

1 * Aici şi în continuare citez din: Danilo Kiš, Suferinţe timpurii, tradu-
cere din limba sârba şi note de Mariana Ştefănescu, Editura Polirom, 
Iaşi, 2008.

După trei zile şi trei nopţi, după ce ultimul soldat a tre-
cut, atunci când băiatului i se păru că satul este deja gol, a 
apărut o căruţă, mică şi amuzantă, la care erau înhămaţi 
doi catâri, precum doi şoareci. Bărbatul din căruţă i se 
adresează băiatului într-o limbă străină, pe care acesta nu o 
înţelege, dar continuă să comunice, pentru că îşi aminteşte 
că tatăl său i-a explicat odată că doi bărbaţi care vorbesc 
limbi diferite pot totuşi comunica, dacă sunt oameni bin-
evitori şi inteligenţi. Băiatul presupune că oamenii vin de 
departe şi le oferă apă, vorbindu-le în limba sa: „În vreme 
ce el se spăla pe faţă (femeia rămăsese în căruţă), l-am 
întrebat dacă pe drum nu l-a întâlnit cumva pe tatăl meu. 
Fiindcă, atunci când omul vine de departe, în mod sigur 
întâlneşte multă lume. I-am spus că tatăl meu e înalt, un 
pic adus pe spate, că poartă pălărie cu boruri tari, oche-
lari cu ramă de metal şi baston cu vârf de fier. – A fost luat 
acum doi, trei ani, am zis, şi de-atunci nu mai avem nicio 
veste de la el“ (p. 120).

Kiš relevă aici naivitatea băiatului, credinţa copilului, 
care nu şi-a pierdut încă speranţa că există unele conexi-
uni în lume şi că miracolele sunt posibile. Dacă doi oameni 
necunoscuţi se pot înţelege, atunci de ce nu ar fi posibil ca 
bărbatul pe care-l întâlneşte pentru prima oară şi a cărui 
limbă nu o cunoaşte să ştie ceva despre tatăl său. În acest 
pasaj, autorul serveşte informaţia că tatăl băiatului a dis-
părut. Cu puţin timp înainte, ni se spunea doar că tână-
rul are toată curtea la dispoziţie, deoarece niciuna dintre 
rudele sale nu s-a întors încă din lagărul de concentrare: 

„Bărbatul mi-a răspuns că într-adevăr a întâlnit multă lume 
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pe drum, fiindcă, atunci când omul vine de departe, întâl-
neşte multă lume. – Erau printre ei, a spus, şi câţiva cu pălă-
rie neagră şi baston. Unul dintre ei era, fără întoială, tatăl 
meu“ (p. 121). Bărbatul necunoscut pare să fie de acord 
cu jocul şi îi răspunde cu drag băiatului, întărindu-i ast-
fel speranţa, iar Kiš tot amână finalul conversaţiei, men-
ţinând suspansul: „– Merge, am zis eu, cam caraghios, 
fiindcă are platfus. Şi l-am întrebat dacă nu cumva printre 
oamenii pe care-i întâlnise şi care purtau pălărie neagră 
şi baston era vreunul care avea un mers cam ciudat. – Se 
poate, a răspuns bărbatul, ca unul dintre oamenii pe care 
i-am întâlnit să fi avut platfus. Când omul bate drumu-
rile cu lunile, atunci sigur întâlneşte şi pe cineva cu mers 
caraghios“ (p. 121). Băiatul devine din ce în ce mai insis-
tent şi invocă tot mai multe detalii, de parcă şansa de a-şi 
găsi tatăl ar fi aproape, iar bărbatul se bazează pe obser-
vaţiile sale stimulându-i credinţa. Kiš construieşte imagi-
nea tatălui, aducându-i figura tot mai aproape şi mai clar, 
iar bărbatul necunoscut lasă deschisă posibilitatea unei 
întâlniri cu acesta (călătorind luni întregi şi întâlnind atât 
de mulţi oameni în lumea largă, de ce ar exclude această 
probabilitate?).

Urmează detaliile descriptive din finalul conversaţiei: 
„Când a plecat de-acasă, am zis, purta o redingotă şi nişte 
pantaloni închişi la culoare, cu dungi albe. Îşi pieptăna 
părul cu cărare la mijloc şi avea guler înalt, de gumilas-
tic. Poate o fi întâlnit în drum un asemenea om. – O, a râs 
bărbatul – gândind poate că eram ori un mare mincinos, 
ori o fire glumeaţă –, am întâlnit într-adevăr un aseme-
nea om. Avea o pălărie neagră cu boruri tari, ochelari cu 
ramă de fier, baston şi toate celelalte. Avea un mers cara-
ghios şi purta redingotă neagră şi pantaloni cu dungi albi. 
Avea un guler înalt, de gumilastic. Asta era, a zis, acum 
patru ani, la Bucureşti. Omul ăsta era, tinere, ministrul 
japonez al industriei“ (p. 122).

Răsturnarea de situaţie din final nu numai că scoate 
în evidenţă tonul ironic al întregii conversaţii (deoarece 
acum suntem siguri că bărbatul necunoscut a glumit, 
intrând în jocul băiatului), ci şi sugerează că întâlnirea cu 
ministrul japonez al industriei grele este mult mai posi-
bilă decât cea cu tatăl. Băiatul şi-a descris atât de bine tatăl, 
încât acesta nu poate fi decât ministrul japonez al indus-
triei grele. Bărbatul necunoscut îl cunoaşte pe tatăl băia-
tului atât de bine, precum îl cunoaşte pe ministrul japonez 
al industriei grele. Bărbatul necunoscut poate oferi băia-
tului informaţii despre tatăl său, precum îi poate oferi şi 
despre ministrul japonez al industriei grele. Prin urmare, 
prin ironie (mai bine zis prin poanta ce încununează con-
versaţia dintre cei doi), dar şi prin procedeul punerii în 
abis, utilizat excelent de Danilo Kiš, şansa reîntâlnirii tată-
lui este redusă la zero.

Implicat într-un joc de recunoaştere, bărbatul necu-
noscut spune ceva, răspunde la întrebările băiatului şi 
se preface că ştie răspunsul, confirmând că a întâlnit pe 
cineva care ar putea fi tatăl băiatului, dar gândeşte cu totul 

altceva, legând acel portret al tatălui cu imaginea pe care 
o are despre ministrul japonez al industriei grele şi toc-
mai aici apare ironia. Aici se simte foarte mult interven-
ţia lui Kiš: cu acest salt, aproape suprarealist, transformă 
ironic întreaga conversaţie într-un dialog absurd. Bărba-
tul necunoscut s-a întâlnit cu ministrul japonez al indus-
triei grele, care semăna leit cu tatăl băiatului (cu o pălă-
rie neagră, cu ochelari, cu baston, cu redingotă neagră, cu 
un mers caraghios) tot aşa cum o umbrelă şi o maşină de 
cusut se pot întâlni pe o masă de operaţie.

Recunoaştem ironia datorită contextului, datorită inter-
venţiei naratorului din final: „– O, a râs bărbatul – gân-
dind poate că eram ori un mare mincinos, ori o fire glu-
meaţă“ (p. 122).

Aşadar, până la urmă, naratorul lui Kiš dezvăluie, în 
mod direct, natura umoristică a întregii conversaţii. Mai 
întâi, este vorba de comportamentul uşor zeflemitor al 
bărbatului necunoscut. Urmează ironizarea naratorului 
prin limitarea cunoştinţelor acestuia şi accentuarea nesi-
guranţei. Cu ultimul reper, trimiterea la ministrul japonez 
al industriei grele, Kiš a dat peste cap şi speranţele citito-
rilor, care au aşteptat, împreună cu băiatul, că poate tatăl 
băiatului este în viaţă. După o lungă insistenţă în încerca-
rea băiatului de a-şi înfăţişa tatăl, Kiš face un salt ironic şi 
abate atenţia de la durerea băiatului, transformând totul 
într-o glumă. Ni s-ar sugera astfel că ceea ce simte băiatul 
faţă de tatăl său, printr-un schimb absurd-ironic de roluri, 
ar putea simţi altcineva faţă de ministrul japonez al indus-
triei grele. Intenţia ar fi de relativizare a durerii băiatului; 
această durere este raportată la contextul unei lumi hao-
tice şi largi, pentru a deveni mai suportabilă. Într-o astfel 
de distragere, există o abatere ironică.

În acelaşi timp, Kiš reuşeşte să rupă toate speranţele şi 
să lumineze realitatea, în aşa fel încât posibilitatea ca băia-
tul să audă ceva despre tatăl său să fie egală cu posibilitatea 
de a auzi ceva despre ministrul japonez al industriei grele. 
Există o posibilitate mai mare ca cineva să întâlnească acel 
ministru japonez decât pe tatăl său. Ironia, mai exact aba-
terea ironică, ajută la formularea lucrurilor îngrozitoare 
cu uşurinţă, prin distanţare.

În toată această agitaţie de război, oamenii se înţeleg atât 
de bine, încât portretizarea minuţioasă a unui tată pierdut, 
pe care încearcă să-l restaureze şi să-l salveze în memo-
rie, aparent, nu este o bizarerie. Prin răsturnarea din final 
însă, ni se sugerează că eforturile băiatului nu au niciun 
rost, că speranţele sale sunt zadarnice, că este imposibil 
pentru el să cucerească acea lume şi să-şi găsească tatăl.

În acest fel, ironia este utilizată ca o tehnică de inver-
sare a întâmplărilor, care diferă brusc de cursul dorit sau 
aşteptat, ca o ruptură între ideile personajelor şi tulbura-
rea realităţii. La Danilo Kiš, ironia constă în faptul că gân-
deşte un lucru şi spune cu totul altul. În timp ce unii autori 
sunt ironici numai faţă de personaje, la Kiš se resimte iro-
nia şi faţă de cititori, fiind legată de atitudinea optimistă 
sau pesimistă a scriitorului faţă de lume. 



Eseu HYPERION 161

O
e

Al. CISTELECAN

Un suflet maximalist 
– Paula Manolescu

Obişnuit, poeţii nu doar că se exceptează din toate situaţiile 
compromiţătoare, dar se şi excepţionalizează. În vreme ce 
lumea e rea, ei sînt buni; cînd lumea e murdară (mai ales 
moral), ei sînt candizi; cînd toţi ceilalţi sînt nişte călăi, ei 
sînt victime; în fine, cînd toţi ceilalţi abuzează, ei iartă şi 
compătimesc. Iar dacă e nevoie de o jertfă, sînt gata oricînd 
să se sacrifice. E o cutumă de nezdruncinat să existe o opo-
ziţie axiomatică între poet şi lume; ori măcar o discrepanţă: 
poetul simte (orice, bucurie, durere) fie mai intens, fie mai 
bine decît ceilalţi. Cînd poetul pactizează cu lumea rea şi 
decăzută şi se face şi el om ordinar, bravează, de fapt, în 
autenticism, dar tot nu renunţă la privilegiul excepţiei şi 
excepţionalităţii; doar că-l foloseşte mai subtil şi într-o altă 
retorică, mult mai persuasivă. Dar regula 
îi impune poetului să rezulte întotdeauna 
un erou-victimă (sau o victimă-erou). De 
puţine ori însă veleităţile eroice ale gene-
rozităţii şi jertfei de sine sînt atît de rigu-
ros inventariate ca-n Legămînt-ul Paulei 
Manolescu, arta poetică pusă-n fruntea 
Pasul-ui vieţii.1 E puţin spus că misiunea 
poetului e aici una christică. Dacă poate 
fi o misiune şi mai desăvîrşită, atunci ea 
e chiar cea a Paulei: „Pentru truda zile-
lor fără hrană/ eu vă voi ospăta./ Pentru 
cazna sîngelui scurs din rana umilinţelor/ 

1  Paula Manolescu, Pasul vieţii. Poeme, Edi-
tura „Azi“, Bucureşti, 1938. Mulţumiri Biblio-
tecii Centrale Universitare Cluj pentru ajuto-
rul bibliografic. 

eu voi splăla rănile voastre./ Pentru pietrele cu care m-aţi 
izgonit/ eu vă voi chema în casa mea./ Pentru şoapta rea, 
pentru rînjete,/ eu vă voi surîde./ Şi voi curăţi noroiul biru-
inţei voastre ruşinoase/ pentru sălbăticia cu care m-aţi scui-
pat/ cînd m-aţi înfrînt./ Să nu rămînă semne de care să vă 
tulburaţi;/ căci mai aveţi de păcătuit de şapte zeci de ori 
cîte şapte/ şi eu de iertat“. Nu poate lumea păcătui pe cît 
poate Paula ierta. E maximala jertfei, a compasiunii, a abso-
luţiunii. Mai mult nu se poate, chiar dacă unii ar pretinde.

Paula pare să fi fost o prigonită, – ori baremi aşa i se va 
fi părut (oricum, nu există măsuri obiective pentru senti-
mentul de prigonit). Pare că toată lumea s-a stîrnit contra 
ei şi ea nu mai găseşte nici un sprijin, nici un „copac nepu-

trezit“ de care să se agaţe: „De ce v-aţi 
năpustit?/ Ce v-a tulburat?/ V-aţi mîn-
iat/ de lumina sărăciei mele?/ De cînte-
cul surîsului/ purtat printre lacrimi?“ etc. 
(Năpasta). Dacă prigoana nu s-ar stîrni 
tocmai contra virtuţilor şi inocenţei, ea 
n-ar fi, desigur, prigoană adevărată. Dar 
la Paula e. A îndurat atîtea încît se răz-
bună în cîteva reverii ale resentimentu-
lui, aruncînd cu pietre în casele oameni-
lor răi – „duşmanilor“ -, dar bunătatea ei 
funciară transformă pietrele în pîini (Foa-
mea). E o rezoluţie de caritate care stă de 
fundament în poezia şi-n sufletul Paulei.

În ipoteza (foarte probabilă) că poe-
mele au referenţialitate biografică, Paula 
va fi străbătut ceva tragedii (cam asta 
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sugerează şi Vouă, numai pacea şi – mai ales – Ciclu pen-
tru un frate adormit). Cîntelece de doliu ale Paulei au des-
tulă emfază, dar şi un „realism“ candid al notaţiilor: „Din 
groapa pernelor,/ care-ţi ştiau/ şi geamătul/ şi lacrima,/ din 
miezul nopţilor de groază,/ de febră,/ de singurătate,/ tu mă 
primeai zîmbind./ Nu mai ştiam să intru sau să fug./ Dar 
mă chemai cu mîna străvezie/ şi rămîneam./ Mă ghemu-
iam pe scaunul de paie/ şi uitam de lumea din care năvă-
leam./ O lume depărtată/ de care/ abia-mi mai aduceam 
aminte./ O lume cu soare,/ cu oameni sănătoşi şi rumeni 

-/ şi florile rămase pe genunchii mei,/ se veştejeau ca pe o 
criptă“ etc. Modernă şi modernistă, Paula are spontane-
itate ritmică şi se lamentează în cadenţe simboliste veri-
dice, fluente. Dacă n-ar fi trecut prin tot felul de „năpaste“, 
ar fi fost poate o simbolistă autentică, cu gust pentru inte-
rioarele de artă, rafinate şi uşor decadente: „Scoarţă pur-
purie, cu margini aurite/ – Franz Werfel, versuri -/ „Le 
Mois“, „Le Mois“, „Le Mois“,/ Cartea Reginei şi „Sulamita“,/ 
înfăşurată cu carton de peruzea;/ o dansatoare egipteană 

– metal patinat -/ încremenită într-un gest ritmat;/ „Trei 
măşti“ de gips de Anestin,/ o lulea din spumă de mare/ şi 
pe o masă, minusculă şi şchioapă, trei crini“ etc. (Natură 
moartă). Nici de contemporanele ei mai îndrăzneţe nu e 
departe. N-are mai mult tupeu senzual Maria Banuş din 
Ţara fetelor decît are Paula cînd se lasă prinsă în făptuiri 

– sau reportaje ori proiecţii – erotice. Ba chiar e mult mai 

dezinhibată în relatări iar Cîntecul ei de legănat genunchii – 
Haiducească – e de-a binelea la marginea incitaţiei penale 
(şi cu ritmică de uvedenrode): „Ia repede-o pe crivat/ N-o 
mai dezbrăca,/ nu-i vreme/ şi n-o asculta:/ cîte toate, tot cu 

„nu“./ Trage cuţitul din brîu/ – din mijloc de teacă nouă -/ 
smulge-i fusta creaţă,/ spintecă-i cămaşa-n două./ Dac-o 
spune nu, ce-ţi pasă?/…S-o simţi întîi cum îngheaţă/ cum 
se teme, cum se sbate/ şi pe urmă cum se lasă“ etc. S-ar fi 
descurcat bine şi printre douămiiste, chiar dacă, la urmă, 
haiducul ei, după viol, se înamorează grav şi se sentimen-
talizează. Aparte de convertirea haiducului, Paula e o poetă 
de azi, fără tabu-uri. Îndrăzneli de felul ăsta (dar nu chiar 
atît de calificate) cultivă şi-n Soi rău sau Ţigani. Ar fi fost 
un registru prielnic pentru Paula. Nu se sfieşte nici de con-
fesiuni ilicite, dar tratate cu umor: „Pînă şi dragostea/ mi-i 
de visat:/ iubesc un bărbat însurat/ şi cum e credincios, 
nevoie mare,/ ne iubim fără sărutare“ etc/ (Aşa mi-a fost 
scrisul). Nu totdeauna fără (deşi poate atunci e alt iubit).

Sînt cam multe cărări pe care trece pasul vieţii Paulei şi 
nu se ştie pe care ar fi ales-o în cele din urmă (n-am aflat 
chiar nimic de soarta Paulei). Poate ar fi ales-o pe cea arghe-
ziană, pe care se plimbă de cîteva ori, invocîndu-şi ilumi-
narea: „Nu mă trimite iar la vatra mea din vale!/ Fă-mi, 
Doamne, vatră nouă/ pe piscurile Tale“ (În munţi). Putea 
merge, însă, pe orice cărare; puterile poetice ar fi ţinut-o.

Ioan HOLBAN

Poezia lui Nicolae Labiş
Orice tentativă de reevaluare a poeziei lui Nicolae Labiş tre-
buie să înceapă în epocă, cu „dosarul receptării“, cu „piesele“ 
sale importante pentru că, iată, acestea pun între paranteze 
percepţia ulterioară – „oficială“ – care, din cauza selecţiei 
operate de manualele şcolare, mai ales, a creat imaginea a 
ceea ce s-a numit „poet comunist“. Astfel, Mihai Beniuc, 
exponent de seamă a proletcultis mului şi poet, se spune, 
de un orgoliu fără margini (întrebat, la o întâlnire din anii 
’60 cu studenţii ieşeni de la Litere, cine e cel mai mare poet 
român, autorul volumelor Partidul m-a-nvăţat, În frunte 
comuniştii etc., răspundea: „Dacă n-ar fi fost Eminescu, aş 
spune că eu sunt Acela“), are un moment de sinceritate şi 
scrie, în decembrie 1956, Moartea poetului tânăr: „Cuvin-
tele lui au pornit,/ Ca un dezgheţ au pornit,/ Crepuscul seral, 
matinal,/ Mai ştiu eu cum au venit?“; în peisajul devitalizat al 
liricii obsedantului deceniu şase, cum i-a spus Marin Preda, 
între expresiile propagandei de la Şcoala de Literatură, care 
forţau lirismul până la grotesc şi comic involuntar, poezia 
lui Nicolae Labiş era, până şi pentru Mihai Beniuc, dezghe-
ţul aşteptat: zilele însorite au trecut repede, însă, şi gheaţa 
la mal a revenit. Nu altceva credea Geo Bogza: „Am senti-
mentul, am certitudinea, deznădejdea şi revolta că în Nico-
lae Labiş destinul a strivit pe cel ce ar fi putut fi marele poet 
al generaţiei sale“: dezgheţ şi marele poet al generaţiei, spun 

Mihai Beniuc şi Geo Bogza, 
în vreme ce G. Călinescu, 
într-un pertinent articol 
care trebuie citit în subtex-
tul său, vorbeşte despre un 
meteor a cărui sclipire pro-
fundă a luminat, pentru 
câteva clipe, cerul întunecat al poeziei contemporane: „E 
o poezie juvenilă aceasta, dar nu de începător, căci o mai 
multă stăpânire a mijloacelor de expresie, o mai deplină 
virtuozitate nici nu se pot închipui fără spaima unui artifi-
ciu care să atenueze farmecul spontaneităţii. Timpul va da, 
probabil, acestui meteor o sclipire şi mai profundă. Deo-
camdată el poate fi unul din răspunsurile la calomnia celor 
care susţin că sub regimul nostru cerul poeziei s-a întunecat“.

Cu aceste premise, era de aşteptat ca poezia lui Nico-
lae Labiş să fie citită în perspectiva temei sale dominante, 
răzvrătirea, nu doar pentru că au sugerat-o, mai mult sau 
mai puţin metaforic, cum s-a văzut, „autorităţile“ literare 
ale epocii; poemele din Lupta cu inerţia, de pildă, îi evocă 
pe Rimbaud („Plictisiţi de băutură, răzvrătit numele tău 
îl/ Pomădează flaşti alcoolici în subsolul monoton,/ Când 
din carnea ta răsare şi înalţă crunt ilăul/ Cu severii ochi 
privindu-i ţintă, gravul «Forgeron»“), Villon („Pitic cu 



Eseu HYPERION 163

zâmbet tragic, găsesc oricând în tine,/ Când osteneala 
vine, renăscător imbold –/ În răzvrătirea penei cu cioc 
tăios şi ager/ Şi-n crunta răzvrătire a spadei de la şold“) şi, 
mai ales, pe Baudelaire în Albatrosul ucis, replică la cele-
brul poem din Florile Răului; era, atunci, la mijlocul ani-
lor ’50, o îndrăzneală aproape sinucigaşă pentru un poet 
tânăr de la care se aştepta să fluture în vânt steagul comu-
nismului biruitor: iată Albatrosul ucis al lui Nicolae Labiş: 

„Când dintre pomi spre mare se răsucise vântul,/ Şi-n cati-
feaua umbrei nisipul amorţea,/ L-a scos un val afară cu grijă 
aşezându-l/ Pe-un cimitir de scoici ce strălucea./ La margi-
nea vieţii clocotitoare-a mării/ Stă nefiresc de ţeapăn, tru-
faş, însă răpus./ Priveşte încă parcă talazurile zării/ Cu gâtul 
galeş îndoit în sus./ Murdare şi sărate-s aripile-i deschise,/ 
Furtuna ce-l izbise îi cântă-un surd prohod,/ Lucesc multi-
colore în juru-i scoici ucise/ Al căror miez căldurile îl rod./ 
De valuri aruncate pe ţărmul sec şi tare/ Muriră fără luptă 
sclipind acum bogat./ Le tulbură lumina lor albă, orbitoare,/ 
Aripa lui cu mâl întunecat./ Deasupra ţipă-n aer dansând în 
salturi bruşte,/ Sfidând nemărginirea, un tânăr pescăruş./ 
Războinicul furtunii zvârlit între moluşte/ Răsfrânge-n 
ochiu-i stins un nou urcuş./ Când se-nteţeşte briza aripa-i 
se-nfioară/ Şi, re-nviat o clipă de-un nevăzut îndemn,/ Îţi 
pare că zbura-va din nou, ultima oară,/ Spre-un cimitir 
mai sobru şi mai demn“; şi, spre aducere aminte, Albatro-
sul lui Baudelaire: „Din joacă, marinarii pe bord, din când 
în când,/ Prind albatroşi, mari păsări călătorind pe mare,/ 
Care-nsoţesc, tovarăşi de drum cu zborul blând,/ Corabia 
pornită pe valurile-amare./ Pe punte jos ei care sus în azur 
sunt regi/ Acuma par fiinţe stângace şi sfioase/ Şi-aripile 
lor albe şi mari le lasă, blegi,/ Ca nişte vâsle grele s-atârne 
caraghioase./ Cât de greoi se mişcă drumeţul cu aripe!/ Fru-
mos cândva, acuma ce slut e şi plăpând!/ Unu-i loveşte plis-
cul cu gâtul unei pipe/ Şi altul fără milă îl strâmbă şchio-
pătând./ Poetul e asemeni cu prinţul vastei zări/ Ce-şi râde 
de săgeată şi prin furtuni aleargă;/ Jos pe pământ şi printre 
batjocuri şi ocări/ Aripile-i imense l-împiedică să meargă“.

Dezgheţ, marele poet al generaţiei, meteor pe cerul întu-
necat al poeziei contemporane, spuneau Mihai Beniuc, Geo 
Bogza şi G. Călinescu; Rimbaud, Villon şi Baudelaire sunt 
răzvrătiţii „evocaţi“ de Nicolae Labiş însuşi; mai mult încă, 
Prometeu, în prima carte şi Icar, în postume, sunt simbo-
lurile explicite ale răzvrătitului. Şi totuşi, parcă ignorând 
această realitate a textelor, critica a selectat o cu totul altă 
imagine a poetului. Mai întâi, convenţia impusă de manu-
alele şcolare unde, pe lângă Moartea căprioarei, generaţii 
de elevi au găsit, obsedant, Partidului, Întâlnire cu tracto-
riştii, Oraţie de nuntă şi Comunistului; poeme obscure şi 
care au creat imaginea convenţională a poetului comunist. 
Într-o altă ordine, critica a impus ceea ce a numit caracterul 
ocazional, deşi admitea aici şi un sunet straniu: „Poezia sa 
este în întregime ocazională, strict determinată de împre-
jurări biografice, dar «sunetul» pare straniu şi face aceste 
împrejurări de nerecunoscut sau neglijabile în sine“, scrie 
Lucian Raicu, amintit de Labiş însuşi, alături de Sadoveanu, 
printre prieteni (îi dedică, printre altele, primul poem din 

ciclul Rapsodia pădurii). În orizontul acestui „caracter oca-
zional“ se plasează şi percepţia altor critici care au marcat 
apăsat „biografismul“ poeziei lui Nicolae Labiş; astfel, Daniel 
Dimitriu, în articolul din Dicţionarul general al literatu-
rii române, vede în Primele iubiri o „expresie a amintiri-
lor din prima copilărie, fericită, petrecută în lumea satu-
lui natal, dar şi a unui psihism infantil“, în timp ce Omul 
comun i se pare o „autobiografie lirică“.

Tot Daniel Dimitriu, însă, găseşte în Singular şi plural 
„un fond strict secret al poeziei labişiene“, care înseamnă 
dublarea conformismului „angajat“ de „gestul ce demască 
demagogia discursului politic“. În adevăr, dosarul receptării 
şi realitatea poeziei lui Nicolae Labiş par, uneori, o nouă 
Istorie a lui Procopius din Caesareea: cea oficială ne arată 
un poet angajat, celebrând comunistul şi comunismul biru-
itor sau, în cel mai bun caz, autorul unei poezii ocazionale, 
încărcată de biografism, purtând, e adevărat, un sunet stra-
niu, în vreme ce istoria secretă – realitatea textelor, în fond – 
ne spune cu totul altceva. Despre poet şi poezie scrie cel mai 
adesea Nicolae Labiş; despre sine, în Primele iubiri: „un 
zălud poet sentimental“ a cărui poezie e „un cântec simplu 
ca pământul“. Lumea sufletului este zona sa de identificare, 
jocul şi ritul îi re-prezintă viaţa („Privea cu-ncântătoare sim-
plitate/ Viaţa – ca pe-un joc ori ca pe-un rit –/ Doar jocu-
rile au până şi ele/ Câte-un aspect mai trist, mai înnegrit;/ 
În joc şi-n rit se naşte pasiunea/ Ce se maturizează mai târ-
ziu!/ Atâta numai, că-ntre noi şi viaţă/ Plutea un văl de ceaţă, 
fumuriu“), iar avertismentul pe care poetul îl dă cititoru-
lui său e unic în epocă; fondul strict secret al liricii labişi-
ene se află în această dedicaţie care deschide, semnificativ, 
volumul Lupta cu inerţia: „Deşi-i din implicaţii şi rămu-
rişuri pure/ Ori din cristale limpezi ce scânteind se rup,/ 
Intrând în ea, să tremuri ca-n iarnă-ntr-o pădure,/ Căci te 
ţintesc fierbinte, prin gheţuri, ochi de lup“ (Poezia): poe-
tul îşi avertizează cititorul asupra sensului ascuns – ochii de 
lup care ţintesc, prin gheţuri, între implicaţii, rămurişuri 
pure şi cristalele limpezi ale suprafeţei textului şi îl invită să 
rupă coaja poemului, aparenţa sa, pentru a-şi oferi accesul 
la miez, la subtext, la esenţa profundă a mesajului liric. În 
aceeaşi perspectivă, autoportretul din Biografie nu e nici-
decum cel al poetului angajat, purtând cuvântul partidu-
lui şi „frenetica“ melodie a comunistului: „Ştiu eu, mama 
mi-a zis că mă nasc într-o zodie bună;/ Plinului pântec aşa 
îi cânta într-o noapte cu lună./ Trăsnete reci de furtună 
vedea cum în zare detună./ Ştiu eu, mama mi-a zis că mă 
nasc într-o zodie bună,/ Ea mai vedea cum în şa voi sălta 
împreună/ Cu îndrăzneaţa fecioară-a pământului, brună,/ 
Şi-n goană nebună vedea de pe-atunci cum răsună/ Tropo-
tul lung şi mereu al galopului meu./ Ştiu eu, mama mi-a zis 
că mă nasc într-o zodie bună,/ Şi că-s menit să înving veş-
nicii şi genună,/ Dar nu ştia de pe-atunci că în mine-o să 
pună/ Suflet prea grav şi răsunet prea slab, că adună/ Abur 
de vis şi de boală ce-ar fi să răpună/ Tropotul lung şi mereu 
al galopului meu./ Iată-mă azi înarmat cu acele credinţi,/ Cu 
îndârjirea păstrată – cuţit între dinţi –,/ Dar cu prea multă 
dorinţă să vii, să-mi alinţi,/ Brună fecioară a păcii adânci 
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şi cuminţi,/ Tropotul lung şi mereu al galopului meu“: câtă 
angajare şi mesaj avântat se pot cuprinde în „aburii de vis 
şi de boală“ ori în „tropotul lung şi mereu al galopului meu“ 
început într-o noapte cu lună, într-o zodie bună?

În pofida imaginii convenţionale a liricii labişiene, de 
acest fond strict secret s-au apropiat, de exemplu, folkiştii 
anilor ’80, când selectau pentru cântecele lor versuri pre-
cum „Am iubit iubirea pură,/ Floare roşie pe gură“ din 
poemul Am iubit…, datat 1956! Despre sine mai spune 
poetul că e un om de munte cu „firea întunecată“, cu sufle-
tul măcinat, picurat cu otravă de gheaţă, visându-şi ursita 
într-o noapte când vârcolacii muşcă din lună: „Poate-am 
visat ceva rău şi-am uitat,/ Poate-i doar pentru că vişinii 
s-au înflorat,/ Poate-i doar vântul ce limpede sună,/ Ori 
pentru că au muşcat astă-noapte din lună/ Vârcolacii, ori 
stele prea multe pe faţă/ Mi-au picurat o otravă de gheaţă,/ 
Ori poate e dimineaţă./ Cine eşti, ori ce eşti,/ Abur ori duh 
străveziu de poveşti,/ Care-ai pătruns şi îmi macini mereu/ 
Trupul şi sufletul meu?/ Privesc în oglindă – acelaşi mi-i 
chipul/ Şi buzele groase tăiate ca-n lemn./ Pe pavăza frun-
ţii văd bine că nimeni/ N-a scris, încă nu, nici un semn./ 
Dar vorbele-mi murmură; sună-ne,-ncearcă-ne,/ Sufletu-şi 
pâlpâie chemări,/ Ochii îmi ard rotunjiţi peste cearcăne,/ 
Inima-şi bate ecoul de zări./ Cine eşti, ori ce eşti,/ Abur 
ori duh coborât din poveşti,/ Undă prelinsă să mă înve-
nine,/ Stea fulgerată în mine?“ (Fior). Acest poem consti-
tuie aproape integral fondul strict secret al liricii lui Nico-
lae Labiş; poetul e un febril înfiorat, cu fiinţa interioară 
definitiv marcată de imaginile răului, prezente în folclorul 
de unde poezia sa extrage multe esenţe; vârcolacii evocaţi 
în Fior sunt personajele malefice din mito-folclorul româ-
nesc, înfăţişate ca nişte „dihănii“ care caută să mănânce luna 
sau soarele, provocând eclipsa acestora, dispariţia luminii: 
albele chemări şi steaua fulgerată – lumina – se opun întu-
nericului şi semnelor sale într-o lirică foarte departe de 
tiparul proletcultist al epocii. În aceste structuri „secrete“ 
se adună „munţii în eclipsă“ şi invocarea milei lui Dum-
nezeu (pe care îl numeşte „Demiurg“: „Îndură-te de toate 
acestea, Demiurge!“) din poemul Umanism, explorarea 

„subteranului Olimp“ din Contemplaţie, întunecarea sen-
surilor din Dor sau metafora plină de înţelesuri din Ceară: 

„Crâmpeie de idei neterminate,/ Şi-un zbor de păsări albe şi 
un vis/ Şi cântecul sunat pe jumătate/ Despre-un tărâm ce 
încă nu-i descris./ Iar liniştea, în cadenţare fină,/ S-a mlă-
diat smerită peste burg/ Şi te opreşti şi curgi fără pricină,/ 
Felină ceară, dragoste-n amurg“.

Noul început, în vremea nouă, e căutat de Nicolae Labiş 
în „gânduri şi în vise“, pe un teritoriu departe de realitatea 

„nemijlocită“ a poetului angajat, trecut prin băncile Şcolii 
de Literatură a epocii. Chiar primul poem al primei cărţi, 
Meşterul, e altceva, e „corpul străin“ dintr-o lirică săracă 
în resurse – un pustiu îngheţat în retorica afişului ori sloga-
nului ideologiei de partid: „Meşter valah, azi nume de fân-
tână,/ Crescut din lutul ce l-ai plămădit/ În sprintenă zidire 
cu trei turle/ Şi ie dantelată de granit,/ Din cântece pier-
dute până astăzi/ Şi din puterea visului vânjos/ Ai închegat, 

cu palme bătucite,/ Minunea de la Argeş mai în jos./ Un 
om bărbos ţinea o floare albă/ În aspre palme, mângâind-o 
blând…/ Căzut în iarbă şi secat de vlagă,/ O doină tristă 
îngâna în gând./ Priveai. Şi-un dor tulburător te-ncinse/ 
Lui să-i închini nemaivăzut altar,/ Şi stea pe plaiul aspru, 
precum floarea/ În palme bătucite de plugar./ Visai să vezi 
sub bolţile rotunde/ Şi-n fumul pâlpâit de lumânări,/ Pe 
lemnul zugrăvit cu lut şi soare/ Chipul pălmaşilor aces-
tei ţări./ Înfrigurat de-un singur gând, smulgându-ţi/ Ca 
zdrenţe vii părerile de rău,/ Tu ţi-ai strivit sub talpa mănăs-
tirii/ Inima ta, tot ce-ai avut al tău./ Dar ţi-ai simţit-o renăs-
când cu larmă/ În dangătul de clopot, presimţit/ Al veacu-
rilor multe, viitoare,/ Tu, prometeu român, purtând alt mit/ 
Când ridicat pe cea mai naltă turlă,/ Cu glas profetic, dom-
nului despot,/ De-ai să mai poţi clădi la fel minune,/ I-ai 
dat răspunsul răzvrătit: Mai pot!/ Orbind ca pirozeaua de 
pe cuşmă,/ Şi îndreptând hangerul de la gât,/ Domnul ţin-
tea profilul pietrei, fraged,/ Cu ochi pizmuitor şi mohorât./ 
El jinduia numai a lui să fie/ Tot ce-ai putut, plătind din 
tine, da,/ Ca piatra de pe frunte să-i lucească/ Rugul unic 
suit pe jertfa ta./ Când schelele curmate se surpară/ Păreai 
atât de neînvins sub nor,/ Încât cu slabe aripi de şindrilă/ 
Ai fi putut spre alte zări să zbori./ Dar dragostea pământu-
lui şi-a ţării/ Te-a prăvălit pe câmpul fumuriu,/ Ca să ţâş-
neşti în veci de veci, fântână,/ De jertfă şi de cântec pururi 
viu./ S-a destrămat sub piatră-n mănăstire/ Cel ce demult a 
poruncit ca domn./ Fântâna curge-n brazde şi-n ulcioare,/ 
Fără odihnă,/ fără uitare,/ fără somn“.

Cum se vede, chiar şi tema forţei „claselor de jos“ şi sem-
nele sale poetice – visul vânjos, palmele bătucite de plugar 

– nu mint, se integrează firesc, susţin imagistica poemului; 
conflictul social dintre domn şi slugă, atât de drag ideologilor 
vremii, e deturnat în chip evident de Nicolae Labiş spre un 
conflict interior (creaţia care secătuieşte, dorul tulburător de 
care se lasă „încins“ creatorul, visul său, mesianismul), iar 
raportul de forţă „curent“ e trimis spre zona de confrun-
tare a unui despot cu creatorul, a dictatorului cu un „pro-
meteu român“. Apoi, patriotismul e „dragostea pământului 
şi-a ţării“; nimic despre partid şi conducător, ca să nu mai 
amintim de „modelele“ stahanoviste ale vremii: la rigoare, 
se pot cita zeci de alte texte cu aceeaşi temă – a meşterului 
Manole –, eşuate lamentabil în retorica de comandă. Dis-
cursul liric al lui Labiş dezvăluie primele forme ale discur-
sului subversiv al poeţilor contemporani, câţi au fost şi câţi 
s-au încumetat să rişte; Prometeu e un răzvrătit în poezia 
lui Labiş, pe urmele destinului personajului din mitologie, 
iar victoria sa asupra celor cu „ochi pizmuitor şi mohorât“ 
e, în fond, biruinţa poetului adevărat asupra improvizaţiei şi 
risipirii lirismului în lozincă şi neadevăr. Lui Prometeu răz-
vrătit i se alătură, din postume, Icar, un alt revoltat: „Aripi 
de vultur în zbor de săgeată Icar şi-a rotit,/ Cei doi pumni 
omeneşti lacomi să-mplânte în soare./ Astăzi eu vreau să 
întreb răzvrătit nesfârşirea;/ Cum de-a-nchegat după-atâtea 
puzderii de ani/ Între arsurile tâmplelor mele pornirea/ Şi 
strigătul celui căzut!“ (Cântec de început). Ultima strofă 
din Meşterul prefaţează, iată, o frază a Anei Blandiana: 
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„S-a destrămat sub piatră-n mănăstire/ Cel ce demult a 
poruncit ca domn./ Fântâna curge-n brazde şi-n ulcioare,/ 
Fără odihnă,/ fără uitare,/ fără somn“, scria, la 1956, Nico-
lae Labiş în Meşterul, iar Ana Blandiana îi „răspunde“ la 
1986, în Autoportret cu palimpsest, astfel: „După numele 
domnitorilor sunt trecuţi anii între care au domnit; după 
numele scriitorilor sunt trecuţi anii între care au trăit; de 
unde rezultă că dacă primii sunt importanţi prin puterea 
pe care au avut-o, ceilalţi prin simpla lor existenţă“: aceasta 
este adevărata „moşte nire literară“ din fondul strict secret 
al liricii labişiene.

Nu sunt puţine semnele răzvrătirii, ale discursului sub-
versiv în cărţile lui Nicolae Labiş. Astfel, bătăile versului 
sunt „desprinse“ din danţ (una din formele de expresie ale 
burgheziei decadente, condamnată în epocă), iar rimele 
lui sunt „din bocete şi colinde“ (când, între speciile folclo-
rice, preferată era „doina de haiducie“); naşterea poetului 
se petrece „iarna, la Sfântul Andrei“ (cu pomenirea unui 
simbol religios într-o lume pentru care ateismul era legea 
nouă), iar ţara „se învaţă“ altfel decât la Şcoala de Litera-
tură: „Pe atunci te-nvăţam, ţara mea, te-nvăţam/ Cu copaci 
şi cu cer, cu pălmaş şi cu vită,/ Cu luna lividă sticlind în 
spărtura de geam/ Şi cu gura uscată de foame ca piatra trăs-
nită“, scrie Nicolae Labiş în Începutul. Şi tot în acest poem 
din Primele iubiri nici „mobilizarea“ nu mai e un act eroic: 

„Au vuit arămurile în clopotniţă, sus,/ Şi ca un vânt trecu 
prin sat mobilizarea,/ Primenit în haine noi, tata la război 
s-a dus/ Şi l-a-nghiţit albă şi veştedă zarea./ Cu ochii aţin-
tiţi pe geamul spart,/ Mama rămase mută, ca de fier;/ Eu 
mă uitam în lături, iar soru-mea cea mică/ Râdea către 
păpuşă-ntr-un ungher./ Fetele mari din sat, cu ochiul stins,/ 
jeleau după flăcăii duşi departe/ Şi mă rugau, înăbuşite-n 
plâns,/ Să le-nsăilez spre dânşii câte-o carte./ Scriam acolo 
eu de frunze verzi,/ De jale şi de câte şi mai câte,/ Şi dorul 
către tata cu dorul fetelor/ Se împletea în stihuri moho-
râte“: aici, ca în multe alte poeme, se produce ceea ce aş 
numi dezeroizarea unor simboluri cu valoare de tabu în 
lirica vremii. De altfel, războiul şi urmările sale (nu victoria 
cântată/ strigată asupra cotropitorilor nazişti) sunt fixate în 
poezia lui Nicolae Labiş în imagini de un naturalism crud: 

„Automatele nemţeşti îi secerau fără alegere;/ Unii muşcau 
piatra şoselei, alţii pumnul crispat./ Unul a sărit gardul 
nostru, prăvălindu-se/ Sub cireş, lângă mine, cu capul cră-
pat./ Apoi nemţii s-au înşirat în coloană/ Şi după ei podul 
cel mare s-a rupt./ Parcă o pasăre uriaşă şi-ar fi lăsat ari-
pile/ Să-i cadă sleite, trosnind, dedesubt./ Se cernea seara 
şi tremuram lângă mama./ Era de sânge cerul şi pământul, 
plin./ Şi câinele nostru cel alb se uita cu mirare/ Cum zace 
desfăcut în iarbă bărbatul străin“, în Ziua neuitată…; sân-
gele care curge prin braţul zdrenţuit al tatălui, în Blestem; 
seceta, soarele topit şi scurs în pământ, ciuturile care scot 
nămol din fântână, focurile care dansează „satanice jocuri“ 
din Moartea căprioarei, unul dintre poemele emblematice 
care şi-a depăşit epoca şi contextul ei literar; poate cel mai 
crud, cu mult mai crud decât poemul celebru amintit, în 
Râsul: „În blana-i năpârlită au năpădit scaieţii./ Alunecă 

prin ramuri bătrân şi mohorât./ Îşi omora el prada nu pen-
tru hrana vieţii,/ Ci numai pentru sânge-a omorât./ Un pui 
de cerb se-azvârle prin ierbile-n cascade/ Şi se opreşte-o 
clipă, sfios, ca un surâs…/ Cu coada şfichiuindu-şi pânte-
cul supt, ce cade,/ Îi sare-n ceafă ucigaşul râs./ Se tulbură 
privirea de cer senin umplută,/ Corniţele firave se potic-
nesc în lut,/ Iar râsu-şi scoate limba din gura-i desfăcută/ Şi 
pare că e iarăşi ca-n trecut./ Şi sângele ce-n blana pufoasă se 
prelinge/ Îl reîntinereşte o clipă, nefiresc./ Dar limba oste-
nită azi nu mai poate linge,/ Şi vechii colţi, slăbiţi, îi clăn-
ţănesc…/ Din ce în ce mai slabă şi inima îi sună/ Şi fiarei 
i se pare că-i iarnă, c-a-ngheţat,/ Că-n ultima lui pradă de 
astăzi, se răzbună/ Tot sângele pe care l-a vărsat“.

Chiar şi când răspunde comenzii şi pare a o „onora“ cum 
se cuvine, Nicolae Labiş impresionează prin forţa pe care o 
găseşte în speciile literaturii populare, dar nu în cele agre-
ate de oficiali; în blestem, de exemplu, un act de magie ver-
bală, bazat pe credinţa în puterea cuvântului de a institui 
o nouă realitate, de a o modifica radical pe cea existentă: 

„Eu vă blestem în numele durerii/ Ce-a ros în noi cu asprii 
ei acizi:/ Vă pălmuiască mânecile goale,/ Zbătute-n vânt, a 
mii de invalizi,/ Bucatele vă sângereze-n gură/ Şi groaza să 
vă ciocănească-n uşi!/ Să vă frământe visele, cu ură,/ Sche-
letele flăcăilor răpuşi!/ Eu vă blestem în numele vieţii/ Pe 
care-o ducem demni şi îndârjiţi:/ Să nu puteţi să râdeţi, 
nici să plângeţi,/ Să nu puteţi urî, să nu iubiţi!/ Să n-aveţi 
noapte şi nici zi cu soare,/ Să n-auziţi nici să rostiţi cuvânt,/ 
Să duceţi traiul pulberii hoinare/ Şi-al nourilor fugăriţi de 
vânt!“. M-am cufundat în mine la mare adâncime, scrie Nico-
lae Labiş într-un poem neterminat, rămas între postume; 
în răspăr, aşadar, cu lecţiile epocii care condamnau „inti-
mismul“ poeziei burgheze; mai mult încă – şi, poate, una 
dintre cele mai spectaculoase expresii ale discursului sub-
versiv –, ironia fină dintr-o evocare a „trecutului glorios“, 
23 August 1944 în cheie parodică: „În oraşul dintre munţi 

–/ Cu ştirbite stalagmite –/ La un an după război,/ Casele 
rânjeau rănite./ Toamna munţii-nvineţea,/ Sevele-ngheţau 
în plante,/ Bruma cobora în zori/ Peste băligi, diamante./ 
Douăzeci şi trei August/ Prima-i pomenire vie/ Şi-a adus-o 
printre plopi/ Mari, de toamnă timpurie./ În oraşul din-
tre munţi,/ Oamenii nu pricepură/ Cât de mare-i acea zi/ 
Învălită-n ploaie sură./ Prin noroiul de pe străzi/ Defilau 
numai o sută,/ Doar o sută de bărbaţi –/ Sub a vântului 
volută./ Steagul roşu vuvuia/ Printre casele sărace,/ Precum 
flamurile mari/ Ale armiilor dace./ La fereşti se închinau/ 
Babele ca-n cimitire,/ Alţii clătinau din cap/ Parcă a nedu-
merire,/ Alţii presimţeau sub cer/ O schimbare nevăzută,/ 
Şi prin ploaie defilau/ Cei o sută, cei o sută.“ (100): cum 
ar fi arătat Nicolae Labiş din manualele şcolare cu această 
parodie a lui 23 August în loc de Comunistului?

Nicolae Labiş anunţă, printre altele, discursul poetic pro-
priu „oniriştilor“ de peste un deceniu: „Dar ce zuruit înfun-
dat,/ Ce vuiet sporeşte sub ceruri?/ Zboară pereţii în lături,/ 
Afară lumina e galbenă,/ Mă aflu pe câmpul deschis,/ Pe 
câmpul deschis şi-ngrozit./ Iată, un foc luminos/ De sfere 
încinse pe boltă;/ Iată, lăsându-se greu,/ Nouri rotunzi dau 
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năvală;/ Iată, pădurile fumegă,/ Flăcări tresar pe păduri;/ 
Iată, oraşele-n jur/ Incandescente scot scrâşnete;/ Râuri ca 
şerpii se zbat,/ Şi-n aburi la cer se ridică!“ (Versuri de dimi-
neaţă). Oamenii necăjiţi pe care îi evocă mereu Nicolae 
Labiş în poezia sa sunt chiar necăjiţi; ei sunt contemporanii, 
aceia idealizaţi, ridicol cosmetizaţi de poeţii proletcultişti: 

„Dunărenele întinderi, cu fântâni ţipând a sete,/ Adunau 
ursuz sămânţa şi iubirea de ţăran,/ Alungând din sate-n 
sate suflete nemângâiete/ Şi ciulini de-a dura-n zarea veş-
tedului bărăgan“ (Pământul): suflete nemângâiete şi veşte-
dul bărăgan sunt departe de satul idilic al epocii. Iată ţăra-
nul din 1956 al lui Nicolae Labiş: „Omul cu o casă de copii/ 
Îşi munceşte ţarina-n tăcere,/ Învelit în zvon de ciocârlii,/ 
Îmbătat de-un vânt cu iz de miere./ I-a murit muierea de 
un an/ Ca în toamnă-o albă nalbă frântă –/ Şi el strigă rar 
către plăvan/ Şi păşeşte îndesat şi cântă./ Multe-s rânduie-
lile din noi!/ El le rumegă-ntr-o brazdă trasă,/ Şi-ntre-un 
strigăt galeş către boi/ Şi-ntre pruncii lui rămaşi acasă./ 
Faţa lui e-un monument ciudat,/ Riduri lungi şi-adânci – 
nemişcătoare,/ Peste care saltă cadenţat/ Fire moi şi galbene 
de soare./ Ce furtuni în el ori curcubeie/ Îşi erup secretele 
văpăi,/ Când nervos cămaşa îşi descheie/ Şi porneşte răvă-
şit spre văi?“ (În zori).

Plecat din „ţinutul“ Fălticeniului, cum îi spune, inspirat, 
într-o autobiografie literară, Arhimandritul Timotei Aioanei, 
Labiş a purtat cu sine o religiozitate care e a locului („Pen-
tru veşnicie, pentru Înviere –/ Veveriţe albe lunecând pe 
trunchi./ Pentru ce acestea toate le mai spun?/ Inima-mi, 
putea-voi astfel s-o îmbun?“; „Iar brazii, Doamne, brazii 
din cer furară stele/ În crengi şi le-agăţară şi-au coborât 
din munţi/ Să stea la noi prin case uimindu-ne cu ele/ Şi 
luminând cu ele a noastre albe frunţi“, scrie în Confesiuni 
şi Început de an), dezvăluindu-şi fiinţa interioară într-o 
artă poetică de antologie, care răspunde avertismentului 
dat cititorului în amintita dedicaţie de la volumul Lupta cu 
inerţia: „Eu sunt spiritul adâncurilor,/ Trăiesc în altă lume 
decât voi,/ În lumea alcoolurilor tari,/ Acolo unde numai 
frunzele/ Amăgitoarei neputinţi sunt veştede,/ Din când în 
când/ Mă urc în lumea voastră/ În nopţi grozav de liniş-
tite şi senine,/ Şi-atunci aprind mari focuri/ Şi zămislesc 
comori/ Uimindu-vă pe cei ce mă-nţelegeţi./ Apoi cobor 
din nou prin hrube trudnice/ În apa luminoasă, minu-
nată,/ Sunt spiritul adâncurilor/ Trăiesc în altă lume decât 
voi“. Fondul strict secret al poeziei adevărate este chiar spi-
ritul adâncurilor care desparte lumile, adresându-se celor 
care înţeleg, care văd, adică, ochii de lup pândind în iarna 
îngheţată a textului şi a vremii sale.

Marius CHELARU

Din Buhara în Babadag,  
pe drumul lui Sarî 

Saltuk Baba*
„Cărţile despre Sari Saltuk Baba ne oferă date contradic-

torii, unele mai controversate decât altele, dar cu atât 
este mai fascinant! Ce poate fi mai incitant să vezi cu 

ochii minţi un Sari Saltuk al timpurilor moderne, insta-
urând bunătatea şi iubirea între oameni? Citesc şi tot 

citesc până adorm cu capul pe cărţi, convinsă că nici un 
istoric şi nici un arheolog n-ar putea vorbi despre Saltuk 
mai bine decât o face omul simplu care-i poartă şi acum 

poveştile zburând din generaţie în generaţie precum 
visele, precum trilurile păsărilor, precum foşnetul pădu-

rilor, primenindu-i an de an povestea.“ 
(Elena Netcu, Sari Saltuk Baba)

Călătorind pe meleagurile dobrogene de atîtea ori, privind 
şi frumuseţea locurilor, dar şi diversitatea etnică, mi-am 
adus adeseori aminte de Evlya Çelebi şi cum descrie el 
aceste pământuri, oamenii, localităţile, între care şi Baba-
dagul care, desigur, arată cu totul altfel decât în 1333, când 
a călători pe aici Ibn Battuta, şi se numea Baba Saltuk.

Dar legendele, unele 
avându-şi „izvorul“ 
departe, undeva pe ceea 
ce numim azi Drumul Mătăsii, au rămas. Nu puţine, fru-
moase, aducând cu ele zvonul vremurilor de altădată şi al 
locurilor depărtate. Astfel, localitatea, spune una1 care cir-
culă în mediile etnicilor turci şi tătari, a fost întemeiată de 
un personaj de rezonanţă din trecutul nu numai al turcilor2, 

1  George Costan, în „Islam popular“ în Dobrogea preotomană. Cazul 
„şamanului Sari“ Saltîk, scrie, pornind de la Harry Norris, Sufi Brother-
hoods and the dialogue with Christianity and ’heterodoxy’, în care e 
tradusă parte din lucrarea lui Kamaludd Muhammad al-Saraj al-Rifa, 
Tufāh al-Arwāh (în opinia autorului, „prima care îl pomeneşte pe 
dervişul Sarî Saltuk şi îi descrie activitatea de misionar şi protector 
al comunităţii turcilor faţă de creştini“), care, alături de scrierile isto-
ricului/ geografului Abu al-Fida (Aboulféda, cum îl citează autorul 
după surse franceze), 1321, şi Ibn Battuta, 1356, „sunt singurele dovezi 
scrise ale unei civilizaţii urbane în Dobrogea tătară, adică ale apariţiei 
şi/sau dezvoltării a două oraşe – Isaccea şi Baba Saltuk“.

2  După unii, importanţa sa în islamizarea Balcanilor este capitală chiar; 
de pildă Yunus Emre Solgun, într-o teză de doctorat la Departamentul 



Eseu HYPERION 167

Sarî Saltuk Baba, împreună cu un număr de turci selgiu-
cizi. (Numele localităţii vine de la „baba“, care poate avea 
şi alte înţelesuri în graiul comun al turcilor – „tată“, ori 
altele în sufism, la aleviţi sau adepţii sectei bektaşî, dar aici 
ar putea fi „strămoş“; dagh – munte).

Se pare (şi cel mai adesea izvoarele istorice reflectă asta) 
că turcii anatolieni care au ajuns în zona gurilor Dunării 
în 1264, în timpul lui Mihail al VIII-lea Paleologul, erau 
musulmani. Se spune că între aceştia ar fi fost şi Sarı Saltık/ 
Sarî Saltuk. Sarî Saltuk Baba (în Saltuk-Nâme3 i se mai 
spune şi Şerif, Server ori Seyyid) este un personaj aparte, 
un derviş despre care, deşi nu sunt date certe despre ori-
ginea sa, se spune că a avut un rol însemnat în propagarea 
religiei islamice, considerat un nume de referinţă al uni-
tăţii culturii/ spiritualităţii turcilor, dar poate prea puţin 
cunoscut şi în la noi. Oamenii locului au o poveste despre 
nişte turci, poate călugări, care au venit să-i caute rămăşi-
ţele, iar un păstor, Koyun Baba (apoi înmormântat lângă 
Baba), le-a arătat locul unde se găseau osemintele lui. Sunt 
şi alte legende despre cum şi unde ar fi fost înmormântat. 
Una spune că el ar fi cerut ca, după moarte, trupul să-i fie 
tăiat în şapte părţi, puse în şapte coşciuge, trimise apoi în 
şapte ţări, şi, astfel acestea, se spune, au fost aduse la Rusia, 
la Moscova, Polonia, Cehia, Suedia, Moldova şi o parte a 
rămas în Dobrogea4. De altfel, legende despre mormântul 
(türbe) său, unele presupus identificate, se regăsesc în mai 
multe locuri din Sud-Estul Europei, până în Anatolia de 
Vest, dar s-a acceptat, se poate spune, după mulţi, că locul 
său, unde se află şi un mausoleu, este la Babadag.

Sunt, aşadar, şi altele, multe, de spus despre Saltuk 
Baba, viaţa sa, întâmplările de un fel sau altul la care a fost 

„parte“, apartenenţa sa la sufism5 sau/ şi la alte ordine, călă-
torind pe un drum care şerpuieşte între legendă şi istorie, 
sau între lucrările moderne şi ce a rămas în popor despre 
viaţa şi faptele lui şi la noi, în Dobrogea. Dar, în fine, după 
o poveste despre un hanat care ar fi fost odată şi pe melea-
gurile unde vieţuieşte acum, la un alt oraş de care se leagă 
numele lui Saltuk Baba, Isaccea (relatată în romanul Emi-
rul nogai6, cu care face şi aici legătura, în mai multe rân-
duri „povestea“ ajungând şi în Sakgii, cum spuneau tătarii 

de istorie al Evului Mediu, de la Universitatea Tehnică din Ankara, inti-
tulată Identitatea legendară şi istorică a lui Sarî Saltuk Baba, Ankara, 
mai 2016, scrie, din Introducere: „Sarî Saltuk Baba e cel mai influent 
derviş-gazi în islamizarea Balcanilor“.

3  Scrisă de Ebü’l Hayr-i Rûmî, la porunca sultanului Cem (fiul lui 
El Fatih/ Mahomed Cuceritorul) – care ar fi auzit el însuşi legende/ 
relatări despre Sari Saltuk; a fost redactată, probabil, prin 1473-1480.

4  E. Çelebi, în Seyahatnâme, scrie că ar fi zis alor săi: „Ölünce Neni 
yıkayıp yedi tabut hazırlayın, çünkü enim için yedi kral cenk etmeli!“ 
(După ce mor, să mă spălaţi şi să pregătiţi şapte sicrie, căci pentru 
mine trebuie să lupte şapte regi!“).

5  Pot fi citate mai multe surse în acest sens; amintim: Machiel Kiel, 
„Ottoman Urban Development and the cult of a heterodox Sufi Saint: 
Sari Saltuk Dede and Towns of Isakçe and Babadağ in the Northern 
Dobrudja“, în Gilles Veinstein (éd.), Syncrétismes et hérésies dans 
l’Orient seldjoukide et ottoman (xive-xviiie siècle), Paris, 2005.

6  Elena Netcu, Legenda Emirului Nogai, postfaţă de Mihaela Evelina 
Cernăţeanu, Editura Letras, Snagov, 2017, 270 p.; am semnalat roma-
nul în „Hyperion“, Botoşani, nr. 10-11-12, 2019.

acestei vechi aşezări, şi cu evenimente de după moartea lui 
Kara Nogai, cu care se încheia cealaltă carte), acum Elena 
Netcu se opreşte la „povestea“ acestui om/ derviş despre 
care au rămas atâtea legende, întrebându-se, în acelaşi timp, 

„cum poate acest personaj atât de îndepărtat de timpurile 
noastre să fie în acelaşi timp revendicat şi de creştini şi de 
musulmani“, a studiat „islamul popular“7, legendele, cău-
tând să înţeleagă „câtă imaginaţie şi cât adevăr exista în 
jurul acestui derviş musulman“.

Baba a fost prezentat, în varii surse, în diferite ipostaze, 
de la derviş, derviş cu însuşiri miraculoase, luptător la, doar 
într-o singură sursă8, „călugăr din neamul lui Mesia“, care, 
timp de 21 de ani, „i-a invitat pe mulţi ghiauri la credinţa 

„islamică“, care nu se dădea în lături nici de la asasinat ca 
să-şi atingă scopul9, iar ulterior a „devenit un luptător pe 
calea lui Allah.“

Pornind să scrie această „proză realist-magică“, cum o 
defineşte, Elena Netcu a constatat că „să studiezi e una şi să 
reconstitui o epocă e alta!“. Aşa se face că autoarea pleacă la 
acest drum de poveste din Buhara („oraşul de vis al uzbeci-
lor“, de acum sub „stăpânirea vremelnică a musulmanilor 
din Irak“), la început de secol XIII, când familia lui Seyyd 
Hassan, „şamani din tată în fiu“, care voiau „o viaţă semi-
nomadă şi căutau libertatea în păduri întinse, în zone împă-
durite sau în câmpii întinse în apropierea munţilor“, pleacă 
din cetatea care urma să fie curând cucerită de Genghis Han, 
capul familiei ajungând în Anatolia, comandant de oşti în 
armata selgiucizilor lui Danişmed Ahmed Gazi care, pe vre-
mea aceea, încercau să facă faţă „luptelor interne şi năvalei 
Cruciaţilor care, în numele credinţei, pretindeau că totul li 
se cuvine“. „Povestea“ duce apoi pe ţărmul Mării Negre, în 
Sinope. Acolo, „clanul Seyyid Hasan se instalase cu toate cele-
lalte rubedenii, dormeau în iurte, iar pentru perioada ier-
nii aveau case din piatră, săpate în stâncă, bine consolidate, 
pentru a ţine piept vânturilor aspre dinspre nordul Mării 
Negre“. Capul familiei moare curând, otrăvit, apoi moare 
şi soţia, şi micul Mehmet10 Hizir (păstrez grafia folosită de 
autoare, ca şi în alte cazuri), copilul lor, rămâne orfan. Dar, 
încet, viaţa lui capătă altă turnură. De timpuriu se vorbesc 
lucruri extraordinare despre el. Astfel, pe la 13 ani, „băiatul 
părea ciudat şi venea parcă din altă lume“. Oamenii spun 
că l-ar fi văzut zburând, şi, întrebat fiind, răspunde: „N-are 
nimeni voie să mă întrebe ce s-a întâmplat. Sunt lucruri pe 
care voi muritorii nu le puteţi afla. Decât dacă îngăduie Cel 
Atotputernic“. Învăţătorul său îl îndrumă pe copil, despre care 
Elena Netcu spune că ar fi chiar nepot al „vestitului Ahmet 
Yesevi“11 (lucru care cel mai probabil ţine mai degrabă de 

7  Concept asupra căruia s-a discutat/ a fost caracterizat în varii feluri. 
8  Evlia Celebi, Seyahatname, în cartea editată de Maria Matilda 

Alexandrescu-Dersca Bulgaru şi Mustafa Ali Mehmet, Călători străini 
despre Ţările Române, vol. VI, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1976, p. 353

9  Op. cit., p. 394: „în vilaietul polon, la schela Danţig“, „a fost un călu-
găr cu numele de Saltuk-Bay“ care „invitase la credinţa <islamică>“ 
un călugăr care, refuzând „Saltuk-Bey îl omorâse (…) în chilia sa.“

10  După Evlya Celebi (Seyhatname, p. 393) s-ar fi numit Mehmed, şi 
ar fi fost de loc din Buhara.

11  Cititorii din România au avut prilejul să citească din opera misticu-
lui Ahmed Yesevi, fragmente din Nelinişti metafizice sau Înţelepciune 
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vreo legendă, dar…) la învăţătură. Iar, când va fi „suficient 
de instruit pentru a deveni derviş“, şi ca discipol al lui Haci 
Bektaş, scrie autoarea, va „primi sabia de lemn de la Ahmet 
Yesevi, care a lăsat după moartea lui acest ritual de învestire 
a celor care vor ajunge dervişi, să fie purtătorii credinţei şi ai 
răspândirii islamului prin lume“… Aşa, în viziunea autoarei, 
poate că începe drumul spre cel care va deveni Sari Saltuk 
Baba, „sfântul islamului“, de numele căruia se leagă multe 
legende, unele avînd „cadrul“ în Babadag.

Dincolo de grafia numelor locurilor sau personajelor, 
unele istorice, altele legendare sau imaginare, de felul în care 
întretaie drumurile vieţii acestora în „povestea sa“, modul 
în care descrie întâmplările, atestate istoric sau după cum 
au rămas în legende (pigmentându-le, desigur, cu ceea ce 
a dorit să fie sarea şi piperul imaginaţiei sale), Elena Netcu 

„re-construieşte“, în viziunea sa, şi pornind de la legendele 
din zona sa, lumea lui Sari Saltuk Baba, cu faptele sale, multe 
de domeniul supranaturalului (de altfel, autoarea şi-a numit 
proza „realist-magică“), locurile care au rămas marcate de 
acesta (între care şi Dobrogea noastră, mai ales Babadagul).

Astfel, în Isaccea, dar mai ales Babadag, întâlnim, din 
nou, nu foarte departe în timp de „povestea“ din Emirul 
Nogai, autoarea se opreşte la „povestea“ acestui personaj 
aparte venit dinspre Orient, care şi-a lăsat amprenta asupra 
locurilor noastre. De data, dacă avem în vedere şi că o loca-
litate îi poartă numele, şi legendele care au rămas despre el, 
asta mai adânc, mai pregnant. Şi, din nou, vedem viziunea 
Elenei Netcu asupra modului în care erau populate aceste 
locuri, felul în care convieţuiau „vlahii“ cu ceilalţi locuitori, 
cum „negustorii genovezi făceau cărare bătută“, sau cei vene-
ţieni, ori de prin alte părţi, cei mai mulţi „se opreau şi la Sal-
tuk Baba“, care îi ruga să nu mai vină, „căci certurile din-
tre negustori se petreceau uneori în faţa lui şi era nevoit să 
intervină“. Dar dervişul „nu se amesteca în treburile poli-
tice“, spunând: „alta este menirea mea. Iar la el căutau un 
sfat mulţi, vlahi, „bulgari rămaşi de pe vremea lui Nogai, 
păstori veniţi de prin toate colţurile Capadociei, selgiucizi 
care n-au acceptat să se retragă“. După moartea lui Nogai au 
fost vremuri tulburi, oamenii aşteptau minuni de la Saltuk 
Baba, iar pentru că acesta le spunea să nu creadă în el, ci în 
Domnul, atunci, la un moment dat, în faţa prăpădului care 
îi lovise, „oamenii din Sakgii începuseră să creadă în erezii“. 
Unii, de pe acolo sau veniţi de prin alte părţi, considerând 
că „Sfântul“ nu vrea pur şi simplu săă îi ajute, şi au ajuns să 
vorbească cu ură despre el, jurul dintre aceştia ucigându-l 
într-o zi, şi pierind şi el ucis de Saltuk Baba. Apoi… au apă-
rut legendele, au apărut şi vorbele rele…

(din Cartea Înţelepciunii sau Culegere de Poezii), în „Poezia“, vară 2019, 
în prezentarea subsemnatului şi traducere de G. Akmolla; de aseme-
nea, să afle cine a fost acesta în prezentarea pe care am făcut-o căr-
ţii Ahmed Yesevi, editor şi cuvânt înainte: Necdet Tosun, redacţia: 
turcă: Mustafa Karataş, kazahă: Didar Shauyenov, rusă: Telli Korkmaz, 
engleză: Vanesa de Obaldia, ediţie în limbile turcă, kazahă (traducere 
Rada Nabiyeva), rusă (Sofia Sorokina), engleză (İsmail Eriş), mini-
aturi: Cihangir Aşurov, Hoca Ahmet Yesevi Uluslarası Türk – Kazac 
Universetesi, Ankara, Turcia, 2015, 248 p., în Convorbiri literare, 
decembrie 2018

Iată cum prezintă autoarea una dintre aceste legende, 
legată de locul în care este înmormântat, învăluită în 
mireasma şi misterul Orientului: „Vestea că dervişul Sari 
Saltuk Baba a murit la nouăzeci şi nouă de ani s-a răspân-
dit ca fulgerul în toată Rumelia, în lung şi-n lat. Începuseră 
să sosească de peste tot dervişi, patruzeci la număr, muezini, 
beii de prin oraşele pe unde trecuse Saltuk veneau călări, în 
caravane, în trăsuri, veneau şi tot veneau de se dusese ves-
tea în şapte colţuri (…). Însuşi sultanul Osman I trimisese 
guvernatori ca să cinstească memoria lui Saltuk. (…) Împă-
raţii veniţi din cele mai îndepărtate ţinuturi luară pe rând 
câte un sicriu din cele şapte pregătite şi când desfăcură sicriul 
văzură trupul lui Saltuk, fiecare din cei şapte împăraţi se 
bucurară de onoarea de a-l înmormânta pe Sfânt în ţara lui“.

Cât despre numele lui… După moartea lui, „atunci au 
aflat că avea mai multe nume., unii îi spuneau Şerif Sayid 
Hizâr, alţii au aflat că-l mai chema şi Mahmud Buhari, nici 
nu mai ţineau minte, pentru ei a rămas Baba Saltuk“.

Dincolo de alte analize despre felul de a scrie, naraţiu-
nea în sine, selecţia surselor şi felul în care au fost folosite, 
grafia unor nume de locuri/ oameni, am lecturat cartea mai 
curând ca pe o „proiecţie“ a legendelor locului, chiar, în ideea 
în care se exprimă autoarea, a „islamului popular“ al vremu-
rilor de ieri şi de azi, dar mai ales ca o „poveste“ care curge 
dinspre aproape de izvoarele a ceea ce numim de prin seco-
lul al XIX-lea Drumul mătăsii“ până pe meleagurile noas-
tre, în al cărei „fir“ se împletesc istoria, legenda şi imagi-
naţia, şi cu trăsături de proză „realist magică“, şi de roman 
istoric, scrisă de un om care ţine la meleagurile natale, la 
faptele celor care le-au definit mai mult sau mai puţin, fie-
care în felul său, trecutul. În acest fel, până acum prin cele 
două romane, Emirul Nogai şi acesta, Elena Netcu vorbeşte, 
de fapt, şi despre aceste personaje, dar şi despre istoria fră-
mântată a locurilor unde sălăşluieşte.

Încheiem cu un fragment din roman, dinspre final, ani 
după moartea lui Kara Nogai, şi nu mult după cea a lui Sari 
Saltuk Baba, de acum fiind în primăvara lui 1304, undeva 
pe meleagurile noastre: „Cum toate sunt trecătoare în lumea 
asta, în cetate începură să apară oameni necunoscuţi, bizan-
tini, bulgari, vlahi îmbrăcaţi în haine de stofă scumpă, tre-
ceau făloşi prin cetate (…) Comerţul pe mare aducea cu sine 
noi şi noi deschideri, noi orizonturi. Omul simplu începuse 
să aibă mai multă încredere în produsul lui. Despre Saltuk 
se vorbea mai mult printre musulmani, dar după o vreme 
veneau bulgarii şi susţineau sus şi tare că nu e vorba de Sal-
tuk, ci de Sfântul Neculai care ar fi adus cu sine bogomilis-
mul, care este religia adevărată, că Saltuk este al lor, al creş-
tinilor. Însă nu toţi erau la fel. Mulţi au trecut fără nici un 
fel de sfială şi regret la creştinism, căutau altceva sau poate 
pur şi simplu să cunoască şi alte învăţături. Era o modă să 
umbli în toată lumea, nu te mai oprea nimeni. Banul cir-
cula (…). Vremuri noi, lume nouă!“.

* Elena Netcu, Sari Saltuk Baba. Misteriosul drum din Ori-
ent în Dobrogea, cuvânt pe coperta a IV-a: Marius Chelaru, 
Editura Timpul, Iaşi, 2020.
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I
Daniel-Petru SANDU

Ideal şi nebunie  
în Hamlet şi Crimă şi pedeapsă

În încercarea disperată de a recompune lumea, prin „retuşa-
rea“ valorilor morale, înlocuind în plan teoretic orice princi-
piu existent, omul se va confrunta cu imposibilitatea punerii 
în practică a tot ceea ce el a gândit la un moment dat, ajun-
gând, în mod inevitabil, într-o criză de conştiinţă şi, mai mult, 
în stadiul pierderii propriei identităţi, pironind întreaga exis-
tenţă în nebunie. Acest scenariu se converteşte într-o com-
plexă experienţă psihologică, gnoseologică şi axiologică pen-
tru cei doi actanţi şi „pacienţi“ literari, cunoscuţi în literatura 
universală ca Hamlet şi Raskolnikov care,din cauza faptului 
că sunt pironiţi în nebunie, ajung să fie condamnaţi şi sugru-
maţi de propriul ideal, de acea idee care i-a transformat din 
fiinţe raţionale în deţinuţii sorţii.

Hamlet şi Raskolnikov recompun semnificaţiile termenu-
lui de „nebun“: ei refuză tiparele realităţii, devierea lor com-
portamentală fiind, în esenţă, o revoltă asumată care ascunde 
dezamăgirea faţă de lume; astfel că ideea de a impune lumii 
în care trăiesc o nouă ordine morală este un mijloc de alinare 
a sentimentului de mânie faţă de lume. Până în acest punct, 
s-ar putea spune că demenţa reprezintă o afinitate pentru 
cele două personaje în discuţie, dar acestea sunt două indi-
vidualităţi complexe şi diametral opuse.

Primul personaj(sau „pacient literar“) care va fi anali-
zat atât din punct de vedere psihologic, cât şi axiologic este 
Hamlet. Personajul instigă la numeroase interpretări, astfel 
că nu se poateidentifica o singură valenţă categorică a per-
sonajului. Poate că cea mai dificilă întrebare este aceea dacă 
Hamlet este cu adevărat nebun sau nu, dar până ca răspun-
sul la întrebare să devină un argument veritabil într-o analiză 
meticuloasă, este necesară contextualizarea unei schiţe pen-
tru acest personaj dramatic. Hamlet este, aşadar, personajul 

principal care poartătitlulopereitragice alui William Shakes-
peare, având următorul atribut: prinţ al Danemarcei. Această 
figură teatrală este antrenată în următorul scenariu: într-o 
secvenţă din actul I a operei, apare o fiinţa supranaturală – 
un spectru, care se prezintă a fi o proiecţie a tatălui său. Fan-
toma i se confesează lui Hamlet, spunându-i că a fost otrăvit 
de Claudius cu zeamă de cucută. Prinţul primeşte următoa-
rea misiune etică: răzbunarea morţii tatălui, prin uciderea 
actualului rege. Atât întâlnirea cu fantoma tatălui său, cât 
şi ideea răzbunării morţii tatălui produc un dezechilibru în 
planul psihologic al personajului, creându-se un plan în care 
în mod paradoxal personajul şi-l creează şi este condamnat 
să-şi manifeste existenţa.

În universul creat de omul măcinat de propriile gânduri, 
simţul datoriei se va confrunta cu o voinţă pe cât de anar-
hică, pe atât de letargică. În mod paradoxal, opera devine o 
expresie dramatică de a ilustra un episod schizofrenic, în care 
stările halucinante şi misiunea răzbunării au sugrumat gla-
sul raţiunii, întrucât Hamlet, în acest act, este singurul care 
vede sau este capabil să recepteze prezenţa fiinţei suprana-
turale în spaţiul Danemarcei, ceea ce va determina naşterea 
următoarelor întrebări: ce este fantoma tatălui lui Hamlet şi 
dacă a existat vreodată această „proiecţie“? Hamlet devine 
astfel un mecanism al răzbunării şi o conştiinţă intensificată 
care este implicată în misiunea care îi depăşeşte condiţia şi 
rolul în piesa de teatru. Eroul shakespearian nu acceptă ideea 
de compromis în acţiunea sa şi nici eşuarea îndeplinirii sar-
cinii sale morale, care implică răzbunarea. El aplică această 
pedeapsă radicală vinovatului pentru a nu compromite inte-
gritatea principilor morale.



170 HYPERION Eseu

Întrucât personajul în discuţie este pironit în nebunie, 
compoziţia psihlogică a lui Hamlet se va sprijini în următorul 
punct, în următoarea atitudine critică şi analitică: nu există 
fantoma tatălui lui Hamlet, ci doar conştiinţa răului care îi 
domină întreaga fiinţa şi datorită căreia memoria hamletiană 
se află în stadiul critic de degradare, gândurile sale oprind 
orice încercare de existenţă a păcii interioare. Prin această 
privatizare de libertate cumulată cu tulburarea echilibrului 
său interior, Hamlet, nu doar că va refuza orice experienţă de 
cunoaştere, ci le va rata în mod categoric. De ce? Pentru că 
Hamlet, în încercarea de a-şi răzbuna tatăl, îşi concentrează 
forţele într-o realitate interioară (proprie) şi neagă existenţa 
timpului prezent, privatizându-şi libertatea. La Hamlet nu 
există o viziune pură a realităţii. Modul în care prinţul Dane-
marcei percepe existenţa este influenţat de psihologia sa dra-
matică, la care se adaugă voinţa sterilă a personajului, argu-
mentată de spusele care definesc Danemarca drept o temniţă 
ce îngrozeşte. Misiunea lui Hamlet nu se reduce la o simplă 
vărsare de sânge. În viziunea lui, uciderea lui Claudius repre-
zintă cea mai justificativă soluţie de a redobândi libertatea 
uzurpată a Danemarcei, astfel că împlinirea cerinţei paterne 
ar restabili echilibrul psihologic pierdut. În optica realităţii, 
declinul psihologic al lui Hamlet va răpune orice sentiment, 
creând un întreg purgatoriu al nebuniei.

Hamlet se consumă în propria revoltă având drept primă 
cauză stabilirea urii în contextul conştiinţei sale morale. În 
plan etic, Hamlet se alterează şi ajunge devorat de ideea de 
expunere categorică a libertăţii şi a individualismului său. În 
acest punct se vor fixa, în sfera psihologică şi a comporta-
mentului personajului shakespearian, amoralitatea şi tulbu-
rarea mintală, care vor avea consecinţe tragice, întrucât prin 
exclamaţia „Du-te la mănăstire!“, Hamlet va distruge imagi-
nea de sine a Ofeliei, personaj care înnebunind, va apela la 
actul sinuciderii pentru apune capăt nebuniei, datorate de 
lipsa de afecţiune a lui Hamlet.

Dominat atât de ura faţă de Claudius, cât şi de starea sa 
delirantă, Hamlet ajunge să plăsmuaiscă realitatea: se auto-
falsifică, se proiectează ca centru axiolgic al Danemarcei şi 
vede în căsătoria mamei sale doar un act de trădare şi un atac 
la propriav persoană. De asemenea, în viziunea lui Ham-
let, Gertrude este părtaşă la uzurparea tronului şi a puterii 
regale, determinând, în mod secundar, şi o luptă împotriva 
acesteia, pentru că mama sa face parte dintr-un sistemce îl 
include şi pe actualul rege Claudius, caracterizat prin abate-
rea principiilor morale.

PiesaHamlet reprezintă o tragedie a minţii şi a spectru-
lui audiovizual. Sepoate privi ca pe un tablou schizofrenic 
şi chiar paranoid în forma delirului, hrănit de suspiciuni şi 
de episoade halucinante auditive şi vizuale. Hamlet rămâne 
expresia propriei trăiri psihice, un episod psihodramatic, 
care oscilează în mişcări ale impulsurilor de răzbunare a 
morţii tatălui său.

Prin scenele şi tablourile înlănţuite în piesă se face cunos-
cută o capacitate superioară de înţelegere şi de judecare a rea-
lităţii efective mai compactă decât cea a poetului care ajun-
gea prin intermediul cuvintelor şi a noţiunilor. În piesa lui 
Shakespeare, Hamlet, personajul său prin care este imaginată 
condiţia tragică a existenţei, vorbeşte mai expeditiv decât 

acţionează, ceea ce înseamnă că piesa lui Shakespeare nu ia 
fiinţă pe baza dialogului, ci pe baza observării pasive a pla-
nului intrinsec şi prin capacitatea de a înţelege esenţa ope-
rei: „Talentul lui Hamlet de a impresiona prin emoţia cuvin-
telor sale se îmbină cu înţelesurile expresiei horaţiene carpe 
diem. Trăind clipa, nebunul din piesa lui Shakespeare are 
fiinţă într-un spaţiu psiho-social în care se risipesc necla-
ritatea judecăţii şi a memoriei. […] Din felul cum este pre-
zentat peisajul psiho-patologiei îşi risipeşte ceaţa evocatoare 
de tristeţe şi deznădejde şi apare într-o lumină policromă şi 
captivantă. Nebunul ce ia totul în şagă este adeptul frene-
tic al horaţianului carpe diem, constituind o reacţie la atitu-
dinea de blazare şi melancolie afişată de unii aristocraţii pe 
care o motivau prin acel afectat taedium vitae, din care nu 
putea evada.“ [Olaru 1976 : 362].

În substanţa sa, figura dramatică shakespeariană este un 
condamnat al sorţii. Interogaţia care a stat la baza conştiin-
ţei hamletiene „a fi sau a nu fi“ conţine, în mod inevitabil, 
şi răspunsul: „A fi“ înseamnă desfăşurarea unei activităţi de 
ordin etic şi „a nu fi“ presupune inerţia moralei şi a spiritu-
lui. În viaţa sa, faptele trebuie să aibă un curs şi un scop final, 
acela de a restabili echilibrul. Hamlet rămâne un personaj 
semi emfatic, care, în loc să descopere filosofia acţiunii de a 
supravieţui, se va cufunda în întunericul morţii. Mai mult, 
aceste două forme verbale s-ar putea traduce prin „a fi nebun 
şi conştient de această tulburare“ şi „a găsi un pretext de a 
comite un act josnic“, cum este cel de răzbunare.

Experienţa suferinţei se concentrează în monologul ham-
letian. Întrebarea lui „a fi sau a nu fi“ îl va consuma până la 
ultimul prag al gândirii, astfel că principiile sale îl pot părăsi 
sau îi pot sculpta voinţa şi fiinţa care a încercat un act reflexiv. 
În acest monolog se poate defini sfera unei încrederi depline 
a vocaţiei care înglobează actul răzbunării până la fanali-
tatea acestuia şi în esenţa consumarea unui destin asumat. 
Situaţia în care se află Hamlet nu îl determină să-şi accepte 
poziţia în care se află, dar pe măsura ce ea evoluează, el este 
cuprins de o revoltă continuă. Îşi acceptă rolul de justiţiar, 
dar rămâne în afara personajului pe care îl joacă. Este altci-
neva decât ceea ce prezintă registrul dramatic în care se află. 
Nu-şi joacă rolul în totalitate. Îi întrece întreaga competenţa 
şi nu-şi poate găsi un punct de echilibru.

Enigma lui Hamlet se poate încadra într-un context biblic, 
fiind singura soluţie posibilă. În acest context, atât binele, cât 
şi răul trebuie să fie acceptate. Se reia contextul reciprocităţii 
pedepsei conform căreia un rău trebuie „răsplătit“ cu un alt 
rău, dar se evocă o nouă viziune morală, aceea în care esenţa 
răului să fie acceptată şi nicidecum respinsă. Hamlet nu doar 
că nu se împotriveşte răului, dar îl şi acceptă ca soluţie finală 
în vederea realizării misiunii sale.

Tragedia lui Hamlet aparţine unei voci improprii fiinţei 
sale: răzbunarea. Aceasta îi va reprezenta resortul acţional, 
realizând un sistem de gândire. El simte datoria şi nevoia 
Duhului de a-şi regăsi pacea pierdută şi încearcă să le adap-
teze conştiinţei sale. În acest context dramatic, va existenta o 
simultaneitate a două trăiri diametrale: supunere şi suportare 
a durerii. Convenţia actului prin care Hamlet va stabili echi-
librul etic în Danemarca se va baza pe următoarea observa-
ţie: să gândeşti fără să acţionezi şi să acţionezi fără să visezi. 
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Ceea nu va reuşi Hamlet, pentru că s-a consumat în propria 
acţiune este să armonizeze intelectul cu emoţia. Piesa în sine 
încearcă să pună într-un acord final acţiunea morală şi etica, 
precum şi condiţia individului şi a omului în sens general.

Cel de-al doilea subiect de analiză literară, simbolizând 
persoana aflată în criză de identitate morală şi de sine şi stri-
vită de propriul declin psihologic este studentul rus Raskol-
nikov. Prototip notabil al anchetei psihologice în care per-
sonajul cunoaşte experienţa declinului, dar care va renaşte 
prin suferinţă şi candoare, romanul dostoievskian Crimă şi 
pedeapsă îl ilustrează pe Raskolnikov, figura centrală a ope-
rei, a cărui însemnătate este însăşi compoziţia sa psihologică. 
Această victimă a nebuniei prezintă afinitităţi cu Hamlet (pe 
ambii îi uneşte dezamăgirea faţă de lume şi doresc printr-o 
revoltă proprie să impună lumii în care trăiesc o nouă ordine 
morală), doar că personajul dostoievskian este în esenţa sa o 
replică categorică a personajului shakespearian.

În primul rând, Raskolnikov are o poziţie fermă, un argu-
ment prin care se poate explica natura morală a unei acţi-
uni. În deplina creaţie dostoievskiană este pusă în discuţie 
următoarea constantă: omul şi capacităţile sale şi al ansam-
blului său de a fi conştient de ceea ce desfăşoară, dar mai 
cu seamă învingerea egotismului său răzvrătitor şi puterea 
de a se descătuşa de sfera imoralului. Iar această constantă 
se cristalizează în următoarea idee pe care tânărul personaj 
a enunţat-o într-un articol intitulat Despre crimă în care el 
împărţea oamenii în „cei obişnuiţi“ şi cei „excepţionali“. Ast-
fel că, se considera că oamenii obişnuiţi sunt obligaţi să-şi 
manifeşte existenţa în supunere faţă de nedreptăţile societă-
ţii şi în fond conservă această supunere faţă de tiparele ine-
galităţilor. În schimb, cei excepţionali, sunt cei care, conform 
studentului, pot încălca regulile  morale (pre) stabilite şi nor-
mele socieţăţiilor. Ei sunt cei veritabili, cei care pot produce 
schimbări mediului social.Pe lângă acest aspect, se ascunde 
un calcul destul de sumbru: omorând o persoană, sunt salvate 
sute sau chiar mii de vieţi care nu au avut până acum şanse 
egale, astfel că actul uciderii este o faptă nobilă şi mai mult 
un rău necesar. De asemenea, Raskolnikov refuză să se pli-
eze în ideea omului de subterană, al fiinţei insignifiante din 
punct de vedere social. Prin acest suport teoretic, precum şi 
prin atitudinearevoluţionară, de refuz al normelor existente, 
se poate identifica în personajul rus o proiecţie a conducă-
torului politic francez Napoleon.

Raskolnikov probează această idee. O ucide pe cămătă-
reasă, întrucât vedea în aceasta miezul întregului dezechili-
bru social. Prin această acţiune individualistă,  Raskolnikov 
sfidează legile şi impune ideea de responsabilitate absolută 
a sinelui, în care se va reflecta în plan secundar aversiunea 
spiritului etic. Se poate vorbi despre săvârşirea unei acţiuni 
morale, întrucât argumentul logic al lui Raskolnikov  este 
acela, conform căruia Aliona Ivanovna este răul care tre-
buie eliminat din societate, această ucidere eliberându-i pe 
cei asupriţi. Aşadar, studentul îşi asumă misiunea de a rege-
nera umanitatea, apelând la forţa raţiunii sale. Această indi-
vidualitate care funcţionează doar pe baza raţionamentelor 
sale apare iniţial în mulajul binelui, dar devine un instru-
ment diavolesc prin anularea celorlalte facultăţi ale sale. Îna-
inte de săvârşirea crimei, raţiunea lui îşi va fixa forma într-o 

reprezentare imaginară a realităţii. Planul său acţional devine 
un sistem al gândirii mecanice, căruia îi lipseştei dentitatea; 
el execută în spectrul unei dispoziţii obligatorie şi nicidecum 
prin funcţiile voinţei. În esenţa sa, personajul dostoievskian 
este o individualitate abstractă.

Dar orice încercare de sfidare a principiilor morale va  avea 
drept consecinţă instaurarea nebuniei în conştientul actan-
tului revoluţionar. Pironit în nebunie, nu se poate identifica 
o libertate absolută permanentă, ci doar una temporară, o 
iluzie a ideii de supraom, pentru că el se vede in faţa faptu-
lui împlinit- o ucide pe Aliona Ivanovna, dar şi pe Lizaveta, 
o persoană care nu avea nici o vină în acţiunea individualistă 
a lui Raskolnikov. Dublul asasinat va fi factorul declanşator 
al dezechilibrului psihologic al lui Raskolnikov.

Ceea ce se poate remarca la acest personaj dostoievskian 
este faptul că el îşi conştientizează nebunia şi în acelaşi timp 
o acceptă. Recunoaşterea propriului declin se observă în 
monologul în care îşi plânge propriul eşec, pentru că sora 
cămătăresei a fost ucisă de el. În secvenţa în care el declară 
că acea bătrână a fost un pretext de a deveni o fiinţă superi-
oară sau o ipostază napoleoniană, îşi aduce aminte de Sonia 
şi de Lizaveta, astfel că este martor propriei sale crize de 
identitate şi observă ferm că nu a conştientizat efectele pro-
priilor acţiuni imorale. Raskolnikov nu-şi amanetează com-
poziţia psihologică pentru a demonstra o idee sau pentru a 
îndeplini o misiune.

De asemenea, îşi acceptă nebunia şi în fond urmările pro-
priei acţiuni cu ajutorul personajului feminin Sonia Marme-
ladova. Până la prezenţa categorică a Soniei în sistemul de 
acţiuni al lui Raskolnikov, studentul era condamnat să tră-
iască în convenţiile propriei raţiuni. Deşi se străduieşte cu 
orice preţ să evadeze din captivitatea lumii impuse şi create 
de propriile raţiuni şi legi morale, eşuează, devenind vic-
tima ideilor sale permanente. Influenţa Soniei este în acelaşi 
timp intensă şi esenţială. Raskolnikov refuză capitularea în 
faţa stării dezorganizate a legilor morale datorită implicaţii-
lor personajului feminin.

Iniţial Raskolnikov adera la ideea sinuciderii ca mijloc 
de rezolvare a problemelor sale de factură psihologică, dar 
renunţă pentru că i se relevă în personalitatea Soniei Mar-
meladova experienţa suferinţei şi a iubirii. La îndemnul ei, 
studentul va aduce la cunoştinţa autorităţilor, care analizau 
cazul crimei, că el este ucigaşul. Urmează pedeapsa studen-
tului, care este trimis în Siberia urmând să lucreze la ocnă. 
Sonia îl însoţeşte pe Raskolnikov la închisoare, unde îi va 
înmâna singura carte permisă, Biblia, care va avea un rol 
esenţial în reînnoirea concepţiilor sale morale. Revenirea în 
memorie a lui Raskolnikov va depinde în mod considerabil 
de prezenţa Soniei şi de influenţa acesteia, întrucât ea îi va 
conferi eroului o nouă imagine etică.

Raskolnikov nu poate supravieţui declinului lăuntric şi 
se decide, la îndemnul Soniei, să se autodenunţe. În proce-
sul său de revenire în memoria morală a lumii este necesară 
această cale confesivă. Întregul proces de vindecare porneşte 
de la influenţele Soniei şi continuă în decursul muncii erou-
lui la ocnă, eroul dovedind în acelaşi timp că nu este dominat 
de lezarea legilor morale. Valoarea axiolgică pe care o putem 
observa la acest personaj ar putea fi rezumată la sintgama 
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iertarea prin suferinţă: „Conştientizarea acţiunilor pe care 
le întreprinde Raskolnikov precum şi urmările acestora sunt 
esenţiale în vederea conturării unui profil moral şi axiologic 
al personajului, astfel ca proiecţia legilor creştine să repre-
zinte o nouă dimensiune psihologică. Dostoievski adaugă în 
psihologia personajului său revenirea la ordinea morală în 
vederea realizării unei armonii a existenţei.[…] Vina tragică 
a eroilor săi rămâne proiectată pe vinovăţia general-umană 
care motivează tragedia şi necesitatea credinţei, în afara căreia 
Dostoievski nu poate întrevedea ordinea morală şi prin ea 
armonia de viaţă salvatoare.“ [Mălăncioiu, 1978: 164].

Noua psihologie a lui Raskolnikov se va naşte din raţio-
nalismul său înfrânt şi din eşecul planului său de a-şi afirma 
voinţa anarhice, prin care urma să fie conturată, în mod indu-
bitabil propria libertate. În locul acestora apare credinţa ca 
mijloc de armonizare a legilor morale lezate. Nu mai poate 
fi sugrumat de individualismul său abstract şi nici de raţiu-
nea sa care căuta o idee universală doar pentru sine. Primul 
şi cel mai mare pas pe care acest om îl face către regenera-
rea morală îl reprezintă calea mărturiei şi a autodenuţului.

Cu ultimele eforturi ale voinţei sale, Raskolnikov renaşte 
din impetuozitatea raţiunii sale care l-a înecat în tulburări 
mintale, refuzând în acelaşi timp ideea nietzcheniană de 

„supraom“. Personajul lui Dostoievski este o proiecţie auten-
tică a omului modern, care pendulează între orgoliu şi păcat, 
care încearcă cu disperare să-şi depăşească condiţia subterană 
a fiinţei, dar care reuşeşte să se regenereze într-o formă com-
plet nouă a imaginii sale etice. Datorită Soniei, dar şi al unui 
aspect cu un caracter simbolic din scena asasinatului său în 
care el lasă uşa deschisă, personajul rus se împotriveşte unei 
posibile dezertări în faţa haosului şi extrage din compoziţia 
sa psihologică orgoliul care l-a stăpânit până la eşecul ideii.

În ciuda orgoliului pe care amândoi eroi încearcă să şi-l 
afirme, hrănindu-şi ideea de a recompune lumea, printr-o 
revoltă de natură etică, doar unul supravieţuieşte acţiunii 
întreprinse, Raskolnikov prin acceptarea greşelii, urmând 
să-şi accepte pedeapsa pe măsura faptei imorale pe care a 
săvârşit-o. Doar Hamlet îşi simte spaţiul practic în care acţi-
onează drept o temniţă, spaţiul Danemarcei limitându-i în 
consecinţă libertatea şi existenţa, ceea ce nu se poate spune 
despre Raskolnikov care valorifică în plan etic, pe deplin spa-
ţiul depravat petersburghez.

Cu toate că ambele planuri individuale eşuează şi nu pot 
fi probate practic în realitate, Raskolnikov supravieţuieşte 
ideii sale absolute, dar ajunge un om chinuit de propriile 
acţiuni, care în loc să probeze libertatea absolută, resimte 
sentimentul culpabilităţii şi al greşelii nevindecabile, întru-
cât va regreta moartea celei de-a doua victime ale sale, Liza-
veta, la sfârşitul trăirii sale psihice unde îşi exprima ura faţă 
de cămătăreasa ucisă şi regreta eşuarea ideii sale individua-
liste. Notabil este faptul că cele două crime ale eroilor repre-
zintă două poziţii teoretice diametral opuse: prin uciderea 
lui Claudius era răzbunată moartea tatălui său, deci o posi-
bilă acţiune morală doar la nivel particular, în timp ce moar-
tea cămătăresei reprezintă restabilirea echităţii sociale şi înlă-
turarea nedreptăţii, întrucât acest personaj era în mecanica 
teoriei răul care trebuia eliminat pentru ca mai multe vieţi 
să fie salvate de suferinţă şi inegalitate.

Eroul care reuşeşte să se elibereze, prin suferinţă şi supli-
ciu lăuntric, ajutat şi de un personaj este Raskolnikov. Prin 
intermediul Soniei, acesta va descoperi că este un iubitor de 
oameni. În drumul cunoaşterii de sine şi al lumii exterioare, 
se va produce o reorientare a figurii romaneşti: îşi recunoaşte 
crima şi acceptă pedeapsa- ispăşire în urma confesiunii sale 
că el este autorul dublului asasinat. Sonia face mai mult decât 
să-l elibereze pe Raskolnikov de sub imperiul raţiuni sale 
individualiste: îi demontează principiile lui Raskolnikov şi 
readuce în conştiinţa acestuia legea divină pe care acesta a 
omis-o în tot acest timp. Iluzia superiorităţii şi nebunia dis-
trug structura psihologică a celor două personaje şi orice 
etică manifestată în contextul schimbării ideilor de bine şi 
de rău este o falsă etică. Nebunia este rezultatul abandonă-
rii regulilor morale.

Raskolnikov rămâne pentru conştiinţa modernă imagi-
nea omului care, deşi este într-o criză de cunoaştere, izbuteşte 
o reorientare a gândirii şi a conştiinţei. Salvarea interioară 
a lui Hamlet nu se poate însă petrece pentru că răzbunarea 
tatălui său este o misiune care devine un mecanism al exis-
tenţei. Refuzul lui Hamlet de a se salvare prezintă preţul dra-
matic pe care-l va plăti, ajungând o victimă a propriei crime. 
Raskolnikov renunţă la ideea napoleoniană, la ideea de fiinţă 
superioară pentru a putea cunoaşte salvarea prin sacrificiu. 
El îşi mărturiseşte crima şi este condamnat la muncă silnică 
într-o închisoare din Siberia. În acest loc, Raskolnikov va 
deveni un nou personaj, o nouă identitate.

Angoasa lui Raskolnikov dispare pentru că a fost sal-
vat de Sonia. Acest personaj feminin are un rol imens în 
acest roman: este imaginea sacrificiului şi îi citeşte secvenţa 
biblică „învierea lui Lazăr“, motive pentru care personajul 
lui Dostoievski este demn de o nouă viaţă, fiind salvat de 
persoana iubită. Angoasa lui Hamlet este o durere continuă, 
incontrolabilă: el o ucide pe mama sa şi pe Ofelia (provocând 
sinuciderea acestui personaj) şi pentru că nu-şi poate con-
trola starea nevrotică moare la sfârşitul piesei. Dar Raskol-
nikov, cu ajutorul Sonei, se va recompune atât din punct de 
vedere psihologic, cât şi moral, prin acceptarea pedepsei pe 
măsura acţiunilor sale, reuşind să-şi recupereze sinele pier-
dut într-o idee sterilă.

Aşadar, atât Hamlet,cât şi Raskolnikov reprezintă două 
ipostaze ale crizei de  identitate morală şi de sine a unei 
persoane, care îşi închipuie că este o fiinţă superioară. Deşi 
ambii îşi manifestă existenţa sub însemnele nebuniei (pre-
cum angoasa, idei sterile, disperare şi falsificare a sinelui) 
doar Raskolnikov primeşte şansa de a renaşte din propriul 
păcat, din propriul declin. Amândoi sunt pironiţi în nebunie 
şi sugrumaţi de propriul ideal, însă Raskolnikov rămâne o 
ipostază a omului care se trezeşte din propriul somn al igno-
ranţei, al materiei febrile, care cu un ultim efort refuză capi-
tularea fiinţei în faţa haosului moral.
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C
Liviu CAPŞA

Destine de cuceritori – de 
la Napoleon Bonaparte 

la Honoré de Balzac
Când Balzac a scris, sub portretul lui Napoleon, „Ceea ce n-a 
putut desăvârşi el cu sabia, voi împlini eu cu pana“, nu ştia că, 
definindu-şi astfel parcursul de creator în „compania“ celui 
care dorise să stăpânească lumea, îi va oferi prilejul lui Stefan 
Sweig, pornind de la acest citat, ca în portretul literaro-uman 
pe care il dedică, să aşeze „universala condiţionare a lumii sale 
lăuntrice“ sub semnul destinului de cuceritor.

În câteva zeci de pagini, scrise în stilul său avântat-romantic, 
împletit cu metafore în cascadă dar şi cu rigoarea adevăru-
lui istoric, Stefan Sweig realizează unul dintre cale mai com-
plexe portrete, din multele existente, ale creatorului „Comediei 
umane“. Totodată, Sweig ne oferă şi o „încercare“ de situare a lui 
Balzac în lumea societăţii pariziene, pe care o reproduce exem-
plar în romanele sale, completându-i, astfel, pe toţi ceilalţi exe-
geţi balzacieni, nu puţini la număr, între care Philippe Bertault, 
Bernard Guyon, Pierre Abraham, Roger Pierrot, Marcel Boute-
ron, Pierre Moreau, Antoine Adam, care au lărgit cadrul anali-
zei creaţiei literare a autorului „Comediei umane“, explorându-l, 
cum spune André Maurois în biografia pe care i-o dedică în 

„Prometeu sau viaţa lui Balzac“, „asemenea unui univers, pen-
tru că este un univers“. Desigur, Sweig nu este primul care îl 
compară pe Balzac cu Napoleon, dar modalitatea în care reali-
zează această strălucită paralelă este unică. „Strategia lor impe-
rială“, fie că este dezvoltată pe câmpul de luptă, în mijlocul sol-
daţilor sau în faţa paginii de scris, în lumea la fel de dramatică 
a personajelor, „face din Franţa ţara de care atârnă restul lumii 
şi al cărei centru e Parisul“, după cum spune Sweig. Amândoi 
îşi încep ascensiunea prin cucerirea Parisului, pentru ca, apoi, 
fiecare să ia în stăpânire teritorii tot mai întinse: Napoleon – 

„fiordurile Norvegiei“, „cerul de foc roşu al Egiptului“, „câmpi-
ile arse ale Spaniei“, Balzac – mase de cititori din toată Franţa 
şi nu numai. Napoleon, în momentele sale de răgaz, între două 
campanii, elaborează Codul Civil, fundament juridic de uriaşă 
însemnătate practică, Balzac, conform caracterizării lui Sweig, 
creează şi el un cod, doar că unul „moral“ – „al iubirii şi al căsă-
toriei“, pe care personajele sale îl respectă sau îl încalcă spre a 
da viaţă unor poveşti pline de zbucium şi farmec, deopotrivă.

Aşa cum soldaţii lui Napoleon se formează şi se călesc în 
focul luptelor, fiecare având rezervat „Bastonul de Mareşal“, şi 
personajele lui Balzac capătă pregnanţă, forţă şi voinţă de învin-
gători prin luarea în stăpânire a lumii în care se mişcă. O uri-
aşă dorinţă de cuceritori se revarsă din paginile romanelor sale, 
dar, fireşte, nu toţi reuşesc, nu toţi îşi duc visul de mărire până 
la capăt, aşa cum şi Napoleon are Waterloo-ul său. Pe câmpul 
de luptă al romanelor sale, în care pune tot atât strategie cât în 
campaniile napoleoniene, generalii săi sunt „Rastignac, arivis-
tul, Desplein, studentul în medicină, Louis Lambert, filosoful, 
Bridau, pictorul, Rubempre, gazetarul“. Toţi aceştia, asemenea 
soldaţilor „marii armate“ care străbat coclaurii Europei, „îşi rup 

ghetele pe drumurile 
care duc spre Paris“, îşi 
umplu veşmintele de 

„praful şoselei“, având 
„gâtlejul ars de o mon-
struoasă sete de plăceri şi bucurii“. O luptă, deci, „în cuprin-
sul civilizaţiei“, asemănătoare celei de pe „câmpiile de bătălie“, 
pentru că, după cum spune însuşi Balzac: „Romanele mele bur-
gheze sunt mai tragice decât tragediile voastre“. Iar dacă cele-
brele campanii militare ale lui Napoleon sunt studiate şi azi 
în academiile militare din întreaga lume, romanele lui Balzac, 

„strategiile“ sale narative în care lumea societăţii pariziene este 
înfăţişată în toată goliciunea sau splendoarea sa, sunt, la rân-
dul lor, obiect de studiu în universităţi, sunt analizate din cele 
mai diverse unghiuri, reunesc interpretări originale, surprin-
zătoare sau pur subiective din partea unor mari critici literari.

Scrie Sweig, cu referire la Balzac: „Pasiunea sa este să descrie 
energia îndreptată spre un ţel“, frază la fel de îndreptăţită să 
sintetizeze şi nesecata dorinţă de victorii a lui Napoleon, neos-
toita sa energie de cuceritor.

Uriaşa dorinţă de „înfăptuire“ a lui Balzac, avându-i ca 
modele, după cum mărturiseşte, pe Cezar, Newton şi Bona-
parte, i-a guvernat întreaga viaţă, pe care a obligat-o să se mul-
tiplice în toate personajele sale, să alerge neobosită în întâmpi-
narea extazului creator, să nu-şi domolească niciodată ambiţiile 
ca să rămână întreagă, pentru că „viaţa scade proporţional cu 
puterea dorinţelor“.

Ca şi Napoleon, care este adulat şi respins, preamărit şi exi-
lat, trăind în succesiune un destin în care gloria se împleteşte 
cu prăbuşirea, şi Balzac, dezamăgit de lumea care-l înconjoară, 

„se îngroapă în refugiul tăcerii sale, creându-şi singur, pentru 
el însuşi, un simbol al lumii“, cum spune Sweig. „Purtând o 
întreagă societate în capul meu“, cum mărturiseşte de nenu-
mărate ori, Balzac a „trăit neîncetat o viaţă în stare de proiect“, 
conform caracterizării lui Gaёtan Picon, ţintuit în camera sa, la 
masa de scris, zi de zi şi, mai ales, noapte de noapte, creând per-
sonaje, poveşti, destine. Pentru ca, toate aceste „făpturi create 
de el“, după modele vii sau imaginate – ne aminteşte François 
Mauriac – „să istorisească adevărata sa poveste, cea pe care n-a 
trăit-o, dar pe care a dorit s-o trăiască“.

S-a spus că Balzac, în imensa-i operă, a vorbit despre sine 
prin personajele sale, a dat glas, în mii de forme, netrăirilor, 
dorinţelor, viselor sale. Prin toate aceste personaje el s-a son-
dat pe sine şi, în acelaşi timp a pătruns în „enciclopedia umană“ 
pentru a-i dezvălui toate tainele, „feţele nevăzute ale destine-
lor“. El scrie ca să-şi confirme şi ceea ce ştia dinainte, ca să dea 
şi alt chip realităţii, lumea dinafară şi lumea sa interioară sunt 
tot una, „grăuntele de magie“, plăsmuirile sale, se aşează peste 
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„frontul“ de fiecare zi al vieţii, aşa cum înfăptuirile napoleone-
ene s-au înscris în istoria Franţei şi a lumii.

Este greu, citind ce a scris Stefan Sweig despre Balzac, des-
pre psihologia acestui uluitor romancier, să rezişti tentaţiei 
de a cita din fiecare pagină a sa, din fiecare frază, din fiecare 
metaforă ce dau chip literar şi uman celui care „a dat lumii o 
expresie epică“.

Scriind cele de mai sus, nu pot să nu mă gândesc la un 
alt mare artist, pe care nu l-am inclus în această comparaţie 
napoleoneano-balzaciană, dar care poate sta alături de marele 
romancier francez prin uriaşa sa forţă creatoare, printr-un cult 
al muncii dus până la sacrificiu: este vorba, desigur, despre 
Brâncuşi. Sosit şi el la Paris, smuls, ca şi Balzac, printr-o tainică 

„forţă centripetă“ din provincia sa anonimă şi aruncat asupra 

„oraşului luminilor“, pentru a-l cuceri cu mintea şi mâinile sale 
de ţăran gorjan atins de genialitate, şi despre care Jean Cassou 
a spus următoarele: „Sculptura lui Brâncuşi este un desen, o 
purificare, este linie, cerc şi oval, perfecţiune la care spiritul nu 
are nimic de spus şi care, dimpotrivă, îl satisface. Precum zbo-
rul alb închis al evantaiului mallarmean, ea reuneşte şi exaltă, 
într-o înaltă şi lungă linie desfăşurată, întregul suflet al păsării“.

Încheind în spiritul acestei paralele, se poate spune cu 
îndreptăţire că şi Napolean, şi Balzac, uniţi în destinele lor de 
cuceritori, au sfârşit prea repede, „consumaţi de dorinţele lor“ 
supraomeneşti, epuizaţi de cuceririle lor grandioase. Dar, cum 
spune André Maurois, „cine n-ar dori să fie Balzac?“. Sau, pen-
tru a-l completa pe vestitul biograf, cine ar refuza o întruchi-
pare napoleoneană?

Gheorghe GRIGURCU

Un poet ce nu se cuvine uitat
Versurile lui Florin Muscalu ilustrează un filon dispărut în pro-
ducţia poetică de azi, o conceptualizare elegantă, o transparenţă 
prin care se întrevăd simbolurile, o structură prozodică tradiţi-
onală. La distanţă de atmosfera stradală şi de bar, de progresiva 
blazare a tinerilor actuali, ele fac legătura cu modalitatea lui Emil 
Botta, dar şi cu cea a lui Lucian Blaga, cu începuturile liricii Cer-
cului literar sibian, datorate unor Radu Stanca, Ştefan Aug. Doinaş, 
Ioanichie Olteanu. Nostalgia subiectivă se interpenetrează cu nos-
talgia unui alt timp literar: „Mult aş fi vrut ca poemul acesta/ Să fie 
o sărbătoare a spiritului,/ Să i se pună un nume necunoscut/ Aşa 
cum oamenii ce vor veni după noi/ Nu ştim ce nume vor purta…/ 
În cimitirul poeziei aş vrea să existe/ Mausolee bogate, făcute din 
piatră avară, (…) Stau pe scările marilor clădiri,/ Aşezat ca în Gre-
cia, cu faţa spre cer,/ Şi, dintr-odată, marele cimitir al Poeziei…“ 
(Poemul cu nume necunoscut). Decepţia prezentului e aici con-
ţinută. Spre a-i face faţă, autorul recurge la recuzita unui decorati-
vism abundent, incluzînd în liniile sale referinţe naturiste aidoma 
unui gir al naturii. Obîrşia rurală intervine suculent: „Prigori-
ile, arhitectura aurului/ Înălţîndu-se. Rapiţă-n galbenul zbor…/ 
Un stol de prigorii adormit pe pămînt/ Înfloreşte primăvara. O, 
dulcele nor/ Tupilat sub copitele zburătoare…/ Cine mai potco-
veşte astăzi prigorii?“ (Potcovarul de păsări). Sau: „O aşezare – 
într-un ţinut/ Îndepărtat al văzului. O ruină./ De ceară cerească, 
albastră, ce se/ Zăreşte uneori în asfinţit. Şi o albină/ Uriaşă cît 
Mierla-mi, ce-şi poartă/ Sînul, precum punga de aur“ (Viaţa albi-
nelor). Nu o dată întîlnim elementele unui celest livresc în aceeaşi 
cheie de patriarhal pastel: „Bătrînele cărţi, ceruri bătrîne,/ Chi-
rilică, greacă, sanscrită,/ Ţiglele lor de-o culoare necunoscută-i,/ 
Rîndunelele îşi fac cuibarele în litera lor aurită…“ (Litera aurită). 
Primăvara, cîrdurile de păsări trec pe boltă „aşezate sub forma 
unor mari hieroglife necunoscute,/ Prin a căror lentilă de aur se 
zăresc/ Umbrele veacurilor, celelalte anotimpuri“ (Meteoritul hie-
roglif). Înălţîndu-şi privirea spre cer, poetul îşi caută interogativ 
destinul sideral: „Pui un răspuns sub cerul înstelat/ La întreba-
rea stelelor din vară…/ De pildă, de ce umbra ţi s-a dat/ Atunci 
cînd viaţa singură coboară…// Ce zare-n veac ne şlefuieşte fiinţa,/ 
Cum apele se şlefuiesc pe ele,/ Ca-n micul fluviu, cel ce îl plutim,/ 
Punem răspuns cu faţa înspre stele…“ (Elegia punerii întrebă-
rii). Atracţia lui Florin Muscalu către îmbelşugata viaţă organică, 

parte a Creaţiei iniţiale, pare o 
încercare de-a dobîndi prote-
guirea acesteia. Cultul deopo-
trivă al micilor vieţuitoare şi 
al florilor revine constant cu o 
melancolică tandreţe: „În mij-
locul mării aceleia/ Un melc ca 
hipnoza răsare prin veac,/ Pău-
nii se-nşiră la intrarea în scor-
bură/ Şi lebede negre plutesc 
fără lac…“ (Elegia marelui auz). Ori imaginea rustică de-o rod-
nicie virtuală sacralizată ce ni-l evocă direct pe Blaga: „Cum şipotă 
meiul uleios, pus ca roua,/ Un rîu de minuscule chihlimbare…/ 
Sămînţa dormind sub povara-i/ Alunecă-n somn. O uitare…// 
Tîrzia-i lumină e-n cumpăna sfîntă,/ Prepeliţele-s grele de ea,/ 
Nu-s ele aicea acelea ce cîntă,/ Ci meiul, cînd din ceruri cădea…“ 
(Căderea meiului). Dar n-am putea omite nici referinţele funebre, 
aidoma unor vaticinări ale propriului său tragic final prematur: 

„Alba coală de hîrtie din faţa poetului,/ Ca lespedea de marmură 
ilumina./ Sub ea, un tînăr mormînt/ Pe care nimeni nu îl ştia…“ 
(Alba coală). Sau: „Acum, la sfîrşit, groapa comună a poeţilor/ 
Este goală. Ce să punem în ea?“ (Niagara plîngînd). Sau o poe-
zie remarcată şi de Al. Piru, adresată unei Elis, accepţie figurativă 
a Poeziei, nu altcineva decît sora lui Georg Trakl cu care acesta 
pare a fi avut în scurta-i existenţă raporturi incestuoase. Poezia 
însăşi ca dramatică ipostază a unui incest: „Scriu greu acest testa-
ment al metaforei…/ În el voi spune ceva despre erudiţia morţii;/ 
Iubita mea pînă la jumătate de moarte/ Şi eu sărutînd-o… (…) 
Toate acestea se petrec în vechile toamne,/ Din care vor ieşi mai 
multe fete/ În purpuritatea avară a morţii,/ Cu chipul cerului, 
Elis!// Eu, bătrîn pe un scaun de lemn,/ În mijlocul unei păduri, 
la o masă de lemn,/ Sărutîndu-mă cu fata Elis, sora lui Elis,/ Scriu 
acest testament al metaforei:// Las bunurile mele morale/ Cerul 
înstelat, Fata Elis, Viaţa/ în mîna Metaforei, a lui Trakl,/ Pe această 
masă umbroasă de lemn“ (Testamentul metaforei). M-am înt-
îlnit ultima oară cu Florin Muscalu cu puţine zile înaintea tragi-
cului accident care i-a curmat viaţa în floarea vîrstei. Un poet de 
o indiscutabilă autenticitate ce nu se cuvine uitat.



Eseu HYPERION 175

T
Simona-Grazia DIMA

Instantanee din viaţă  
(23 mai-august 1982)

Tatăl meu, Simion Dima (1930–2012), a fost prozator, isto-
ric literar, editor, publicist, membru al Uniunii Scriitorilor 
din România. I-au apărut antum patru volume de povestiri, 
proză scurtă şi eseuri, un roman, a elaborat, în colaborare 
cu mama, Valentina Dima, o piesă de teatru pentru copii, a 
coordonat un apreciat volum despre perioada bănăţeană a 
lui Camil Petrescu, a îngrijit şi prefaţat două ediţii din scri-
itorul bănăţean clasic Victor Vlad Delamarina.

I-am publicat recent în presa noastră literară poemele 
descoperite postum. Acum încredinţez tiparului o selecţie 
din însemnările sale, scrise „la cald“, fără intenţie de publi-
care, pentru sufletul lui, rod al luptei de fiecare zi cu vremu-
rile (adaug că descifrarea lor nu a fost defel una lesnicioasă, 
din pricina grafiei greu lizibile). Le-am intitulat Instantanee 
din viaţă, cu o expresie ce i-a aparţinut, prezentă într-un 
manuscris timpuriu. Nu am socotit potrivită titulatura de 
jurnal, întrucât optica autorului este accentuat extrovertă, 
pornită din intenţia vădită de a panorama socialul, şi în 
mai mică una individuală, particulară, atitudinea perso-
nală fiind implicită.

Beneficiind de o educaţie aleasă, la Facultatea de filo-
logie a Universităţii din Bucureşti, unde i-a avut profesori 
pe G. Călinescu, Al. Rosetti, Iorgu Iordan, Ion Coteanu şi 
alţii de mare calibru, dorea dintotdeauna să devină scriitor. 
A profesat, pentru câştigarea existenţei, ca jurnalist, editor, 
apoi din nou ziarist, de astă-dată publicist-comentator, la 
principalul cotidian din Timişoara, fără a-şi trăda convin-
gerile democratice. Avea, structural, vocaţia scrisului ca 
exprimare cu largă adresabilitate, înclina deci, firesc, spre 
relatarea ardentă, pe viu, a faptelor. Deşi timpurile nu au 

fost favorabile unei ziaristici în adevăratul sens al cuvântu-
lui, cu talent şi inteligenţă a reuşit să capteze atenţia citito-
rilor din cele mai diverse medii, după cum mărturiseşte el 
însuşi, surprins, cu modestie, ba chiar cu o undă de amără-
ciune, provenită din deplina conştiinţă a derizoriului pre-
supus de micile făptuiri jurnalistice posibile în contextul 
respectiv. Tonul său cald, sincer, interesul real purtat seme-
nilor i-au adus aprecierea entuziastă a unui public numeros.

Ardent ascultător al postului de radio „Europa liberă“, 
dezavuând constant evoluţiile regimului comunist, s-a con-
siderat de la început un disident reflexiv, obstinat. A adop-
tat poziţia de martor şi analist nepărtinitor, din perspectiva, 
neschimbătoare, a omului de cultură autentic care era, dar şi 
a unui anonim reprezentant al poporului, cum se considera. 
După el, atitudinea proprie poporului şi oricărui autentic 
reprezentant al său presupunea, axiomatic, bun-simţ, ome-
nie, moderaţie. Graţie lecturii din scriitorii naţionali şi uni-
versali majori, dar şi prin zilnica practică a scrisului, a reuşit 
să navigheze într-un mediu politizat, resimţit în perma-
nenţă ca unul ostil, neprielnic pentru gândire şi creaţie. Un 
citat semnificativ din Nietzsche, reprodus de el în chip de 
memento în paginile ce urmează, îi rezumă crezul: „Avem 
arta ca realitatea să nu ne ucidă“.

A izbutit astfel să-şi păstreze prospeţimea percepţiei, des-
chiderea faţă de fluxul devenirii. Poate că nu a surprins, în 
notaţiile sale, lucruri neapărat noi, tiparul lor obiectiv ne 
este deja binecunoscut, la peste 30 de ani de la Revoluţie, dar 
am aflat în ele trăiri directe, imediate. În acest sens, textele 
au o anumită valoare documentară, existenţială şi estetică.
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Desigur, corpusul început mai jos reprezintă o selecţie 
din materialul abundent, chiar aluvionar. Am ales instan-
ţele cele mai percutante, mai expresive – chintesenţiale, fără 
a reproduce scene, reflecţii anodine sau care ar aduce atin-
gere unor persoane încă în viaţă. Fiind scrise în grabă, în 
stări de ebuliţie interioară, frazele prezintă un aspect stilis-
tic uneori frust, iregular. Am efectuat în consecinţă câteva 
remedieri, o redactare sumară, acolo unde se impunea, am 
completat, în unele cazuri, numele notate numai prin ini-
ţiale, sau, dimpotrivă, am redus câte un nume la iniţiala sa. 
Numele Ceauşescu l-am întregit numai de două ori, în rest 
l-am lăsat sub formă de iniţială, aşa cum era scris. Preciză-
rile mele (care au presupus uneori un asiduu efort de docu-
mentare) sunt incluse între paranteze drepte. Remarc şi fap-
tul că, în mai multe rânduri, apar pasaje datate mai devreme 
decât perioada specificată (dintre lunile mai şi august ale 
anului 1982), situaţie datorată transcrierii lor tardive de pe 
diverse ciorne, dovadă că îşi considera importante însemnă-
rile, că vedea în ele un material uman inspirator, în vederea 
unor proze, sau, oricum, nişte mărturii fidele despre o epocă.

Mi-a plăcut în notele sale preocuparea extinsă faţă de 
toate domeniile existenţei, extrema curiozitate depistabilă 
în toate momentele relatate. Deşi obligaţiile redacţionale ale 
autorului priveau cultura, medicina şi unele chestiuni cetă-
ţeneşti, discuta în permanenţă cu specialişti din toate sec-
toarele ori cu oameni simpli, spre a-şi forma o opinie des-
pre mersul în ansamblu al lucrurilor. Orice informaţie era 
binevenită, dacă provenea dintr-o sursă creditabilă. Coe-
xistă, aşadar, descrieri ale frământărilor sociale de la noi şi 
de aiurea, cu punctări (scurte, fulgurante) ale stărilor de fapt 
din agricultură, medicină ori din lumea literară, cu frânturi 
de poeme sau opinii despre cărţi şi autori. Avea o adevărată 
pasiune pentru politica externă, evenimentele de pe scena 
politică mondială erau urmărite în detaliu.

Diagnosticul său social era unul just, aşa încât regimu-
lui ceauşist i l-a pus cu fineţe, de timpuriu, în 1974, când 
semne clare indicau o alunecare spre dictatură.

Adaug că această atitudine de receptivitate faţă de lume 
era o caracteristică a familiei noastre, intens cultivată. Mama, 
Valentina Dima, şi ea scriitoare, precum şi o excelentă jurna-
listă, la rândul ei, implicată la maximum în existenţa noastră 
şi cunoscătoare a evenimentelor evocate de tatăl meu, avea 
o forţă şi o acurateţe a diagnosticului mult mai puternice, 
ea era leit savantul în stare să recreeze un mamut dintr-un 
oscior – dar asta e o altă poveste. De aceea, mă rezum la a 
preciza că subiectele atinse în prezentele însemnări au fost, 
la timpul lor, dezbătute în familie, ducând şi la o formare a 
mea în spiritul atenţiei faţă de real, nu orice fel de real, însă; 
ci acela văzut, hegelian, drept formă de manifestare a divi-
nităţii în lume (chiar dacă aceste cuvinte nu au fost rostite, 
nu era vorba de nimic teoretic). Deocamdată, însă, am reţi-
nut şi am redat, prin demersul meu restitutiv, incandescenţa 
unor fulguraţii sufleteşti din epoca totalitară, zbuciumul 
interior al unui intelectual.

(Prezentare, text îngrijit şi adnotat de Simona-Grazia Dima)

23 mai 1982, duminică. „Atmosferă de sfârşit de dom-
nie în România“, scria, mi se pare, Le Monde despre ceea 
ce se întâmplă la noi, iar spectacolul este într-adevăr gro-
tesc şi întristător.

La sfârşit de săptămână C. (Ceauşescu) l-a adus la putere 
pe Dăscălescu, despre care se ştie doar că e omul dur, ca un 
taur ce aşteaptă să lovească; sta la masa prezidiului deoparte, 
pornit parcă să împungă, în timp ce, la dreapta lui C., Verdeţ 
aproape plângea, pus acum, sper că definitiv, pe linie moartă 
(are numai atribuţii de reprezentare). Dar faptul că C. a tre-
buit să-l mazilească şi pe el, şi pe Burtică, şi pe Bobu cred că 
poate sugera proporţiile catastrofei în care ne aflăm. Ideea 
vagă a creşterii rolului jucat de guvern ar putea rodi într-alt 
climat, în care samavolniciei prezidenţiale să i se pună pie-
dici (limite); dar e C. omul care să ştie de limite, să le res-
pecte? Nu cred. De aceea Dăscălescu va repara ceva doar 
dacă va avea mână liberă. Altfel va ajunge fie la reprimări 
violente, fie la măsuri ce nu i-ar fi pe plac tiranului, care are 
acum, ca şi tanti [aşa obişnuia să o numească, în registru uşor 
comic, pe Elena Ceauşescu], o mutră sumbră şi îngrijorată. 
Să fie totuşi sfârşitul domniei? Încă mai trebuie să aşteptăm.

Încet, confruntarea pentru Insulele Falkland devine răz-
boi. Vineri trupele britanice de pe navele flotei trimise acolo 
au debarcat, consolidându-şi poziţia pe insule.

Încolo, o linişte încordată, pe un fond de secetă: după 
amiază prevestitoare de furtună. Dar n-a fost decât o aversă 
uşoară, care a trecut repede.

Trist e că „grădinarii“ se apucă şi taie copacii ca să nu 
facă umbră straturilor lor. A tăiat [vecinul] L. joi o jumătate 
din coroana frumosului arbore decorativ din faţa sufrage-
riei noastre – ceea ce m-a umplut de indignare: nici nu s-a 
ostenit măcar să mă întrebe. I-am spus şi n-am fost destul 
de abil ca să-l fac să simtă nu numai mânia mea, ci şi aspec-
tul dăunător al acestei goane după recolte şi chilipiruri gră-
dinăreşti cu totul iluzorii. Dar pomii, cu umbra, cu ocro-
tirea de priviri indiscrete din blocul vecin, cu aerul curat 

– cine ni-i va reda?

Aspecte triste, stresuri mărunte şi mai ales această veş-
nică grijă pentru aprovizionarea grea, anevoioasă, cu lipsa de 
perspectivă ce ne-o permanentizează acest regim dur, inu-
man de „sfârşit de domnie“ ori nu, dar tot mai greu suporta-
bil: M. (Mona – subsemnata, S.-G. D.) s-a întors de la Sighi-
şoara (unde a fost plecată de sâmbătă dimineaţă): acolo nici 
măcar nu se găseşte ceva de mâncare în magazine, dar nimic!

P. Ilieşu indignat: cartea sa, prima ce-i va fi publicată de 
o editură de stat, a fost oprită, cică pentru că are o poezie 
[intitulată] Meditaţie. Ameninţă că îşi cere paşaportul. „Nu 
mai suport!“. „E ceva demenţial!“.

Toată lumea crede că în iunie congresul culturii va adopta 
măsuri dure la adresa intelectualilor.

„Acţiune, acţiune! Iată pentru ce trăim!“ (Fichte).
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Măsuri represive, nepotism, intrigă, ţanţoşe călătorii prin 
lume – regimul C. văzut de Occident.

Criza şi repercusiunile ei în conştiinţe – criza valori-
lor morale.

„Avem arta pentru ca realitatea să nu ne ucidă.“ (Nietzsche)

„Cine intră ne face onoare, cine nu intră ne face plăcere“ 
– inscripţie la intrarea în redacţia ziarului „Curentul.“

„Să facem din mintea noastră de oameni liberi şi netemă-
tori un fecund teritoriu al fanteziei.“ (Geo Bogza)

Un sculptor nu lucrează niciodată cu marmură sau pia-
tră extrasă din munte cu ajutorul dinamitei. Piatra extrasă 
astfel are fisuri care o fac perisabilă.

Stăm pe banca din parc, umbrită de ulmi şi plopi. 
Duminică, 16 mai, zi foarte frumoasă, cântă mierle, verde 
crud, umbră. Vin copii ce aduc şi încearcă sub craca unui 
arbore un hamac.

Citesc: articole despre Titulescu, aforismele lui Tsat-
sos, acum Mircea Nedelciu. Textele de cugetare sunt foarte 
stimulative.

„Câte divizii are Papa?“ (Stalin)
„Ich bin ein Berliner“ (Kennedy)

Acel om cu faţa lată, cu buze subţiri, cu ochelari, care 
sta la prezidiu la şedinţa de la Asociaţia Scriitorilor şi tăcea, 
încruntat, instructorul CC Constantin B., nu prevestea nimic 
bun. Au venit între scriitori, el şi Potângă, cam speriaţi. Dar 
tăcerea cu care au fost primiţi, masivă, a fost mai expresivă 
decât cuvintele ramolitului TLB [acronimul numelui unui 
scriitor local].

Sâmbătă, 29 mai 1982. De ce religie sunt românii? Cei 
din Bucureşti, ortodocşi, cei din Scorniceşti, Oastea Dom-
nului, iar restul ţării – protestanţi.

Legea ecologică nu contează la noi, nimeni nu se consi-
deră chemat sau obligat să o respecte, să o apere. Bozdog şi 
ai lui de la Sanepid sunt de un conformism greţos, acceptă 
slugarnic vetourile stăpânirii, anulează uşor orice proces ver-
bal, la cererea organelor de partid. Or, pe aceia nu-i intere-
sează decât legea planului. Oamenii rămân supuşi zgomo-
tului, trepidaţiilor, noxelor atmosferice.

„Perechea fără de pereche“ s-a autoblindat cu titluri şi 
diplome ştiinţifice.

Cică la edituri s-au dat liste cu cuvinte interzise. Medi-
taţie, între altele.

Un referat special, aprobat de preşedintele Reagan, con-
sidera prezervarea libertăţii şi a democraţiei ca principalul 
obiectiv al politicii externe a SUA.

Profesorul V. Dimulescu [medic, profesor universitar] 
îmi laudă articolele. Spune că tot ce scriu devine viu, inte-
resant, mă citeşte cu mult interes. Îmi dă[ruieşte] cursul 
său inaugural.

Nu contest, îţi face plăcere să constaţi că place ceea ce 
scrii, că eşti citit, chiar, se zice, admirat. Dar, dom'ne, prin 
ce? Prin micile articole de la Opinia cititorului [rubrică axată 
pe subiecte civice, pe care o susţinea], la a căror glorie nu 
gândeam. Întâi Petre [Constantin Petre, coleg de redacţie] îi 
spune lui Tom. [Gheorghe Tomoroga, redactor-şef adjunct] 
cât de urmărite sunt, ce mult se discută, cum ia lumea zia-
rul vinerea pentru rubricuţa asta ştearsă, cu un titlu modest 
pus în pagină. Azi la USSM aflu că [dr. Francisc] Schneider 
e captivat – „de când apare rubrica, citesc ziarul, e singurul 
lucru ce mă interesează“. Până şi V. [Viorel] B. [Boariu] şi 
Ad. [Adam] Răch. [Răchitovan] [ambii, colegi de redacţie] 
sunt surprinşi, chiar uimiţi.

Cântă atâtea mierle în parc şi printre blocuri.

8 iunie 1982. Din nou C. impune manifestări intense 
pentru pace, reuniuni, mitinguri, ecouri de presă. Atmo-
sferă de coşmar şi absurditate. Nu e lapte nici pe bonuri – 
decât dacă te duci la 5 dimineaţa!

Nicu [Ceauşescu] la Timişoara ([transcriere] din 20 mar-
tie). I s-a pregătit în sala de primiri a aeroportului o mică 
recepţie, cu gustări, cu oficiali etc. Dar el a intrat, a între-
bat: „Aţi schimbat-o pe Bradea?“ [Maria Bradea, nomencla-
turistă locală; nu cunosc destituirea la care se face referire], 
a întrebat încotro e Aradul şi a urcat în maşină, plecând cu 
120 de km pe oră, atât de rapid, încât escorta nu l-a putut 
ajunge decât dincolo de jumătatea drumului.

A venit târziu după amiază. La şedinţa festivă (se sărbă-
torea UTC-ul, la a 60-a aniversare) s-a plictisit repede şi a 
început să nu mai fie atent; a scos o carte de vizită din por-
tofel şi şi-a curăţit unghiile cu ea.

A vizitat apoi oraşul. Pe strada centrală a traversat neper-
mis pe stop şi era să-l calce tramvaiul.

Îngâmfat la culme, repezit, impulsiv.

Sâmbătă, 12 iunie 1982. De-a lungul traseului lui C. 
spre aeroport s-au plantat în grabă fire de porumb frumos 
dezvoltate.

Cei trei duci români: ducele de Kent, ducele de Marlbo-
rough şi „duce ţara de râpă“.

Marţi, 15 iunie 1982. Evenimente precipitate. Capitulare 
argentiniană pe Falkland, cu surpriza unui mare număr de 
militari argentinieni care s-au predat: peste 15 000.
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La noi acelaşi haos tăcut, corupţie, descurajare, o ură 
mocnită. Şi recrudescenţa campaniei pentru pace, cu spec-
tacolul semnării unui apel, cu o paradă de vorbe naţionale 
(tricolorul, istoria, înţelepciunea etc.).

[transcrie versuri de Sergiu Adam:]

„Dă-i, Doamne, putere să rabde, să ierte, să uite…“ (Ser-
giu Adam, Ţara de lut, p. 12)

„Treceam lumea de-a înotul/ uriaşi şi neputernici,/ şi în 
urmă vine iarba/ care nivelează totul.“ ([ibidem], p. 60)

Liturgică: Mistică luna se stinge,/ peştii adorm în izvor,/ 
Doamne, pe-atâta-ntuneric/ parcă m-aş teme să mor.// 
Umblă prin suflet o spaimă,/ dulce ascunsă-n păcat,/ sân-
gele sună-n timpane/ liturgic şi clopote bat.// Nimeni pe 
nimeni întreabă,/ nimeni spre nimeni răspunde,/ vaste 
tăceri luminează/ chipuri, privelişti, secunde.// Cântă cocoşi 
de răcoare,/ tandri sub larii cuminţi,/ straniu în somn îmi 
apare/ un câine cu o floare în dinţi.

80 000 de tineri scoţieni aclamându-l pe Papă ca pe un 
sportiv, pe un stadion, scandând „John Paul!“

Papamobil [termen notat ca unul inedit].

– Trucaje istorice ridicole şi stângace, ca să-şi exagereze 
rolul în istorie.

– „Savanta“ – cea mai grosolană fraudă din istoria ştiinţei 
româneşti. Neniţescu i-a refuzat doctoratul şi a fost demis 
brutal (a aflat vestea dimineaţa de la portar!), [decizie] în 
urma căreia a făcut un atac de cord.

Institutul Massachussets [Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT) este o universitate particulară axată pe cer-
cetare, coeducaţională, localizată în localitatea Cambridge, 
Massachussets, SUA] are 22 laureaţi Nobel, dar acolo res-
pectul pentru merit, promovarea neabătută a valorii sunt 
coordonate capitale.

Prin 3–4 mai, reduceri de personal la ziare. Mg. [Dumitru 
Mărgineanu, redactorul-şef] mă notează doar cu B, şi chiar 
cu A, ce contrastează cu C-urile celorlalţi. Termin Călăto-
rie în Congo de Gide.

(Va urma)

Magda URSACHE

Flora şi fauna exegetică
„Oricât l-aţi vrea-în butuci crăpat, şi în
Surcele, teiul din Copou vă-apare
Bezmetică-înviere de lumini
Într-o aceeaşi binecuvântare;
Degeaba peste ziuă, din securi,
Cârpelile-i tot măsuraţi, şi golul,
Pe noapte-adună-un bocet de păduri
Şi-încrengături de zodii-i dau ocolul;
Din pagubă, vă credeţi blestemaţi
Că vă stropşeşte pe-urme nenorocul,
De-a furtişagul târâiţi un leaţ,
Să vă-întocmiţi cu păgânie focul
Şi-urlaţi „Tăiaţi-l, daţi-l de pământ,
Să-aflaţi cum se martirizează-un sfânt!“
(Şerban Codrin, Rodierul, I, 2)

Sunt multe de spus despre Era Grafomanilor. Mai ales 
de Ziua Culturii Naţionale din 15 ianuarie, „acoperire“ pen-
tru Mihai Eminescu. Un moment astral al istoriei noastre 
literare a fost cumva micşorat, s-a tras o perdea (cortină) 
culturală peste el. Şi câte momente astrale ale literaturii 
noastre sunt micşorate (sau schimonosite) prin uitare. Altă 

„acoperire“, pe motiv de estetică stradală pesemne? Bulevar-
dul pe care stau, fost 23 August, s-a numit, după ’89, întâi 
Mihai Eminescu, apoi Copou, acum Carol I.

Pe fundalul vizi-
unii negative despre 
etnie,voci sonore nu 
contenesc să declare, 
din Estul Vestului, 
că literatura română 
e inexistentă. Ca 
Alina Mungiu, care 
crede că ştie de ce nu iau românii premiul Nobel: „nu există 
deloc literatură română de oferit“. Se înţelege cui: Vestului.

Gellu Dorian n-are complexul culturii româneşti 
(minore?) când e vorba de Eminescu, despre care zice 
critica mică-mititică, nou-nouţă ori ba, că ar fi un con-
struct; cu alt cuvânt, neaoş de astă dată, că este o făcătură 
care ar trebui grabnic de-mitizată (v. Lucian Boia, Românul 
absolut. Facerea şi desfacerea unui mit, Humanitas, 2015).

Negarea personalităţilor culturale e sportul la modă. 
Reacţia masivă, puternică contra barbarilor din lăuntrul 
nostru şi din afară, „prădători fără cultură şi fără istorie“ 
(Alessandro Baricco) lipseşte. Homines novi par gata să 
smulgă rădăcinile şi să sfărâme statuile clasicilor. Ce oferă 
în numele canonului lor? Producte facil-agresive. Aceşti lupi 
tineri au luat în serios îndemnul lui Ion Heliade-Rădulescu, 

„Scrieţi, băieţi, numai scrieţi!“, uitând contextul: româneşte. 
Boala lor se numeşte lexicopenie, adică împuţinarea voca-
bularului. Şi nu mai forţez suportabilitatea hârtiei, dând 
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exemple de „plăcuţe suedeze“ în poezie şi-n proză. Sunt 
convinsă că generaţia click (versus generaţiile cuvântului 
pus responsabil pe hârtie) nu va câştiga uşor războiul cu 
Gutenberg. O bătălie poate, dar nu războiul, care nu se câş-
tigă cu trufia ignoranţei, a neştiinţei vaste de carte. Niculae 
Gheran îi deplânge pe „orfanii de carte“, lipsiţi de standar-
dul înalt al scrierii cu har, lăfăindu-se pe toate canalele TV. 
Eu le-aş cere un maiorescian „În lături!“ celor care contri-
buie la deteriorarea statutului de scriitor.

Nici supraproducţia de carte n-a făcut bine, nici lau-
dele peste măsură ale criticii de întâmpinare. Efect: impos-
tură peste tot. Mediocrii ajung în top, cei foarte buni sunt 
nedrept neremarcaţi, în cazul ultimilor funcţionează injus-
teţea, cu toate regulile ei de necorijat. Critica de întâmpi-
nare este sectorul cel mai invadat de subiectivism. S-o recu-
noaştem francamente: resentimentul copleşeşte critica, dar 
şi istoria litearară. Şi câţi nu par preocupaţi să-şi scoată din 
liste adversarii literari. Câţi nu folosesc vocabula capodo-
peră cu prea mare largheţe. Şi câţi delincvenţi literari nu 
deţin şi-şi păstrează carnetul USR după un plagiat dove-
dit. Cred, ca şi Liviu Ioan Stoiciu, că uşile USR scârţâie 
urât dacă scriitori talentaţi ies de acolo (ca Antonesei ori 
Komartin; Luca Piţu nici n-a vrut să intre), dar pătrund, 
pe intrarea vraişte, vrăjitoare cu mătura din dotare cu tot. 
Pardon, căprioare securizate, ca să nu fiu învinuită că mă 
ocup cu vânătoarea de vrăjitoare.

În câţiva luştri, s-au încropit judecăţi şi prejudecăţi lite-
rare care au dus – vai nouă! – la ideea că nu interesează 
literatura, ci lectura. Cititorii, odinioară avizaţi, compe-
tenţi, citesc orice şi uită ce-au citit. Publicul cu conştiinţă 
literară s-a subţiat. Azi îl vedem şi nu e. Geaba s-au ree-
ditat marile cărţi cenzurate, dacă cititorii au (cam) dispă-
rut, spăimiţi de preţuri, dar şi excedaţi de alegerea aproape 
imposibilă din vălmăşagul editorial. Cititorul- cumpărător 
a ajuns în situaţia aberantă de a cumpăra prin hazard. Nu 
mai poate selecta din maldărul de maculatură; să ierarhi-
zeze valorile, nici atâtica. De altfel, cărţi scoase din prea 
multe tiparniţe îşi pierd foile pe jos, ca bujorii. Parcă ar 
spune: nu mă atinge!

Cultul datoriei civice a editorului de elită (ca Alexan-
dru Rosetti, Mihai Şora, Iordan Datcu ori Niculae Gheran, 
ca Romul Munteanu ori Modest Morariu, ca Pienescu ori 
Simionescu) s-a diminuat. Da, cititorul a fost lăsat la voia 
scriptomanilor cu acces la tipărire fără vreun filtru, cu 
scopul accederii în USR (nu confundaţi cu partidul). Lip-
sit de repere benefice şi verificate, cititorul s-a descurcat 
cum a putut. După ce a luat ţeapă de la fetele erotoloage 
lansate de popa Tabără trăgând clopotul mare, după ce a 
asistat la compromiterea premiilor literare (debili moral, 
os de activist PCR nevaccinat, sunt răsplătiţi cu premii şi 
cu indemnizaţii de merit) evită librăriile, mai ales vitrinele 
lor. S-a prins că scriitoraşii noştri recenzează ultrafavorabil, 
la schimb, cărţi. În curând, vor ajunge să-şi recenzeze cărţi 
proprii, cum şi fac vreo doi iaşioţi, specialişti în autolobby. 
În haosul actual, făcut de vâlva cărţilor proaste, cartea e 
scumpă şi nu circulă. Rămâne necitită, oricât de bună ar fi. 

Or, fără cititori, câmpul literar e în paragină, în ciuda tru-
dei pălmaşului, cum îl numeşte şi se numeşte Ion Andreiţă.

Din una-n alta, am ajuns pe al treilea loc din Europa, şi 
nu la citit, ci la ne-citit. Şi-mi pasă că la Târgul de carte Gau-
deamus (cam prin 2016), cele mai citite cărţi au fost decla-
rate Harry Potter (o profă de română propunea să fie înlo-
cuit Ionică a lui Ştefan a Petrei cu Potter) şi Spioana, adică 
Mata Hari, de Coelho, a cărui seducţie a durat ceva vreme.

Desigur, sunt critici incomozi şi necorupţi destui, conşti-
enţi de grava lor răspundere: Bogdan Creţu şi Const. Coroiu 
de la Iaşi, Zenovie Cârlugea de la Sud şi Dumitru Velea de 
la Nord, Dan Pătruşcă de la Bacău, Valeria Manta-Tăicuţu 
de la Rm. Sărat, Iulian Chivu de la Râmnicu-Vâlcea, ca 
să vorbim numai despre cronicari de întâmpinare. Alţii 
şi altele? Rodica Lăzărescu, Maria Niţu, Răzvan Voncu, 
Nicoleta Sălcudeanu, Adrian Alui Gheorghe (specialita-
tea: Poezie cu majusculă), Adrian G. Romila…şi Floren-
tin Popescu, cel care ne-a citit pe toţi.

Simona Grazia-Dima („Spaţii culturale“, mai-iunie, 2015, 
Critică literară şi transparenţă) aducea la cunoştinţa (con-
ştiinţa) cititorilor de literatură existenţa unor categorii:

– criticii hoitari, care cultivă doar glorii consensuale, 
aşadar conformişti şi fricoşi, leneşi în verdicte, care n-ar 
folosi barda, nici măcar cuţitul de bookătărie;

– criticii reptilieni, pliaţi pe text, servili, aşadar cu capul 
sub text ca sub Evanghelie;

– criticii cuci, orbi faţă de opinia contrară, gata să-l zvârle 
pe celălalt din cuibul care i-a primit.

La aceste categorii, Dumitru Augustin Doman adaugă: 
„critici ca oglinzi retrovizoare, unii care măresc imaginea 
din spate, alţii care o micşorează. Cartea rămâne cea reală.“ 
Dea Domnul să fie aşa. Şi eu visez la o istorie critică a lite-
raturii române din care să nu lipsească scriitorii exilului, 
desţăraţi prin forţă comunistă şi sper să fie un ideal de 
grup, nu numai al lui Dan Anghelescu.

Mai sunt, după Doman, autorofilii, iubitori de autori, 
de confraţi cu poziţii sociale, aburind, aburind cititorii, ca 
să fie şi ei luaţi în seamă la rându-le. Doar se poartă cri-
tica troc: laudă-mă să te laud. Nu vorbea regretatul Tudor 
Cristea (în „Litere“ de iulie-august, 2011) de Zodia abu-
relii?: „ne place să ne aburim unii pe alţii sau să ne lăsăm 
aburiţi“. Pe cale de consecinţă, ne fug cititorii pe coclaurii 
literaturilor străine. Şi aşa se cred unii nu contemporani, ci 
superiori lui Shakespeare: „Doar n-o să mai scriem ca Sha-
kespeare sau ca Eminescu“, a rostit un opinent, încrezător 
în superioritatea lui asupra tuturor, în numele unui aşa-zis 

„progres“.Versificatorii apteri cu productele lor ritmate se 
solidarizează cu prozatorii având aceleaşi dizabilităţi lite-
rare, iar criticul onest bate în retragere, spăimit: orgoliul 
de autor nu cunoaşte limite. Marin Victor Buciu descoperă 
trei feluri de trădare a criticii prin: abandon, inconsecvenţă 
şi falsificare. Ultima având două căi: maniheism şi mistifi-
care, cu plus şi cu minus. Eu le-aş numi, augmentativ, tră-
dări ale culturii române: s-a renunţat la moştenirea Hajdu, 
de ce n-am renunţa şi la moştenirea Kogălniceanu (căruia 



180 HYPERION Eseu

H

i se reproşează Direcţia dată în „Dacia literară“), la moş-
tenirea Eminescu, la moştenirea Eliade…

Julien Barnes, mult şi bine tradus la noi, scria în Din 
cartier spre Europa, că România n-are forţă decât pentru 
un singur artist/sculptor/dramaturg/compozitor/caricatu-
rist – Steinberg. L-a contrazis cineva de pe nava amiral a 
criticii? Dar Eminescu, I.L. Caragiale, Baba, Eliade, Celi-
bidache nu-i spun nimic lui Julien? I-aş răspunde cu un 
decupaj din Alexandru Paleologu:

„Dacă nu credem în nimic şi nu admirăm nimic, viaţa 
devine de o nulitate lamentabilă; devine însă stupidă dacă 
admirăm mediocrităţi şi credităm impostori.“

Ce-ar mai fi de zis, privind „alchimia existenţei“, într-o 
epocă „dramatică şi dementă“? Atât: că sper în rostul 

literaturii române. Am nevoie de utopia asta benefică şi-mi 
asum, când o afirm, zâmbetul unora că aş fi ridicolă în ilu-
zia mea. Arta creşte din iluzie.

N.B. Repet, că trebuie: nu fac parte din nimic: par-
tid politic, ONG, nu mai ştiu ce. Şi asta pentru că nu-mi 
plac locurile înguste. Îmi produc claustrofobie. Aşadar, 
nu am făcut şi nu fac parte din niciun partid postdecem-
brist. Rolul scriitorului (am afirmat-o în toate cărţile mele) 
nu este acela de a lustrui clanţe de partide. Când Alianţa 
Civică a devenit PAC, am renunţat la calitatea de membru.
Şi nu vreau să fiu „garantată“ de vreun partid. Dea Dom-
nul înţelegere tuturor cititorilor mei. Dacă unora nu le e 
suficienta declaraţia mea, e treaba lor.

Petru URSACHE

Indezirabilul „balcanic“
Homo balcanicus a devenit o formulă consacrată în studi-
ile mai noi de imagologie. Îl foloseşte şi Antoaneta Olteanu, 
chiar în titlul apariţiei editoriale de la „Paideia“: Homo Bal-
canicus. Trăsături ale mentalităţii balcanice (Bucureşti, 2004, 
Colecţia de studii şi eseuri – Antropologie). Dar să se observe 
că autoarea pune cuvântul cu maximă sarcină constatativă 
între ghilimele, încă de la început, în dedicaţia cu adresă 
generală, „Prietenului meu «balcanic»“. Cititorul atent la 
nuanţe înţelege că este întâmpinat cu semne discrete de 
avertizare, ca, pe parcursul lecturii, să se dumirească din 
ce în ce mai mult. Suntem invitaţi, cu alte cuvinte, să ieşim 
din extremismul comod şi să tratăm mai ales temele com-
plicate în mod diferenţiat, de la caz la caz şi cu răspundere 
ştiinţifică. Nu este de dorit, arată Antoaneta Olteanu mai 
mult sau mai puţin tranşant, să ne abatem de la acest unic 
deziderat, dacă dorim într-adevăr să ne instalăm cu hotă-
rîre în spaţiul comunicării şi să fixăm laturile cunoaşterii.

Momentul este bine ales, în vederea adoptării unei stra-
tegii regeneratoare şi productive, cel puţin deocamdată, în 
folosul reconstituirii limbajului operaţional. Oameni care par 
serioşi (conducători de reviste, formatori de opinie, ministe-
riabili, voiajori prin partide etc.) uzează de formule profund 
denigratoare, stupefiant de nedrepte şi agresive, în numele 
unui spirit polemic prost înţeles şi deficitar. Continuă moda 
(şi după căderea zidurilor ce n-au căzut) să se gândească prin 
negativisme şi prin excludere. Mărul discordiei îl constituie 
eterna şi închipuita opoziţie Est-Vest, care a căpătat din secol 
în secol şi din eon în eon înfăţişări dintre cele mai caprici-
oase. Pe scurt, tot ce figurează în zonele veşnic blamate ale 
Estului (şi asta nu de ieri, de alaltăieri), în văzduh, pe ape, în 
adâncuri, duhneşte a rînced, a decădere, a sălbăticie, de aceea 
trebuie stîrpit cu grăbire pentru a pătrunde în voie lumina 
occidentalizării. S-ar putea ca vesticii să nu bănuiască nimic 
din toate astea ori nici să le pese. Dar o asemenea riscată şi 
incredibilă acţiune de auto-aculturalizare se află în deplină 

desfăşurare în aceşti ani 
ai „tranziţiei“ fără sfâr-
şit. Psiho-sociologii 
ar pune diagnosticul, 
gândindu-se că ar fi 
vorba de un sindrom 
nevrotic specific epocii 
moderne hiperurbani-
zate: anumite categorii 
mai debile de indivizi 
se comportă zgomotos, mascând slugărnicie faţă de supe-
riori, lipsă de personalitate, de răspundere, chiar de cultură 
temeinică. Aşa o fi. Dar mai este şi altceva, anume vechea 
noastră cunoştinţă, „aceeaşi Mărie cu altă pălărie“. N-avem 
decât să ne uităm pe ecrane, să citim în gazete, să cercetăm 
unele rafturi cu cărţi din librării, pe teme „deocheate“, cum 
ar spune Luca Piţu; şi, mai ales, evoluţia autoraşilor, mulţi 
dintre ei îndelung experimentaţi în exersarea discursului 
combativ, tovarăşi! Se face carieră frumoasă, se obţin pos-
turi bine remunerate şi laude pe măsură, ca şi pe vremea 

„cealaltă“, pe baza retoricii negative.
În aceeaşi ordine a neantizării este aşezat, de regulă, şi 

homo balcanicus. Când se vorbeşte despre Balcani, pare că se 
deschide o cutie a Pandorei. Aştepţi să fii violentat la tot pasul 
de un imaginar de apocalipsă: figuri hidoase, şirete şi obraz-
nice, fel de fel de capcane, intrigi şi asasinate, castele-fantomă 
în care domneşte sângerosul Dracula, pieţe şi tarabe unde 
turcul, grecul şi bulgarul tocmesc pe doi bani liniştea bie-
tului călător străin. Există un „comportament balcanic“, un 

„imaginar balcanic“, o istorie, o cultură, fără îndoială, dar 
cine poartă asemenea sigle destinale este o fiinţă indezira-
bilă în ochii acelor publicişti de ocazie care îşi asumă răs-
punderea de a împărţi lumea în „buni“ şi „răi“, pe criterii 
doar de ei ştiute. Ce s-ar întâmpla dacă am încerca să ope-
răm cu următorul criteriu filologic, fireşte, corect ştiinţific? 
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Cuvântul occident vine de la latinul occido (cidi, casum, 
ere), „a pieri“, „a sucomba“, „a cădea la pământ“; şi occido 
(cidi, cisum, ere), „a face bucăţi“, „a face să moară“. În limba 
română, din occido-occidere a derivat verbul a ucide. Ce spe-
culaţii s-ar putea face în defavoarea Occidentului, mai ales 
dacă ţinem seama de firea belicoasă a vesticilor, probată cu 
vîrf şi îndesat în decursul istoriei, ca şi în vremuri moderne 
şi civilizate! Dar n-am ajunge la nici un rezultat; cel mult am 
risca să menţinem starea conflictuală.

Tocmai funcţia de detensionare a opiniilor o îndeplineşte 
cartea Antoanetei Olteanu în acest moment critic al cerce-
tărilor, fără acuzaţii căutate cu lumânarea şi fără fraze reto-
rice, ci semnalînd situaţii şi întâmplări evidente, la îndemâna 
oricui vrea să le vadă. Convingătoare mi se pare pledoaria 
pentru dreptul la identitatea lui Homo balcanicus. Iată un 
pasaj director în această privinţă şi care se înscrie pe linia 
unei puternice tradiţii de cercetări balcanologice desfăşu-
rate în zonă (Bucureşti, Sofia, Atena, Muntele Athos), pe 
întinsul mai multor generaţii de specialişti: „Identitatea bal-
canică poate funcţiona doar dacă este considerată o parte 
a celei europene. Dar conturând astfel identitatea, trebuie 
găsit echilibrul dintre triumfuri şi tragedii; oamenii trebuie 
să-şi asume istoria, cu aspectele ei pozitive şi negative, şi 
să-şi înlăture complexele de superioritate şi de inferioritate.

Să nu uităm că această dihotomie Est-Vest nu accentua 
dintotdeauna componenta peiorativă ca fiind cea orien-
tală. Pentru Bizanţ, centru al lumii civilizate după căderea 
Romei, Occidentul era sinonim cu barbaria şi înapoierea; 
însă căderea Constantinopolului a fost unul dintre motivele 
care au dus la exorcizarea Orientului. Un lucru este adevă-
rat: Dihotomia atesta prezenţa unor societăţi care coexistau, 
juxtapuse spaţial, dar şi politic, religios şi cultural. Schim-
barea negativă de optică asupra regiunilor foste bizantine 
s-a făcut după căderea imperiului: bizantinii deveniseră 
cetăţeni de clasa a doua, mai ales după supunerea de către 
turci a marilor Biserici, a Constantinopolului, Antiohiei şi 
Alexandriei“ (p. 95-96).

Dihotomia în discuţie a devenit tranşantă odată cu cel 
de-al doilea război mondial. Dar, aşa cum observă şi Antoa-
neta Olteanu, la această situaţie grea vesticii au contribuit 
în mod decisiv. I-au ajutat pe ruşi, respectiv pe comunişti, 
să se extindă în zonă. Spre deosebire, românii de exemplu, 
huliţi la ora actuală, au luptat şi împotriva ruşilor, şi a nem-
ţilor; în orice caz, nu de hatârul bolşevismului ori al nazis-
mului. În 1939, cu puţin timp înaintea declanşării războ-
iului, armata română săpa tranşee şi la graniţa de Est, şi la 
cea de Vest, întrucât nu se ştia din ce parte a ţării ar urma 
să înceapă ostilităţile. Problema, în fondul ei, se arată foarte 
complicată, fapt pentru care se încearcă, din comoditate, 
abordări de suprafaţă şi amăgitoare.

Falsul imaginar se instalează cu rapiditate la nivelul ofi-
cialităţilor interesate, mai ales dacă există fabricanţi de opi-
nie care să le susţină, iar revenirea la normalitate întâmpină 
multe dificultăţi. Se spune că Inocenţiu III, „papă distruc-
tiv pentru comunitatea europeană din vremea aceea“, i-a 
îndemnat pe cruciaţi să devasteze Constantinopolul. Drept 

urmare, soldaţii italieni au făcut pizza în catedrala Sfînta 
Sofia, ctitoria împăratului bizantin Justinian. Asemenea 
barbarie a plăcut elitei intelectuale „occidentale“, printre 
entuziaşti aflîndu-se şi blândul poet Petrarca. Cum exem-
plele de acest fel sunt numeroase, se nasc îndoieli în legă-
tură cu bunele intenţii ale cruciaţilor, de a-i ajuta pe creşti-
nii aflaţi sub ameninţare păgână. Să fie motive de „rescriere“ 
a istoriei?

Răspunsul „convenabil“ s-a dat încă din perioada interbe-
lică. Interesul prioritar era explicarea fenomenelor, nu acu-
zarea lor fără a se ţine seama de determinisme şi de înlăn-
ţuiri cauzale, existente, cum s-a văzut, şi într-o parte şi în 
alta. Bizantinologi de prestigiu ca Charles Diehl şi Nicolae 
Iorga au pus în evidenţă cele două laturi componente ale 
problemei, care revin, într-o formă sau alta, şi în paginile 
cărţii Antoanetei Olteanu: pe de o parte, homo balcanicus ca 
moştenire directă şi purtător, peste veacuri, de valori elenis-
tice şi bizantine, recunoscute de întreaga umanitate; pe de 
alta, unitatea Estului şi a Vestului, în calitate de beneficiari, 
deopotrivă, ai uneia şi aceleiaşi culturi. Scrie autorul fran-
cez citat, într-un moment de detensionare şi propice gân-
dirii nepătimaşe, deci creatoare: „Prin superioritatea civi-
lizaţiei sale incontestabile a reuşit să exercite, asupra lumii 
orientale ca şi a celei occidentale, o lungă şi profundă influ-
enţă: şi aşa se face că Bizanţul a lăsat amprenta sa în istorie 
şi a adus umanităţii servicii remarcabile“ (Charles Diehl, 
Byzance. Grandeur et décadence, Flammarion, Paris, 1934, p. 
260). Un alt autor celebru arăta că arta religioasă era nedi-
ferenţiată la sfârşitul Evului Mediu şi înainte de Renaşterea 
europeană. Ea avea un caracter „vraiment oecuménique“; 
cu alte cuvinte, „il est aussi universel que l’enseignement 
chretien“ (Émile Mâle, L’art religieux du XIIIe siècle en France 
(Préface), Librairie Armand Colin, Paris, 1931, p. IV). După 
anul 1054 („marea schismă“) şi mai ales 1453 (căderea capi-
talei Balcanilor), spiritul bizantin avea să se menţină, ane-
voie este drept şi în forme proprii, în sensul arătat de Nico-
lae Iorga în Bizanţ după Bizanţ.

Ca regulă generală, propice dialogului, nu trebuie să 
supraevaluăm semnele exterioare ale imaginarului, cum ar 
fi, în spaţiul balcanic, multitudinea etnică, pitorescul vesti-
mentar, piaţa gălăgioasă. Toate ţin de recuzită şi arată intra-
rea în rol a unui tip uman extrem de încercat în proba seis-
melor istoriei. Nu dispersarea şi coloritul îl caracterizează 
pe homo balcanicus, cariera uşoară, bacşişul voluntar, bucă-
tăria picantă, ci solidaritatea în viaţă şi în moarte, înfrun-
tarea răului cu toată fiinţa, fie că a venit de la turci, de la 
ruşi, de la comunişti ori, de ce nu?, de la vestici. Fiecare şi-a 
jucat rolul pe rând, spre folosul propriu şi al „celuilalt“: gre-
cul în Salonic (Charles Diehl), păstrând moştenirea impe-
rială, harnicul bulgar cu visurile lui „asăneşti“ neîmplinite, 
macedoneanul constructor de cetăţi şi itinerant, sârbul veş-
nic neastâmpărat şi iubitor de fraţi, albanezul hălăduind în 
formaţii haiduceşti, românul străjuind cu sângerare în suflet 
graniţele carpatice. Acesta este „prietenul“ balcanic. Istoria 
îl cheamă cu speranţă, când are nevoie de el.
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Dan PERŞA

Peştera lui Polifem
Polifem este o făptură antropomorfă de dimensiuni gigan-
tice, având un singur ochi, situat frontal. Dimensiunile tru-
peşti remarcabile sunt un atribut al zeilor. O repetă mereu 
Homer, o ştim din frescele egiptene etc. Mai mult, filiaţia 
divină a gigantului este recunoscută. În „Odiseea“ Homer 
(sau filologii alexandrini?) spune că este fiu al lui Posei-
don. Pentru a nu exista dubii că gigantul cu un singur ochi 
are origine divină, statura lui Polifem e astfel reliefată: „… 
părea un vârf de munte“.

Simbolismul ochiului frontal este cunoscut, fiind legat 
de eternitate, izomorf soarelui, care este ochiul lui Ahura 
Mazda, ochiul lui Varuna, al lui Mitra, al lui Râ, Odin, 
Allah etc. Tăriile, principiu masculin, sunt asociate capu-
lui. În practicile ascetice, deschiderea ochiului lui Shiva, 
ochi frontal nevăzut, echivalează iluminării şi cunoaşte-
rii dumnezeirii. Statura lui Polifem aminteşte de „muntele 
cosmic“, centru al lumii, ce face legătura între cer şi pământ. 
Muntele este întotdeauna sacru şi urcarea lui echivalează 
ascensiunea, înălţarea uranică.

Spaţiul locuit de ciclop se circumscrie aceleiaşi simbo-
listici a sacrului. Peştera este de „dafini adumbrită“. Dafi-
nul (Laurus nobilis, consacrat lui Apollon!) fiind planta 
metamorfozelor, ce îi încununează pe cei ajunşi la desă-
vârşire (deci întrevedem o constelaţie simbolică prin exce-
lenţă pozitivă, legată de împlinirea în desăvârşire, ilumi-
nată, a existenţei). Există în mitologie o familie a laurului, 
a dafinului. Dafne, nimfa, fiică a Geei, este metamorfo-
zată de mama ei în laur, pentru a o scăpa de urmărirea 
lui Apollon (!) – Soarele, ce o îndrăgise. (Apollon intră în 
scenă, aparent din întâmplare)… Dafnis, frumosul păstor 
sicilian, în urma îngurgitării unei băuturi vrăjite, pe care 
i-o dă fiica regelui Siciliei, încalcă fidelitatea jurată nimfei 
Lyké. El îşi găseşte sfârşitul, după ce a fost orbit de nimfă 

(i-a scos ochii), căzând într-o prăpastie. Scenariul (băutură 
„vrăjită“, pierderea vederii) prezintă corespondenţe evidente 
cu scenariul episodului nostru. Dar, ce observăm mai ales, 
e că dintr-o constelaţie simbolică pozitivă, cea a desăvâr-
şirii, am obţinut câteva scenarii oribile: Dafne, atacată de 
Apollo scapă graţie metamorfozării în laur, iar Dafnis sfâr-
şeşte în mod violent şi dramatic. Să nu uităm că toate aceste 
poveşti aparţin mitologiei greceşti, sunt acceptate în pan-
teonul ei. Noi le bănuim însă cu mult mai vechi: au fost 
adaptate, aşa cum filologii alexandrini au adaptat Odiseea.

„Strunga mare“ (stâna) este „cu-mprejmuire trainică 
din stane/ De piatră, de stejari şi brazi“. Menhirele, dolme-
nele, pietrele ridicate vertical, gorganele de pământ simbo-
lizează muntele sacru. Bradul şi stejarul sunt recunoscuţi 
ca arbori sacri, „axix mundi“ în jurul căreia are loc cosmo-
geneza. „Axa cosmică este exprimată în patru forme prin-
cipale: muntele, stâlpul, arborele şi Gigantul“ (Eliade – şi 
bine că a spus-o el, căci de-ar fi fost de la mine, eram sus-
pectat de ticluieli, fiindcă prea bine se potrivesc toate). Peş-
tera este cunoscută ca loc al ocultaţiei şi resurecţiei rituale.

Convergenţa simbolică evidenţiată până acum, ne 
îndreptăţeşte să susţinem că locuinţa lui Polifem se află 
într-un spaţiu sacru, consacrat, loc de comunicare cu divi-
nul. Un loc al iniţierii. În povestea pe care o istoriseşte 
Ulise feacilor, toate aceste simboluri sunt valorificate în 
mod sistematic negativ. Odiseu îşi convinge auditoriul 
de monstruozitatea ciclopului. Ochiul apollinic al aces-
tuia îşi va pierde lumina, accentuându-se doar cruzimea 
dionysiacă a gigantului. După cum povesteşte Ulise, spa-
ţiul de iniţiere orfică se află sub teroarea menadismului 
canibalic (dar de fapt asta chiar se întâmplă, în momen-
tul poposirii lui Ulise aici – el, Ulise, este sublunar). Poli-
fem devine, în povestea isteţului Ulise, monstrul creat 
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după prototipul Căpcăunului, „animal devorator al Soa-
relui“ (iarăşi Apollon!). Spaţiul apollinic este contami-
nat de cel bahic, ce este reliefat tot mai pregnant. Urani-
cul Polifem, despre care eroul grec ne face să credem că ar 
devora Soarele, este trecut, în trei etape, imperiului sublu-
nar al Gliei: prin beţie, orbire şi nebunie. Mai întâi Ulise 
îl îmbată pe ciclop. Vinul cu care îl îmbată, punându-l în 
postură dionysiacă, este de sorginte apollinică, zice el: îl 
primise de la „Maron/ Al lui Evantes fiu, care a fost preot al 
lui Apollon la Ismar“ şi locuia „în dumbrava/ Cea deasă-a 
lui Apollon“. Astfel prezintă Ulise lucrurile. Vrea să-i facă 
pe feaci să creadă că vinul ar fi apollinic. Faţă de noi gre-
şeşte însă, căci nu-l credem, fiindcă observăm inversiu-
nile… După ce îl orbeşte pe ciclop, farsa lui Ulise, care îşi 
dă numele Nimeni, are succes. Polifem va răspunde seme-
nilor săi că „Nimeni mă omoară hoţeşte, dragii mei şi nu cu 
sila“, drept care e considerat cuprins de „boala cea de zei 
trimisă“, delirul sacru. Straşnică răsturnare de planuri! Dar 
să ne amintim că Orfeu, închinător la Apollon, este sfâşiat 
de baccante. Şi în acelaşi timp există stranii corespondenţe 
între el şi Zagreus (stăpânul Baccantelor). La fel de stra-
nii ca acelea care definesc spaţiul pe care îl locuieşte Poli-
fem: un spaţiu apollinic şi dionysiac totodată. Aici se află 
punctul de geneză al unui posibil vertij intelectual, pen-
tru cine are în minte concomitenţa acestor contrarii, care 
se resping, dar şi fuzionează. Istoricii religiilor s-au decla-
rat neputincioşi în a stabili corespondenţele şi a interpreta 
faptele (legătura între apollinic şi dionysiac – o zice Eliade 
în „Istoria religiilor“, „în fond nu se ştie nimic“, deşi pare 
o chestiune fără importanţă, însă Eliade nu omite nimic 
în scurta lui „Istorie…“).

Să mai ţinem minte şi neîncetata grijă a lui Ulise, pe 
tot parcursul călătoriei, de a nu-l supăra pe Apollon. Îl va 
înfuria însă în Trinacria, când tovarăşii săi mănâncă din 
cirezile soarelui. De ce oare atâta grijă faţă de Apollon – 
nu e o întrebare legitimă? De ce se teme Ulise atât de tare 
de Apollon, încât spune, după ce boii lui Apollon au fost 
sacrificaţi: „Strig atunci cu vaiet/ Spre zeii fără moarte“. Se 
temea, deoarece fusese avertizat de Circe:

„Iar dacă teafăr vei scăpa, sosi-vei/ Târziu şi prost de tot, 
după pieirea/ Iubiţilor tovarăşi pân‘ la unul“.

Ulise avusese experienţa întâlnirii cu Apollon în tim-
pul bătăliei pentru Ilion. Briseis era fiica lui Hrises, preot 
al lui Apollon, care-i blestemă pe greci:

Foarte-amărât se întoarse bătrânul şi ruga-i rostită
Febos voios auzind, că mult mai ţinea el la preot,
Vajnic începe să tragă-n Ahei, de picau din oştire
Morţi cu duiumul şi-n tabăra mare zburau ucigaşe
De pretutindeni săgeţi.

În prezentarea lui Ulise, Polifem este Căpcăunul: „ani-
malul devorator al Soarelui, soarele-devorator şi tene-
bros, rudă cu Cronos, simbol al insaţiabilităţii timpului 
devorator“ (G. Durand). Botul, gura înarmată cu dinţi 
care sfâşie, îi este proprie: „Mânca de-a valma carnea/ Şi 
maţele şi măduva cu oase (…) ca leul crescut în munţi“. 

Bestialitatea animalică este evidenţiată. Să amintim de 
Zagreus: el va fi sfâşiat şi fiert de Titani, ceea ce este pus 
în legătură cu ritualurile iniţiatice, cu moartea şi reînvi-
erea rituală. Dionysos-Zagreus este cel care se retrage în 
Hades pentru a reînvia. Destinul său asemănător cu cel al lui 
Orfeu este limpede, neexistând însă un paralelism conclu-
dent: planurile sunt translate şi rotite, oglindindu-se unul în 
celălalt… Deşi am văzut că simbolurile atestă un spaţiu de 
consacrare apollinică, ambianţa ciclopului e totuşi bahică, 
după cum e prezentată de Ulise. Turme, „coşurile pline de 
brânză“, „zerul prelingându-se din vase, din şiştare/ Şi căzi 
cioplite“. Cităm pe Eliade: „baccantele lovesc cu tyrsurile 
lor în stâncă, şi izvorăşte apa, sau ţâşneşte vin; zgârie cu 
degetul pământul şi din pământ iese lapte înspumat“ etc. 
Baccantele sfâşie vite şi oameni. Ciclopul sfâşie şi el. Nu 
îi este străin nici vinul, ne spune Ulise, sub aburul căruia 
este celebrat  Dionysos. Aşa că Polifem-apollinicul se 
preschimbă în povestea lui Ulise în Polifem-Zagreus, ipos-
tază în care, să fim serioşi, bea vinul apollinic al lui Maron. 
Inversiunile sunt prea de tot. Orbi să fim şi tot le-am vedea. 
Există o singură formă de orbire totală: atunci când nea-
devărul este propriul tău adevăr. Adevărul epocii noastre 
este neadevărul lui Ulise, cel care compromite Cerul… Ce 
nu văd grecii şi sunt incapabili să vadă istoricii religiilor? 
Pentru greci, e valabilă afirmaţia lui Eliade: „De la înce-
put figura lui Orfeu se iveşte sub semnele conjugate ale lui 
Apollon şi Dionysos“. Dar Apollon şi Dionysos sunt doi zei 
atât de îndepărtaţi unul de celălalt! Pentru a înţelege just, 
în ciuda „opacităţii“, ce se petrece în tărâmul ciclopilor, ar 
fi necesar să cunoaştem relaţia lui Apollon cu Hades. Pro-
blemă în care „în fond, nu se ştie nimic“ (Eliade) – (e ceea 
ce sunt incapabili să vadă istoricii religiilor). Personal, nu 
pot face în privinţa aceasta decât o simplă remarcă: Cerul 
nu poate fi castrat decât prin extirparea Soarelui, care e 
simbol şi atribut esenţial uranic.

A încerca soluţionarea problemei relaţiei Orfeu – 
Zagreus, nu ar fi însă decât o pornire masochistă: oricine 
îl poate culpabiliza pe autorul ei. Am cunoştinţă de o sin-
gură întâlnire între Orfeu şi Dionysos, dar este nesem-
nificativă, fiind vorba doar de o tardivă împăcare a două 
personaje mitice, care nu au putut fuziona în sincretism: 
la „ospăţul cucernicilor întru Orfeu“, ospăţ ce „are carac-
ter de asociaţie secretă… într-o ceremonie care se desfă-
şoară sub puterea vinului. (Orfeu şi Dionysos apar acum 
îngemănaţi)“ (George Niţu). Nimic relevant aici. Încât 
sunt nevoit, în ciuda precauţiilor mai mult ca necesare de 
care sunt perfect conştient, să ofer măcar o imagine intu-
itivă asupra relaţiei Orfeu – Dionysos, chiar dacă riscă să 
fie mecanică… Apollon este asimilat Soarelui. Dispariţia 
soarelui ce apune, este asimilată coborârii în Infern. De aici 
va renaşte. Ocultaţia şi reapariţia soarelui creează mistere. 
Sunt misterele ciclului diurn, ale orfismului. Mai există încă 
un ciclu cosmic, cel anual, al morţii şi resurecţiei vegetale, 
al anotimpurilor. Acesta aparţine lui Dionysos. Cele două 
cicluri se întâlnesc, suprapunându-se, în două momente 
din an: solstiţiul şi echinocţiul, momentul zilei egale cu 
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noaptea, când se schimbă anotimpurile şi se produce ocul-
taţia sau resurecţia lui Dionysos, concomitent cu ocultaţia 
şi resurecţia lui Apollon. Cei doi zei vor coincide atunci şi 
vinul bachic devine vin apollinic. Este momentul în care, 
cunoaştem, totul se inversează. Sunt anulate restricţiile pe 
care oamenii le au în tot timpul anului, Magna Mater tri-
umfă orgiastic, reunind diversele nivele cosmice, făcând 
din fecioară curtezană, răsturnând rolurile, ştergând limi-
tele între bine şi rău, reunind contrariile. Târla lui Poli-
fem este un loc orfic, apollonic, ce se intersectează o clipă, 
prin sosirea lui Odiseu, cu un puternic suflu dionysiac ce 
îl contaminează. Polifem şi Odiseu pot fi asimilaţi cu două 
principii cosmice. Tot prin acest model intuitiv înţelegem 
şi de ce Dionysos e htonic şi solar totodată: e zeul vegeta-
ţiei (element terestru), iar vegetaţia urmează în existenţa 
sa anotimpurile (deci soarele). De aceea Orpheus, prote-
jatul lui Phoibos Apollon, îl celebrează pe Dionysos une-
ori… Să ne oprim o clipă asupra atributelor lui Dionysos 
(Odiseu) şi Apollon (Polifem). Dionysos e: zglobiu, năbă-
dăios, curios din cale-afară şi hoinar, iar cel de-al doilea: 
crud, răzbunător, orgolios. Dacă nu credeţi încă despre 
Polifem că e apollinic, mai amintim că peştera sa are ambi-
anţa hăului deasupra căruia era situat trepiedul oracular al 
Pytiei din Delphi. Ea profetiza mestecând frunze de laur şi 
făcând fumigaţii cu laur şi bea din izvorul Kassotis, iar pe 

trepied avea ramuri de dafin. În Odiseea: „Apoi în capul/ 
Limanului, e-o peşteră sub care/ Dintr-o fântână curge-o 
frumuseţe/ De apă“ şi…“ lângă mare-n fund se-nalţă/ O 
peşteră de dafini adumbrită“… Încă un fapt a fost observat: 
Ulise merge la Polifem ca la un vechi amic şi se aşteaptă să 
fie ospătat. Aşa afirmă el când le povesteşte feacilor, făp-
turi neptuniene, rude cu Polifem. Poate că într-adevăr 
curiozitatea îl mână la ciclopi, ca pe turişti. Însă: îl pre-
zintă pe ciclop drept făptură htonică; îi va scoate ochiul, 
distrugându-i natura şi soarta uranică; îi accentuează cru-
zimea antropofagă. Este limpede ce nu vede sau ascunde 
Ulise: moartea violentă este iniţiatică (şi vor renaşte, după 
moartea ritualică, în altă stare decât cea umană, ca iniţiaţi, 
ca iluminaţi). Tovarăşii lui Ulise au aceeaşi soartă cu a lui 
Orfeu (sfâşiat de baccante) sau cu a lui Dionysos-Zagreus 
(sfâşiat de Titani): ei au acceptat iniţierea. Ulise o refuză: o 
refuză atât pentru el, cât şi pentru tovarăşii săi, căci el apără 
universul axiologic al grupului din care face parte şi, mai 
mult, pe care îl conduce. Din perspectiva solară abordată 
aici, înţelesul epopeii (asupra căruia poate că ne atenţio-
nează Homer, făcând ca doar Ulise să ajungă acasă), este: 
conducătorul nu se poate condamna decât pe sine regi-
mului teratogen (toţi soţii lui Ulise vor „pieri“), dacă i se 
opune o suficient de îndelungă rezistenţă.

Vianu MUREŞAN

Despre succes, faimă  
şi impunere literară

Oamenii care îşi formează mintea, stilul, limbajul, gusturile, 
valorile şi modelele de viaţă prin lecturi, cei care şi-au petre-
cut tinereţea şi mare parte din timp printre cărţi, au destule 
şanse să dezvolte la rândul lor pasiune pentru scris, iar unii 
dintre ei sfârşesc prin a-şi compune o personalitate aucto-
rială. Se pomenesc învăluiţi pe nesimţite de demonul lite-
rar care le-a aburit minţile de-a lungul anilor de citit, devin 
scriitori. Sunt puţine şanse să mai găsim în societăţile actu-
ale scriitori relevanţi care nu au ucenicit îndelung în biblio-
teci, aşadar, care nu şi-au întărit picioarele păşind pe statuile 
clasicilor din orice epocă literară. Adevărul este că literatura 
veche, trecută prin minţile noilor scriitori, produce litera-
tură nouă, ceea ce este un fenomen fascinant. De mult timp 
rolul muzei a fost preluat de bibliotecă, însă totuşi aceasta nu 
a fost complet înlăturată din viaţa scriitorului. Cel care nu 
a stat în biblioteci ajunge un flecar extravagant ce-şi supra-
licitează muza, cerându-i să substituie întreaga istorie lite-
rară, iar cel ce nu se învredniceşte de ocheadele muzei sau 
le dispreţuieşte ajunge un pedant steril, o vânturătoare afec-
tată de toposuri prestigioase cu care-şi drapează nulitatea. 
Frecventarea bibliotecii şi amorul cu muza par să fie condi-
ţii de neocolit în formarea unui scriitor.

Asocierea culturii literare cu talentul este premisă des-
tulă pentru a realiza opere de valoare, însă nu şi pentru ceea 
ce se cheamă succes sau notorietate literară, care adesea în 
percepţia comună, dar uneori şi în mediile de literaţi falsi-
fică grilele de interpretare ale operei propriu-zise, deturnează 
atenţia dinspre carte spre aura ei mediatică. Foarte simplu 
spus, odată cu faima literară, indiferent de contextul şi mij-
loacele prin care a fost dobândită, se induce public o formă 
de curiozitate anxioasă, disponibilitate spre asumarea cli-
şeelor de prestigiu, precum şi un entuziasm hermeneutic 
excesiv. Bavardajul public în jurul faimei ţine loc de studiu, 
imaginea mediatică este rumegată la nesfârşit şi trecută din 
gură-n gură, dar opera rămâne… pentru mai târziu.

Totodată, faima aduce reacţii publice opuse celor pome-
nite, brusca invidie, alertă şi chiar ură vehementă din par-
tea celor care simt o ciudată formă de lezare când un con-
frate literar accede la succes. Este cazul ambiţioşilor lipsiţi 
de noroc, care oricât s-au zbătut n-au ajuns notorii, au fost 
ignoraţi, bagatelizaţi sau lăsaţi în umbră. Simplul fapt că 
un altul este mai bine cotat, luat în serios, eventual premiat 
şi elogiat public îi scoate efectiv din minţi ca şi cum lor li 
s-ar fi cuvenit toate acestea, ca şi cum succesul celuilalt ar fi 
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complet nemeritat, rezultatul unor jocuri măsluite. De la un 
punct încolo, după ce s-au asigurat ferm de valoarea indu-
bitabilă a operei proprii prin calcule secrete făcute în min-
tea lor, anumiţi scriitori consideră că dacă există o demni-
tate publică, lor li se cuvine, dacă există un premiu, e clar ca 
bună ziua că ei îl merită. Un altul, care ar fi convins de ace-
leaşi merite personale şi ar fi măcinat de aceeaşi râvnă, în 
mod clar este un impostor.

Zbaterea pentru faimă şi impunere literară este un spec-
tacol darwinist primitiv, în care câştigătorii se aleg dintre 
exemplarele mai adaptate (talent), mai rezistente (răbdare) 
sau care fac parte din societăţi şi grupuri mai puternice 
(influenţă, mediatizare, marketing), dar care au şi norocul 
să ajungă repede la păşunile grase (resurse). Niciun succes 
literar nu pică din cer, niciun premiu nu vine de la zei. Lupta 
începe de jos, de la piaţa editorială, pentru că autorul ambi-
ţios simte instinctiv nevoia să-şi vopsească numele cu paste-
lurile marilor branduri, sperând că valoarea propriei opere 
va lua din start prestigiul editurii. Se consideră scriitor mare, 
chiar de-ar fi debutant, prin simplul fapt că i-a apărut car-
tea la o editură mare şi se aşteaptă să fie întâmpinat ca atare 
de critică şi de cititori. Dacă se întâmplă să treacă neobser-
vată cartea lui – care a apărut la o editură mare – trăieşte 
clipe de bulversare şi perplexitate, nu înţelege cum e posibil 
ca lumea să nu tresalte în acord cu frenezia de care numai 
el e cuprins când îşi vede cartea în raftul librăriei. Oameni-
lor ar trebui să le fie pur şi simplu ruşine că nu văd ce eve-
niment colosal înseamnă apariţia cărţii lui. O vreme se va 
purta înaripat de-o mândrie ascunsă, dar dacă nu va simţi 
confirmările criticii şi ale cititorilor, nu se va îndoi de valoa-
rea, calitatea ori relevanţa cărţii sale, ci va conchide mizan-
tropic că soarta i-a dat să fie contemporan cu o şleahtă de 
nemernici ignoranţi care nu-l merită.

Cei pe care conjunctura sau irelevanţa îi ţin marginali, dar 
care în sinea lor fierb de ambiţie şi cred nebuneşte în steaua 
lor, care au scâncit ani de zile pe la uşile vreunui „satrap“ 
editorial, sperând umili că le va acorda un minut de aten-
ţie, suficient cred ei ca să iasă în evidenţă originalitatea lor 
izbitoare, din momentul în care au fost refuzaţi sau pentru 
că prea mult timp au fost neglijaţi, deodată devin superi-
ori, iau postură înţepată, spatele drept, privirea sfidătoare şi 
se dedică scuipării publice a fostului idol, după ce s-au asi-
gurat în prealabil că au adunat destulă scârbă-n măruntaie. 
Scuiparea „cu public“ e ritualul prin care îşi desfiinţează ei 
adversarul, dovedindu-şi în acest fel lor înşile crunta superio-
ritate – puterea de a-l distruge pe cel de la care aşteptau favo-
rul suprem, în care îşi puseseră speranţa ca-ntr-un salvator.

Ce ciudat fenomen, că faima, notorietatea, succesul le 
iau minţile scriitorilor, dar într-un fel celor care se bucură 
de ele şi în cu totul alt fel celor care nu se bucură. Este un 
alcool cu dublu efect sau mai degrabă cu dublă natură, care 
îi îmbată şi pe cei ce-l beau, dar şi pe cei care, încă nevred-
nici să-l bea, doar îl miros. Cei care l-au băut, cutremuraţi 
de fiorul importanţei au ajuns repede să se creadă mai pre-
sus de ei înşişi, să dea din aripi pe care nu le aveau, să radi-
eze spoit din aureolele lor ca îngerii din lumină.

N-am cunoscut pe nimeni atins de oarecare notorietate, 
care să nu se împopoţoneze cu meritele lui şi să nu capete 
semeţia că i se cuvin multe, să nu-şi prelucreze faima în sco-
pul obţinerii de putere, avantaje de vreun fel sau altul ori chiar 
privilegii. A ajuns cineva, i se cuvin anumite lucruri, poate 
de-acum să sară peste rând sau nici măcar să nu se mai aşeze 
la coadă. De-acum poate emite pretenţii, de-acum i se trece 
cu vederea dacă se arată fudul în prea dese ocazii, de-acum 
poate ridica degetul arătător în aer în faţa celorlalţi pentru 
că are ceva important de spus. Are prioritate, bilete la tren 
cu reducere, indemnizaţie de merit, primeşte titlul de Cetă-
ţean de Onoare din partea primăriei şi de Doctor Honoris 
Causa de la diverse universităţi, ocazii cu care rosteşte ace-
laşi discurs memorabil răsplătit cu binemeritate aplauze, i se 
atârnă medalii în piept cu care circulă ţanţoş prin viaţă pre-
cum curcanii cu ţurţurii lor vineţi de sub cioc, capătă distinc-
ţii cu care străluceşte în nocturnul mulţimii anonime – ştie 
că toate i se cuvin şi e mândru de asta, chiar dacă se ascunde 
sub haina modestiei. Sarcina lui, din acel moment, va fi să-i 
facă şi pe ceilalţi să înţeleagă cine e el şi ce i se cuvine. Când 
aduce vorba despre distincţiile sau premiile sale pe ton de 
glumă, nu nevoia de glumă e cea care stă înainte, ci plăce-
rea de-a aminti şi altora despre meritele lui. Profită volup-
tos de tot ceea ce a căpătat odată cu faima, nu pierde oca-
zia de-a fi fericit că e mai presus de alţii, iar pe cei care l-au 
ajutat cândva în drumul lui spre succes îi uită fără mustrări 
de conştiinţă şi îi consideră acum simple figuri neglijabile.

Talentul nu se asociază în mod obligatoriu cu discernă-
mântul, simţul realităţii sau, cu atât mai rar, cu înţelepciu-
nea. Există talentaţi stupizi, lipsiţi de discernământ literar, 
fără bun gust, şi pe deasupra înfumuraţi, de-o vanitate pato-
logică şi nesimţiţi. Tipurile de inteligenţă creativă – asocia-
tivă, ludică, combinatorică –, şi inteligenţă raţională, anali-
tică, ori inteligenţă practică, etică, sunt diferite, au resorturi 
şi mecanisme diferite, nu acţionează obligatoriu în aceeaşi 
minte, nu se întrunesc decât în cazuri excepţionale în ace-
eaşi personalitate. Aşa se face că pot să existe creatori plini 
de talent şi expresie în plan artistic, literar, dar incapabili de 
analiză, lipsiţi de judecată şi de luciditate, iar în plan moral 
în stare de orice josnicie sau lichelism. Aceste neajunsuri nu 
le umbresc relevanţa şi expresivitatea artistică, însă, pe de 
altă parte, nici calităţile artistice nu radiază transfigurator, 
compensatoriu asupra raţiunii lor slabe sau purtării lor jal-
nice de natură practică şi în plan social. Faptul că sunt buni 
poeţi, prozatori, eseişti, cântăreţi din grumaz sau actori de 
pantomimă nu justifică paradele de spumos grobianism în 
spaţiul public-mediatic, nu le scuză mârlănia, nu le spală 
obrazul de parşivenie, nu-i face în mod automat inteligenţi 
şi interesanţi ca emiţători de opinii publice. Sunt creatori şi 
în acelaşi timp nătărăi, dar în planuri diferite care acţionează 
oarecum paralel. Una dintre erorile cele mai periculoase în 
România, inclusiv în spaţiul cultural şi media, este transferul 
ilegitim de carismă de la un domeniu la altul şi supralicitarea 
iresponsabilă a cuiva care s-a dovedit bun într-o poziţie, în 
genere profesională, pe un post sau într-un rol – eventual 
administrativ, o funcţie de conducere – pentru care nu e pre-
gătit şi care în realitate nu i se potriveşte.
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Între calitatea a ceea ce scrii şi vanitatea auctorială nu 
există o legătură firească, ci în cele mai multe cazuri dispro-
porţii, distorsiuni, deformări. Există atâţia scriitori scremuţi, 
stângaci, plini de platitudini şi exprimări serbede, lipsiţi de 
cultură fundamentală în litere, de imaginaţie şi inteligenţă, 
care totuşi apar foarte semeţi şi fuduli pe la redacţii de reviste, 
sedii de edituri, târguri de carte, şedinţe ale Uniunii Scriito-
rilor şi se poartă cu demnitate magnifică de parcă ar duce pe 
umeri soarta culturii române, total incapabili să realizeze gro-
tesca futilitate ce le caracterizează scrisul şi în general presta-
ţia literară. Cu cât e mai puţin talentul, cu atât mai uşor se 
produce orbirea de sine repede şi grav, cu cât eşti mai peri-
feric şi insignifiant, cu atât eşti mai predispus la deformări 
ale figurii literare proprii, dacă suferi de auctorită – boala 
veleitarilor literari. Aceştia trăiesc într-o fantasmagorie sub-
limă, închişi ca nişte cosmonauţi în capsula lor fantezistă în 
care respiră aerul amăgirii de sine ca să trăiască, dar care 
adesea beneficiază şi de aerul suflat în ei ca-n baloanele de 
săpun de nişte cronicari literari, chiar de unii critici cu auto-
ritate locală care-i laudă sincer, poate nu dezinteresat şi nu 
din amor platonic.

Textul este oglinda narcisică a autorilor, în care îşi contem-
plă sublimele chipuri, iar dacă nu sunt sublime şi le pictează 
singuri în acest fel, le deformează. Marea creativitate a mul-
tora dintre scriitori constă în zugrăvirea canonică a propriilor 
icoane, ca să le posteze apoi în locurile cele mai înalte ori să 
le prindă într-un cui bătut în peretele nemuririi şi să facă zil-
nic pelerinajul ritualic la icoană finalizat cu închinare, sărut 
şi semnul crucii. Sfântul său chip auctorial cuprins în văpaia 
de aur a celebrităţii, aceasta e icoana făcătoare de minuni a 
scriitorului dinaintea căreia inima lui tresare nobil şi faţă de 
care evlavia lui nestricată nu cunoaşte limite.

Textul propriu seamănă cu oglinda convexă a lui Parmi-
gianino, numai că nu se reflectă mâna, ci personalitatea lăun-
trică în el. Scriitorii sunt nişte trubaduri veşnic înamoraţi de 
propriile texte ca de nişte femei intangibile pe care le mado-
nizează, dându-le trăsături şi putere cvasi-divine. Se pierd 
extatici în propriile texte precum îndrăgostiţii în fantasmele 
iubitelor, fuzionează mistic cu cărţile lor, devin consubstanţi-
ali, încât nu e de mirare că nu mai au răceala detaşată a min-
ţii necesară judecăţii de valoare. Să-i ceri unui autor neutra-
litate şi detaşare faţă de cărţile lui ar fi la fel de crud – şi fără 
efect – precum îndrăgostitului să se îndoiască de fierberea 
sufletească ce-l face atât de exaltat şi ferice. Relaţia autoru-
lui cu propriile cărţi arată ca veritabilă iubire-pasiune, amor 
nestins şi tânjire bolnăvicioasă, încât îi vezi pe câte unii bân-
tuind solitari şi fantomatici pe străzi lăturalnice, cu feţe livide 
şi privirile stinse, bolborosind în sine ceva obscur, divinato-
riu, şi nu e greu să-ţi dai seama că sunt la capătul puterilor, 
mistuiţi de o iubire căreia nu i s-a răspuns pe măsură. Triste 
figuri ale catarismului literar, întunecaţi cavaleri ai scrisului!

Nu cred că am scris ori că aş putea să scriu vreodată ceva 
de care lumea cititoare să nu se poată lipsi, fără a pierde cu 
asta ceva esenţial. M-am întrebat uneori dacă textele, cărţile 
mele, ar fi fost scrise de altul şi publicate înainte ca eu să mă 
nasc, odată ce am crescut şi am început să mă pasionez de 
literatură, oare le-aş fi luat în seamă, le-aş fi găsit de vreun 

folos? Ar fi ajuns ele să contribuie în vreun fel la formarea 
minţii şi viziunii mele despre lume? Răspunsul nu mă face 
deloc mândru. Aş fi găsit la orice oră câteva sute de autori 
clasici sau moderni pe care să-i fi preferat, din ale căror scri-
eri să mă aleg cu mai multă încântare, învăţătură de folos şi 
înţelepciune decât din orice text de-al meu. Acest fapt a fost 
destul ca să mă vindece de orice frustrare legată de imaginea 
şi promovarea mea literară. Este adevărat că poate va trebui 
să trăim toată viaţa ocoliţi de „faimă“ (jalnică preocupare) 
şi să ne mulţumim cu cititori puţini şi, poate, întâmplători, 
dar pentru atâta lucru n-ar trebui să ne declarăm nedreptă-
ţiţi şi să afişăm o mutră morocănoasă definitivă cu care parcă 
am pălmui universul nedrept. Pur şi simplu, oricine am fi 
şi orice ne-am dori, întotdeauna alegem din ceea ce este la 
îndemână. Jucăm mereu doar cu cărţile pe care le avem în 
mână, la masa unde suntem aşezaţi sau primiţi, atât şi nimic 
mai mult. Cine susţine că alegerile sunt nelimitate şi că ne 
facem singuri viaţa, alegând liber după pofta voinţei fie nu 
ştie ce zice, fie este un mincinos de carieră.

De ceva vreme încoace mă alint cu gândul că sunt neu-
tru în privinţa preocupării pentru aşa-zisa „imagine literară“ 
şi sper că nu mă mint singur într-un fel rafinat, că nu adopt 
această poziţia ca reacţie la vreo frustrare ascunsă a lipsei de 
recunoaştere. Gândul că mi-aş întinde singur această plasă 
ţesută din fire transparente mă mâhneşte profund, aş vrea 
să nu-mi fiu mie atât de ascuns, să nu fi început cândva pe 
nesimţite exersarea unui alt tip de histrionism, al cărui rol 
este mimarea sincerităţii. A fost destul timp la dispoziţie, 
a fost, slavă Domnului, ca să-mi verific indecvarea la gus-
tul cititorilor – cel puţin parţială, hai să nu pic în patetism 
sau să mă transform acum, când vreau să dau bine, într-un 

„professional bullshitter“ – şi să mă împac cu asta. N-am fost 
dezminţit decât rareori că scriu preţios, alambicat, căutat şi 
aproape degeaba, şi de aceea mi-am luat libertatea să specu-
lez pe teme care interesează puţin sau deloc, fără ca în acest 
fel să aduc afront sau să fac pe speciosul.

Dacă nu eşti citit şi luat în serios, dacă nici notorietate, 
nici bani nu câştigi cu sudoarea frunţii literare, atunci măcar 
fii cinstit, mă sfătuiesc în sinea mea. Scrie ca şi cum ai arunca 
seminţe în vânt şi lasă în seama hazardului ce se va alege din 
ele. Nu te crede interesant, pentru că te vei întrista dacă alţii 
te vor neglija ori nu vor avea pur şi simplu vreme de cărţile 
tale. Tu pici ca o mărgică într-un tezaur de valori inestima-
bile, care e tradiţia literară acum la dispoziţia oricui în libră-
rii şi biblioteci. Ce te aştepţi, cine să fie frapat chiar de tine?

Întâi de toate să înţelegi că e prea târziu pentru orice înce-
put, că este posibil să existe în acest moment ceva mai bun, 
mai inteligent, mai novator şi mai interesant decât faci tu, că 
doar un noroc de care nu vei afla în timpul vieţii ar face să 
fii „special“, te-ar păstra în mod cinstit în atenţia celor care se 
vor interesa de mersul literaturii, dar de această eventualitate 
nu ai de ce să te bucuri acum. Poartă-te ca şi cum ar fi firesc 
să nu ştie nimeni că ai existat. Ca autor, desigur. Nu fi cinic, 
nu te juca cu ideile din spirit de aventură, dar nici nu face pe 
stăpânul. Ce va rezulta de pe urma muncii tale este legat evi-
dent de calitatea ei, dar şi de cum va bate vântul. Nu fi indi-
ferent, dar nici atotputernic că nu-ţi şade bine.
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E
Raluca FARAON

Realism magic, Chagall şi multe 
gâşte… sau lumea seducătoare 

a lui Emir Kusturica
Emir Kusturica1 nu a regizat decât nouă filme de lung 
metraj2, până în acest moment, exceptând filmele TV, 
documentarele şi extinderile în serii pentru televiziune 
ale producţiilor Underground, Viaţa ca un miracol (con-
siderate mai bune decât filmele) şi Pe calea lactee. Vremea 
ţiganilor a fost lungit pentru televiziune, cu încă două ore, 
în mod nefericit însă. Nouă filme în care nu a dat greş 
niciodată. Nici ca viziune artistică, nici stilistic, nici prin 
posibila diminuare a patosului care defineşte atât de bine 
felul său de a face cinema. Este foarte greu să sintetizezi 
arta sa. În linii mari, e o nebunie controlată, frumoasă. 
Autoreferenţialitatea este nota dominantă, cu atât mai 
greu de înţeles cu cât aceasta se configurează începând 
cu al doilea film (nici Kusturica însuşi nu ştia pe ce cale 

1  S-a născut în 24 noiembrie 1954, la Sarajevo. A absolvit prestigioasa 
Şcoală de Film FAMU, din Praga, în 1978, timp în care a luat mai multe 
premii pentru scurt-metraje, inclusiv Guernica, în 1978, la Karlovy 
Vary. Face primele filme de televiziune (Vin miresele şi Cafeneaua Tita-
nic) în 1978 şi 1979, la Sarajevo. Leul de aur pentru Vă mai amintiţi 
de Dolly Bell? (FIPRESCI la Veneţia şi premiul de debut), considerat 
azi un film european de referinţă, recent digitalizat. Palme d'Or pen-
tru Tata în călătorie de afaceri (FIPRESCI, Cannes) şi Underground, 
cel mai bun regizor pentru Vremea ţiganilor la Cannes. Este unul din-
tre cei 9 regizori care au luat de două ori Palme d'Or. Cézar pentru 
Viaţa e un miracol şi Globul de Aur. Micul Leu de aur pentru Pisica… 
şi Pe calea lactee. Leul de argint pentru Pisica… Ursul de argint pen-
tru Arizona Dream. 

2  Vă mai amintiţi de Dolly Bell?, 1981; Tata în călătorie de afaceri, 1985; 
Vremea ţiganilor, 1988; Arizona Dream, 1993; Underground, 1995; 
Pisica albă, pisica neagră, 1998; Viaţa e un miracol, 2004; Promisiu-
nea, 2007; Pe calea lactee, 2016. 

va merge, mai mult ca sigur, iniţial, se dorea doar o legă-
tură stilistică între filme, pentru continuitate) şi se accen-
tuează, pregnant, cu note poetice, duioase sau ironice, 
până la propria parodiere fie în notă comică, fie satirică.

Spre deosebire de regizorii teribilişti şi foarte creativi, 
despre care am scris deja în numerele trecute – Fraţii Coen 
şi Tarantino – cu care se aseamănă prin expansivitate, ori-
ginalitate şi umor, Kusturica nu este un regizor postmo-
dern, nu creează personaje care să se îndepărteze de viaţa 
reală şi să se apropie de modele ale filmului clasic ori de 
categorie B; deşi recognoscibile prin note distincte, care 
sunt creaţia regizorului – vorbăria, cabotinismul, pato-
sul exagerat – totuşi, „diliii“ lui Kusturica nu reprezintă 
făpturi de celuloid, sunt, mai degrabă, întruchipări ale 
primitivismului vieţii. Dacă regizorii americani amintiţi 
mai sus readuc în prim-plan modele ale tipologiilor cine-
matografice clasice, în tonalitate satirică sau duioasă, în 
final fiind cartea de vizită a fiecăruia dintre ei (prostăna-
cii Fraţilor Coen şi supereroii care nu au nimic eroic ai lui 
Tarantino), scopul fiind, în cazul tuturor, scoaterea pen-
tru totdeauna a oamenilor reali din filmul de artă, Kus-
turica, dimpotrivă, aduce viaţa reală, cea instinctuală, de 
nestăpânit, în filmul de autor. Nu viaţa marilor oraşe, ci 
a târgurilor, a cătunelor, a satelor, o viaţă surprinsă deca-
dent în mediul urban şi idealist în mediul rural.

Există însă note postmoderne şi în filmele lui Kustu-
rica, în special autoreferenţialitatea, există influenţa cine-
matografului de artă italian, mai ales a lui Fellini (dar la 
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Kusturica, impresia de carnavalesc nu dobândeşte nicio-
dată caracterul tragic, dezarmant din filmele regizorului 
italian). De asemenea, influenţa lui Jean Renoir şi Fran-
cis Ford Coppola. În fiecare producţie, personajele văd, 
la cinematograf sau la televizor, un film. Amintesc, în 
treacăt: Şoferul de taxi, de Scorsese, în Promisiunea; La 
nord prin nord-vest de Hitchcock şi Naşul, de Coppola, în 
Arizona Dream. Filmul care influenţează viaţa şi carac-
terul personajelor e o constantă în creaţia lui, dar nu 
devine niciodată artă de dragul artei. Pe de o parte, e o 
constatare naturală, firească a faptului că suntem influ-
enţaţi de cinematograf, el poate deveni referinţă în crea-
ţia unui regizor, dar, la fel de bine, poate însemna faptul 
că în postmodernism există mai degrabă dinamica artei 
cinematografice care atinge ritmul cotidian decât invers. 
Cinematograful, pe de altă parte, are şi factorul comer-
cial, accesibil. Nimic deplasat în a face legături între film 
şi viaţa reală, cum se întâmplă în cazul animozităţilor din-
tre Matko şi Dadan (Pisica albă, pisica neagră), convertite 
în „începutul unei frumoase prietenii“, ca în Casablanca. 
În Underground, din raţiuni practice, au fost folosite ima-
gini din documentare sau producţii de televiziune pentru 
a crea iluzia verosimilităţii temporale (Al Doilea Război 
Mondial, alegerea, apoi înmormântarea lui Tito), unele 
dintre ele trucate pentru a intra în cadru personajele fil-
mului (Negruţ şi Marko). În Pe calea lactee, pe lângă ima-
ginile din Zboară cocorii (film la care Mireasa3 se uită zil-
nic până să fie cumpărată), e şi aluzia la regizorul-actor: 
Kosta priveşte mereu printr-un ochean, ca şi cum ar fi 
Kusturica însuşi care (se) verifică în obiectivul camerei.

3  Întâmplător sau nu, unul dintre personajele lui Tarantino se numeşte 
tot Mireasa: în cele două filme Kill Bill, interpretată de Uma Thurman. 

Compasiunea este cuvântul cheie definitoriu privind 
atitudinea regizorului faţă de lumea pe care o prezintă 
spectatorilor. Nu îşi judecă niciodată personajele, nici 
măcar atunci când redă (şi o face naturalist, crud, pe alo-
curi) fapte imorale: corupţia, trădarea prietenului celui 
mai bun şi a fratelui, crimele în Underground, proxene-
tismul şi coruperea minorilor în Vremea ţiganilor, adul-
terul în Tata în călătorie de afaceri etc. Sunt scene care 
îţi taie răsuflarea prin impact vizual: scena pornografică 
din Vremea ţiganilor, când un proxenet o pregăteşte pen-
tru clienţi pe una dintre fete. Sau uciderea fratelui, apoi 
execuţia şi incendierea cuplului corupt în Underground. 
Niciun menajament, o cruzime asumată. Cu toate acestea, 
niciun personaj corupt nu este cu totul lipsit de umani-
tate. Nu este lumea coruptă până-n prăsele a lui Scorsese 
sau Brian de Palma. Este lumea noastră, în care fiecare are 
lumini, umbre – îngeri sau demoni. De cele mai multe ori, 
vinovată este civilizaţia, nu omul în sine. Sau ideologiile. 
Kusturica a condamnat făţiş comunismul, chiar în filmele 
care păreau că îl elogiază: Vă mai amintiţi de Dolly Bell? şi 
Tata în călătorie de afaceri. Dar defectele surprinse acolo 
sunt ale naturii umane, coruptibile prin ea însăşi. Ideo-
logia comunistă (cum se întâmplă, mai ales, în Undergro-
und) doar tulbură apele. Civilizaţia (Kusturica nu mena-
jează sensibilitatea europeanului în Vremea ţiganilor, nici 
a americanilor – în Underground, Arizona Dream, Viaţa 
e un miracol, Promisiunea sau Pe calea lactee) nu aduce 
binele promis: dimpotrivă. Se accentuează parvenitismul, 
corupţia, alienarea. Toate scenele din zona rustică sunt 
senine, timpul are răbdare, cum ar spune Marin Preda, 
oamenii sunt fericiţi, buni, echilibraţi. Asta se vede în 
Pisica albă, pisica neagră, dar, şi mai bine, în Promisiunea. 
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Cât timp trăiesc într-un sat rupt de civilizaţie, persona-
jele sunt pe axa lumii. Cu excepţia pretendentului veşnic 
ghinionist al Bosei, care tot pică în capcanele ingenioase 
ale bunicului lui Čane, nu se întâmplă nimic rău. Oame-
nii şi animalele trăiesc în armonie, cerul e senin, bunicul 
face un clopot (scena îmi aminteşte pregnant de capito-
lul Clopotul din Andrei Rubliov de Tarkovski), repară aco-
perişul unei capele. La oraş însă, Čane descoperă Babi-
lonul: un mafiot local cu tendinţe zoofile ucide, răpeşte 
sau şantajează femei pentru prostituţie, e haos şi peri-
col. Subtil, globalismul, civilizaţia de plastic, MTV-ul, 
supremaţia marilor puteri sunt condamnate. Dacă în fil-
mele de început, urbanizarea forţată impusă de regimul 
comunist crea premisele dezechilibrului familiei şi micii 
comunităţi, în Vremea ţiganilor fascinaţia Occidentului, 
cu bogăţia sa luxuriantă, conduce la corupţia comuni-
tăţii etnice, la accentuarea diferenţelor de clasă socială. 
În Arizona Dream, se desfide însuşi visul american. Nu 
numai Axel fuge de civilizaţie după ce şi-a pierdut fami-
lia, dar şi femeile iubite de el caută altceva decât bogă-
ţia şi neliniştea generată de aceasta: mama vitregă vrea 
să plece în Papua Noua Guinee, fata – să se transforme 
într-o broască ţestoasă.

Ca o sinteză a tuturor filmelor lui Kusturica, s-ar putea 
spune că esenţială, primordială, este familia. Poate, de aici, 
obsesia voalului/ rochiei de mireasă. Nu există niciun 
film în care să nu fie pus accentul pe relaţia dintre tată 
şi fiu (Vă mai amintiţi de Dolly Bell?, Tata în călătorie de 
afaceri, Underground, Pisica albă, pisica neagră, Viaţa e 
un miracol). Card. Godfried Daneels, în cartea sa Tatăl, 
remarcă faptul că, e drept, „criza imaginii tatălui a exis-
tat, probabil, dintotdeauna. […] Totuşi, în ultimii […] 
ani, lucrurile s-au precipitat şi imaginea tatălui o duce 
tot mai rău. Ne aflăm, incontestabil, în faţa unei crize“. 
Şi continuă cu analiza cinematografului american, unde 
taţii sunt din ce în ce mai mult culpabilizaţi ori prezen-
taţi ca netrebnici, mergând până la edulcorarea calităţi-
lor lor specifice, siliţi să preia rolul mamei etc. E cu atât 
mai meritorie, în aceste condiţii, imaginea tatălui în fil-
mele lui Kusturica: este prezent, iubitor, oferă sens vie-
ţii fiului – vieţii, în general. Cel mai profund e înfăţişată 
această relaţie în filmul de debut. Desigur, tatăl e cara-
ghios de multe ori. Crede sincer în ideologia de partid (pe 
care o înţelege într-un fel propriu), vorbeşte cu cei trei fii 
după modelul şedinţelor de partid, dar are cu cel mijlociu 
o relaţie strânsă, autentică. În Tata în călătorie de afaceri, 
e prezent numele în titlu. Cel mic tânjeşte după un tată 
absent fie pentru că a fost deportat, din motive politice, 
fie pentru că, întors acasă, nu îi este un model, ba chiar, 
din cauza viciilor sale, îi pune viaţa în pericol. De aceea, 
copilul este somnambul. Cum somnambulă e chiar socie-
tatea în comunism, lipsită de Tatăl ei: Dumnezeu (indife-
rent dacă e al iudeo-creştinilor sau Allah). În Underground, 
relaţia dintre Petar şi Jovan este cu atât mai emoţionantă 
cu cât orfanul de mamă s-a născut în pivniţă (lumea în 

comunism sau sub orice ideologie). Rolul tatălui nu este 
doar de a-i asigura şi afecţiunea mamei, care îi lipseşte, 
dar şi de a-i face cunoscută lumea, înţelesul ei. Sunt de 
neuitat momentele când Jovan descoperă lumea (ieşirea 
din peşteră) cu tatăl lângă el: crede că luna e soarele, că 
un cerb e calul desenat de Petar cât erau închişi. Şi de aici 
şi pedeapsa pe care Negruţ şi-o dă sieşi: poartă războiul 
său, îl caută pe fiul pe care l-a lăsat să se înece într-o clipă 
de neatenţie când căuta să îi omoare pe „porcii de fas-
cişti“. Şi în Viaţa ca un miracol e o relaţie duioasă tată-fiu, 
doar iubirea târzie poate să o împiedice, dar datoria de 
tată biruie. În Pisica…, rolul serios al tatălui este preluat 
de bunic, întrucât tatăl e un încurcă-lume, deşi îşi iubeşte 
sincer fiul. Când tatăl e mort (Arizona Dream, Promisiu-
nea), rolul său este preluat de unchi, respectiv, de bunic. 
În Vremea…, Ahmed pare că este un tată pentru Perhan, 
dar când se dovedeşte un corupt, este ucis.

Foarte importantă este şi relaţia frate-soră. În Tata…, 
fratele îţi dezamăgeşte sora, îl denunţă pe cumnatul său 
pentru a-i fura amanta, dar, cu toate acestea, bolnav fiind, 
la final, îi redobândeşte compasiunea. Emoţionantă în 
Vremea ţiganilor, aproape melodramatică: Perhan se lasă 
corupt pentru a face rost de bani pentru surioara infirmă, 
după care, aflând că Ahmed nu s-a ţinut de cuvânt şi nu 
a dat bani pentru operaţie, ba chiar a trimis-o să cer-
şească pe străzile Romei, se răzbună ucigându-l pe el şi 
pe fratele lui. În Underground, Natalia acceptă să devină 
amanta unui ofiţer nazist pentru a face rost de medica-
mente (chiar de promisiunea unui loc într-un sanato-
riu în Austria) pentru fratele ei aflat în scaunul cu rotile. 
În cheie comică, dar nu lipsită de o mare duioşie, este 
prezentată şi relaţia dintre Dadan – un mafiot mărunt 
local – şi sora lui pitică, poreclită Buburuza, în Pisica… 
Fratele face pe dracu-n patru să îşi mărite sora, pentru 
că asta le promisese părinţilor morţi. Plină de vitalitate 
este şi relaţia dintre Milena şi Zaga, care vor să se căsă-
torească în aceeaşi zi, în Pe calea lactee. Fraţii sunt pre-
zentaţi atavic, cu suspiciunea unui iminent conflict care 
ar putea izbucni în orice moment, din rivalitate, de cele 
mai multe ori, cum e în filmul de debut. În Tata…, fratele 
cel mare îl protejează pe cel mic, somnambulul, dar este 
şi ferm, îi dă lecţii de viaţă, în locul tatălui, când copilul 
vrea să îşi cumpere o minge de fotbal cu nişte bani câş-
tigaţi ilicit, în loc să îi dea mamei care nu avea cu ce să 
îi hrănească. În Underground, rivalitatea dintre fraţi ia o 
dimensiune metafizică. Ivan, trădat, îl omoară pe Marko, 
apoi se spânzură. Vorbele lui Marko („Un război nu este 
complet până fratele nu îşi omoară fratele“) nu se referă 
doar la o situaţie particulară, ci sunt şi o aluzie la Războ-
iul din Iugoslavia, ba, mai mult decât atât, sunt o analiză 
spirituală a condiţiei umane: suntem în război de când 
Cain l-a omorât pe Abel.

Copiii se joacă mult în filmele lui Kusturica: între ei, 
în natură. Familiile sunt prezentate împreună, ca în fil-
mele italiene, la nunţi în special, cu mese lungi, lipite, în 
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mijlocul naturii, în curte. Mesele sunt importante, discu-
ţiile, factorul uman, micile bucurii, dar şi conflictele fami-
liale. Cuplul este mereu matrimonial. Nu există iubire fără 
nuntă sau măcar fără promisiunea acesteia. Mireasa este 
simbolul absolut al feminităţii sublimate. Toate femeile 
iubite vor să fie luate de soţie. În afară de debut, în toate 
filmele există mireasa. În Pe calea lactee, aşa e şi numit 
personajul principal feminin, nu are nume. Până şi în 
Viaţa ca un miracol, apare pe macheta lui Luka un cuplu 
matrimonial. Cea mai poetică imagine din filmele lui e 
a miresei: în Arizona Dream, Grace îşi pune o pălărie de 
mireasă înainte de a ieşi în furtună şi de a fi trăsnită de 
fulger. În Vremea ţiganilor, Azra moare mireasă, iar voa-
lul ei zboară. În Underground, Jelena se aruncă mireasă 
în fântână, voalul ei trece prin apă ca o chemare a mor-
ţii. Mireasa îşi aruncă rochia în apă în Pe calea lactee. În 
Promisiunea, Bosa aşteaptă ani de zile să îmbrace o rochie 
de mireasă din mătase. Sacralitatea relaţiei de cuplu este 
accentuată prin contrarii: viciul destrăbălării, al adulteru-
lui, al prostituţiei. Nu lipseşte însă şi nota parodică: nunta 
fără consimţământul femeii, mireasa legată de bărbat cu 
sfoară sau imobilizată în podea cu picioarele.

Animalele au un rol primordial în lumea lui eferves-
centă, pestriţă, zgomotoasă. Gâştele şi porcii sunt omni-
prezenţi. E o Arcă a lui Noe (papagali, tigri, maimuţe, 
vulturi, şoimi, elefanţi, câini husky, broaşte ţestoase, urşi, 
şoareci, mistreţi, boi sălbatici etc.), cu animale domestice 
(cai, gâşte, raţe, curci şi curcani, găini, câini, pisici, măgari, 
catâri, vaci şi boi, iepuri şi porumbei), dar şi cu sălbăti-
ciuni care se mişcă firesc printre oameni (în Underground, 
un elefant fură pantofii proaspăt lăcuiţi ai lui Negruţ), un 

urs mănâncă din gura lui Kosta în Pe calea lactee. De ase-
menea, în acest film, se ajunge la o sublimare a relaţiei 
dintre om şi animal, pe care o tot aminteşte în filmele sale 
(în debut, Dino creşte porumbei, hipnotizează un iepure; 
Perhan, în Vremea…, e prieten cu un curcan; în Undergro-
und, Ivan este prieten cu maimuţa Soni; în Pisica…, Zare 
dresează o gâscă; în Arizona Dream, Grace e prietenă cu 
broaştele ţestoase; în Promisiunea, puştiul e prieten cu o 
vacă). În Pe calea lactee, Kosta e salvat de un şarpe, care 
încearcă să o salveze de la moarte şi pe Mireasa; este pri-
eten cu un şoim călător care dansează şi stă pe umerii săi, 
hrăneşte urşi. Aproape se poate face legătura cu Sfântul 
Francisc, cu reconcilierea prin iubire dintre om şi săl-
băticiuni. De multe ori, animalele dovedesc o inocenţă 
ieşită din comun care contrabalansează răutatea oameni-
lor. În Viaţa ca un miracol, există chiar o măgăriţă depre-
sivă care plânge, suferă din iubire şi vrea să fie călcată de 
tren (of, Anna Karenina!), dar, la final, gestul ei de a sta 
pe şine îl salvează pe Luka de la moarte. De multe ori, ani-
malele sunt sursă a unui umor nebun, de situaţie: porcul 
care mănâncă dintr-un Trabant, porcul călărit, găina care 
ţopăie şi cotcodăceşte în faţa unei oglinzi unde se şi ouă, 
pisicile care dărâmă calupul de gheaţă de pe presupusul 

„mort“ din pod şi generează un lanţ întreg de încurcături, 
curca îmbrăcată care e fetiş sexual pentru un mafiot ce 
încearcă să vorbească alteia în sunete de amor curcănesc, 
motanul care dă jos un porumbel din copac prin hipnoză, 
pisica cu care Negruţ îşi şterge pantofii, măgarul care îi 
trezeşte pe soldaţi înaintea şefului de post etc. Dar pentru 
a marca aspectul tragic, animalele sunt mai potrivite pen-
tru impactul emoţional. Nu este în tot filmul Underground 
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o scenă mai emoţionantă decât cea în care mama mai-
muţei Soni este ucisă! Cu pieptul plin de sânge, fixat atâ-
tea secunde cât emoţia să fie transmisă eficient, anima-
lul doar priveşte, neputincios, în gol. I se închid ochii – şi 
aşa, absurditatea războiului oamenilor este vădită. Gâş-
tele care se scaldă în sânge uman, porcii care se înfruptă 
din cadavre, gâscă zburând în flăcări şi câte şi mai câte! 
Omul este sălbatic, nu animalul…

Există recurenţe, motive care se repetă, nu numai în 
ceea ce priveşte bestiarul, care e extrem de variat… Hip-
noza, religia, magia, jocul de şah, de cărţi, de fotbal, petre-
cerea cu lăutari, alcoolul etc. Un motiv care apare con-
stant începând cu filmul al doilea este spânzurarea, de 
cele mai multe ori, tentativa doar, în cheie tragico-comică. 
Fosta amantă a lui Meša încearcă să se spânzure cu lan-
ţul de la WC. Nu reuşeşte decât să tragă apa. Perhan, în 
Vremea…, din dragoste, se spânzură în clopotniţă şi nu 
reuşeşte decât să tragă clopotul. Grace se spânzură cu 
ciorapul, dar nu creează decât un efect hilar pentru că 
se balansează în plan vertical (Kusturica o consideră cea 
mai bună scenă din Arizona Dream ca montaj, compo-
ziţie, umor, mediu şi absurditate). În Pisica…, spânzura-
tul este deja mort prin împuşcare. În Promisiunea, este 
mimată spânzurarea pentru că bunicul şi Bosa balan-
sează de funia unui clopot, iar în Pe calea lactee, bunica 
şi nepoata sunt atacate de un ceasornic uriaş austro-ungar 
şi atârnă de mecanism la mare înălţime. În Underground, 
Ivan are trei tentative eşuate de spânzurare, spectatorii o 
văd pe ultima, când Marko îl salvează. La finalul filmu-
lui, Ivan se spânzură după ce îşi ucide fratele. Este sin-
gura dată când un personaj se sinucide în mod real, dar 
şi Underground este filmul cel mai amar, mai descumpă-
nitor dintre toate!

Deşi realiste, verosimile, primitive, dar pline de viaţă 
autentică, scenele din filmele lui Kusturica au şi o poe-
zie deosebită, mai ales datorită simbolurilor. Putem vorbi 
despre suprarealism sau onirism, cu toate semnificaţiile 
mitice, culturale sau religioase implicite. Despre rochia 
şi voalul de mireasă am amintit deja. Peştele este impor-
tant: în Arizona Dream, e un peşte din Alaska, zburător, 
cu un ochi care se transferă dintr-o parte în alta, ce gene-
rează catastrofe. Acelaşi peşte este gătit la proţap de Jovan 
şi dat de Negruţ la o parte în timp ce îşi căuta fiul sub apă. 

Zborul4 (cu trimiri şi la Tarkovski, la patul care levitează) 
este prezentat în cheie oarecum verosimilă doar în Ari-
zona Dream (dorinţa de libertate) întrucât Elaine vrea să 
zboare cu un aeroplan, dar devine totul suprarealist când 
construieşte cu Axel o maşină zburătoare, ce apare, paro-
dic, şi în Pisica… Dino visează că zboară. Malik e som-
nambul şi cade în braţele mamei de pe un pod, iar la final, 
chiar zboară. În Vremea…, Perhan visează că zboară cu 
curcanul, iar la sfârşit cade de pe o pasarelă împuşcat, iar 
mireasa căreia i-a stricat nunta zice: „Te voi ucide chiar 
dacă ai fi o pasăre“. În Underground, mireasa lui Jovan 
levitează peste masa de nuntă (aluzie la mirii lui Marc 
Chagall). În Viaţa…, Luka şi Sabaha zboară cu patul, în 
Promisiunea zboară tot filmul un om-ghiulea care e cre-
zut de bunic un înger. În Pe calea lactee, e un zbor în jos, 
prin cascadă până în adâncul apei, iar moartea Miresei 
e imaginată ca un zbor. Apa şi focul sunt elemente pri-
mordiale, în Vremea… şi Pe calea lactee, apar împreună. 
De fapt, lumea profundă a lui Kusturica este una atavică, 
dincolo de cotidian, politică, religie sau ideologii. Este 
un suflet pătimaş al naturii, omului şi necuvântătoarelor, 
în simbioză. Neliniştile lumii sunt trecătoare, contează 
esenţa condiţiei umane – aceeaşi de la începutul până la 
sfârşitul lumii.

Autoreferenţialitatea este o notă definitorie a artei lui 
Kusturica. Evident, aceasta este generatoare a unei conti-
nuităţi care creează unitatea de viziune şi de stil: laitmo-
tivele, obsesiile vizuale, jocul expansiv, dinamic (uneori, 
nebunesc) al actorilor, senzualitatea feminină, culorile, 
muzica. Schimbarea perspectivei asupra aceleiaşi teme: 
nunta în cheie tragică, parodică sau comică, motive sau 
tipuri umane surprinse variat. Dadan din Pisica… are 
o variantă feminină foarte credibilă în Pe calea lactee: 
Milena. Dar se cuvine să amintesc un element inedit al 
acestei autoreferenţialităţi: actorii care joacă de mai multe 
ori în filmele lui aduc aminte prin anumite elemente de 
celelalte roluri. Spre exemplu: Luka, din Viaţa… joacă şah, 
cântă ca amator în orchestra oraşului, cum făcea Dino în 
Vă mai amintiţi… şi face o machetă a unei căi ferate cum 
făcea machete de biserici Ivan în Underground. Marko 
joacă şah ca Miša din Tata… Fratele Nataliei şi Perhan 
poartă ochelari cu lentile groase precum Mirza în Tata…

Kusturica e la fel de credibil şi de seducător în drame, 
comedii, satire sau parodii. Are un umor natural, sălbatic, 
domestic, din situaţii sau amestec de stiluri ori prin con-
trast. Uneori, comic de caracter. Numele sunt importante, 
au semnificaţii. Indiferent cum se exprimă, o face sincer, 
pătimaş, cu înţelegere şi empatie. Iar lumea lui gălăgioasă, 
pestriţă, e plină de viaţă şi moarte, deopotrivă. O lume în 
care ai vrea să trăieşti o veşnicie!

4  Fiecare personaj al lui Kusturica ar vrea să zboare, regizorul mărtu-
risind că un profesor de la Universitatea din Praga i-a spus că dife-
renţa dintre un film bun şi unul slab constă în faptul că, într-un film 
bun, personajele nu respectă legea gravitaţiei. Imediat, regizorul s-a 
gândit să-şi facă personajele să zboare direct, ca la Chagall.
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Petruţ PÂRVESCU

caravana
venea rar ca sărbătorile
caravana 
toamna târziu după ce strân-
geau recoltele pe câmp
şi cădea prima brumă în sat 

cu roţi frumoase de cauciuc negre
dinţate în râuri adânci pe margine
cu aeru’ deasupra vâlvoi în bojogi argintii
faruri şi difuzoare mari 
rotunde în pâlnie mică

trecea încet
la pas pe uliţă strigând în gura mare 
să vadă
şi să audă bine tot satu’
până dincolo de vedea la bâgeşti
cum se dă filmu’ la noi la păcala

oameni şi femei
bătrâni şi copii
aşteptam cu toţii să apună soarele peste hârsu’ 
eu frate-miu gogu al lu’ târlă mardeiaşu’ 
călin ochiosu’ mărioara lu’ mălai 
luciu găbrian aneta genă şi ghiorghiţă pupăză 
ne şi făcusem planu’ 

fiecare
cu două ouă de găină mari proaspete
care să nu treacă cercu’ lu’ nea’ mărin găzaru’
la magazin 
rezolvam problema 

a lu’ mânzatu’ 
gălbează ăla mic mâncat de vărsat 
nu avea niciun ou 
le mâncaseră ai lui la prânz pe toate 
şi începuse neică să urle şi să bocească 
aşa din senin 
ca apucatu’ 

păcat

seara 
la şcoală
după ce au pornit cu greu motoru’
şi s-au stins felinarele în clasă
filmu’ a început să umble
şi să vorbească singur
pă părete 
aşa de frumos şi colorat!

Petruţ Pârvescu – 65
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LUCIAN ALECSA SAU JOCUL DE-A 
CINE PIERDE CÂŞTIGĂ INFINITUL, 

VIDUL, TĂCEREA METAFIZICĂ
Lucian Alecsa s-a aflat mereu de partea cuvintelor potrivite, 
a Poeziei care face parte din iluzia universală. Aparţinător, 
biologic (născut la 31 mai 1954) dar şi spiritual genera-
ţiei poetice ‘80, el şi-a adunat, cu fiecare carte, începând 
cu debutul, destul de târziu (Oraşul de gips, Ed. Cronica, 
1992), pietre pentru un templu liric original.

După Ars apocalipsus (Ed. Axa, 1996) şi Asupra căde-
rii (Ed. Dacia, 2002), editura Axa din Botoşani (redactor: 
Gellu Dorian) îi publică, în onorabila colecţie „La Steaua. 
Poeţi optzecişti“, cartea de poeme Deasupra căderii. A 
doua geneză, mi se pare diferită de toată producţia lirică a 
lui Lucian Alecsa de până acum, prin viziunea lirică, prin 
depărtarea de cotidian, prin înţelegerea artei ca dedublare 
a vieţii într-un spaţiu ideal. Sesizând depărtarea de coti-
dian, încercăm să semnalăm depărtarea poetului român 
de poezia ocazională în sensul dat de Goethe în Gesprä-
che mit Eckermann (Convorbiri cu Eckermann), 1823, cu 
care n-am fost niciodată de acord: „Toate poeziile trebuie 
să fie ocazionale, adică realitatea trebuie să le ofere pri-
lejul şi materialul“. Cu această carte, Lucian Alecsa trece 
de la metaforismul agonic, sentimentalismul încrâncenat 
şi ironia cotidiană la poezia conceptuală.

A doua geneză nu e istoria unui sentiment, ci o nouă cos-
mogonie scrisă şi descrisă cu mijloacele lirismului. Ideea 
unei a doua geneze vine, cu siguranţă, de la René Guénon, 
unul din marii gânditori europeni ai secolului douăzeci, din 
cartea sa La Crise du Monde moderne (Gallimard, 1946), 
în care Guénon ne asigură că Dumnezeu a greşit această 
lume chiar de la geneză. Ea trebuie dizolvată, ştearsă şi în 

locul lumii care nu i-a reuşit, să încerce o alta. Cartea lui 
Lucian Alecsa are trei părţi (geneza, apocalipsa şi a doua 
geneză), pe care nu le desparte totuşi tranşant, cosmogo-
nia sa fiind construită după modelul catedralelor medie-
vale, cu accente clare pe osatura principiilor. Geneza ştiută 
conduce lumea la năruirea în sine, la inevitabila apocalipsă. 
Aici poetul avansează o escatologie originală, amintindu-ne 
şi de exerciţiile sale din Ars apocalipsis (Ed. Axa, 1996). A 
doua geneză impresionează mai întâi prin patosul iniţierii 
cosmogonice, în al doilea rând prin spectacolul imagine-
riei lirice care dă valoare şi unitate întregii cărţi. Cea de-a 
doua geneză urmează schema primei geneze, adică Întâia 
carte a lui Moise – GENEZA din Vechiul Testament, culti-
vând şi elemente din vechile scrieri indice, infinitul, vidul, 
tăcerea metafizică ce simbolizează în principiul transcen-
dent Posibilitatea Totală cu posibilităţile ei de manifestare: 
Fiinţa universală (Brahma saguna) şi Non-Fiinţa univer-
sală (Brahma Nirguna). Spune poetul: „Deasupra căderii, 
/ Nimicul / imortalizat cu măiestrie într-o altă geneză / de 
mâna lui Dumnezeu“. Fiinţa se va manifesta prin interme-
diul substanţei (prakriti), ca şi la Eminescu în Scrisoarea I. 

„Punctu-acela în mişcare, mult mai slab ca boaba spumii, 
/ E stăpânul fără margini peste marginile lumii…“ Având 
aceeaşi sursă filosofică cu Eminescu, având în secret ideea 
realizării unei Rig-Veda moderne, Lucian Alecsa lasă liber 
cursul cosmogoniei sale: „Întâi cât un bob de neghină / 
pe cocoaşa unui orizont violaceu / fără margini // Apoi // 
ceva mai consistent / de forma unui rechin / cu-o pieliţă 
albă / foarte fină / înghiţind pământul şi apele / scuipând 
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cu scârbă / resturi de vieţi / iluzii deşarte / gânduri seci / 
totul într-un decor bolnav / cu nopţi alungite / bine con-
turate / şi zile zdrenţuite / pipernicite / ce-şi trăgeau abia 
sufletul / pieptănate arareori / de câte un fulger rebel // 
Ce-i interesant / că ceva pulsa înăuntru / se simţea / ca pe 
un piept dezvelit“.

Toată această renaştere a lumii se petrece sub puterea 
Cuvântului germinativ, cum îl numeşte poetul: „Se rein-
ventau pe loc / măşti multiforme / matriţe de ghilotine / 
şi ghilotine platonice // Patrimoniul Nimicului / era tul-
burat de câţiva stropi de lumină / ce încolţeau ca embri-
onii în uter / sub pleoapa nopţii“. Cum spuneam, geneza 
urmează treptele din cartea lui Moise. Astfel, „nimic mai 
spectaculos decât ZIUA ÎNTÂI – spune poetul când s-a 
scuturat sufletul de inocenţă […] O puzderie de cuvinte 
s-au adunat în ciorchine / dezmierdându-i pe loc spiritul 
/ cu un gest dulce-amar / n-a avut răbdare / înfierbântat / 
a pălmuit un înger / cu prenumele său din ceruri Lucifer“. 
A doua zi se simte deja „miros de viaţă stricată“, iar a treia 
zi „ce şoc / cuvinte nou nouţe / virgine / improvizau uver-
tura durerii“ şi „ovaţii / veneau numai din adâncul uni-
versului / caligrafiat cu tuş / pe retinele ofilite / rebele pe 
limfa întunericului“. A patra zi, „cocoţat pe un tron de aur 
/ în straie simple / şi cu picioarele goale / stătea detaşat / 

copilul cu aripi de aur / ce-şi schimba numele după fusul 
orar (David, Iisus, Budha, Krishna, Allah) muşcând pe 
nerăsuflate din fructul raiului“. Din acest moment începe, 
de fapt, spectacolul demenţei, iar poemul îşi schimbă reto-
rica şi-şi dinamizează ritmul. Prin urmare, „lumi în delir / 
bipezi cu capete rase / inorogi în transă / bezmetice păsări 
de pradă“, iar „în văgăuna abstractă / dintre viaţă şi moarte 
/ s-a închegat un adevărat focar de păcate / tras la indigo 
pentru fiecare parte“. De acum, „fleacurile vor fi trupul des-
tinului / voluptos / spumos / cenuşiu“. Peste tot se face apo-
logia Cuvântului primordial, pentru că „suflul Nimicului 
arunca în afară / până când / s-a hotărât Cuvântul / după 
ce-a spart placenta timpului mort / să-şi încerce norocul 
/ ca un bisturiu de lux / s-a adâncit până-n prăsele / stră-
pungând liniştea / încă verde a lumii“.

Cititorul va descoperi în A doua geneză pagini înţesate 
de dezmăţ metafizic, de încăierări ideatice, fără a se cădea 
în livresc şi eseistic. Cartea este armată cu cincisprezece 
poeme din arsenalul de forţă al poetului, unde întâlnim 
aceeaşi căutare acerbă a esenţei, purusha, cum i se spune 
în bătrânele filozofii indice. O află poetul cu adevărat? Ori-
cum, rămâne jocul celest, jocul de-a cine pierde câştigă.

Lucian Alecsa s-a impus în peisajul liric românesc ca 
un poet tragic, profund, vizionar.

Gellu DORIAN

Primul lustru din posteritatea 
lui Lucian Alecsa

În februarie, fără semne de aducere aminte, decît pe unele 
reţele de socializare şi o rememorare în Botoşăneanul, făcută 
de Florentina Toniţa, s-a împlinit un lustru din posteritatea 
lui Lucian Alecsa. Cinci ani, în care prezenţa lui în presa 
literară a fosta aproape inexistentă. Doar revista Hyperion, 
al cărei redactor a fost, l-a adus în paginile ei, cu invita-
ţie repetată, trimisă astfel familiei să-l repună în circuit, 
să valorifice ceea ce a lăsat scriitorul în urma lui. Nici un 
semn. Dar ce să mă mir, cazurile de uitare, de trecere în 
absenţă sunt frecvente, o obişnuinţă în literatura română, 
împărţită pe grupuri, pe grupuscule, afinităţi şi partipri-
uri, încît doar dacă faci parte din acele cercuri să mai ai 
o şansă la aducere aminte, la valorificarea scrierilor tale. 
Am lansat invitaţii şi la colegii lui, scriitorii botoşăneni, 
să scrie cîte ceva despre cel ce-a fost Lucian Alecsa, des-
pre poezia şi proza lui, aşa cum el a scris despre toţi, des-
pre cărţile lor, însă, tăcere. Comoditatea Facebook-ului îi 
mulţumeşte pe unii să scrie cîteva incoerenţe acolo, să de 
un like, să ciupească şi gata, mulţumirea actului împlinit e 
gata, datoria făcută! Facilitate de doi bani, efemeritate de 
care şi ei vor avea parte!

Lucian Alecsa a plecat pe neaşteptate, deşi suferea de o 
boală pe care a dus-o pe picioare, a ascuns-o, boală, care, 
împănată cu lupta lui cu tot felul de rechini şi jivine ale 
politicii locale, l-a dus în mormînt.

Repet acea aducere aminte aici, a ultimei zile petrecute 
cu Lucian Alecsa. În acea zi de 4 februarie 2016, am primit 
în jurul orei 13,30 un telefon de la Lucian, să ne vedem la 
un ceai la Rapsodia. Ca de obicei, în acele vremuri, acolo 
ne beam ceaiul zilnic, stăteam la cîte o şuetă. Atunci chiar 
trăgeam concluziile de la lansarea cărţilor noastre, petre-
cută cu cîteva zile în urmă, pe 28 ianaurie, cu lume multă, 
într-un ultim succes al vieţii lui fizice – dce fapt de atunci 
nu am mai lansat nicio carte la Botoşani! Am ajuns la acea 
ultimă întîlnire în jurul orei 14. A primit un telefon de la 
scriitoarea Elena Cardaş, medic cardiolog, de fapt o pri-
etenă, o colegă de scris, să-i facă un consult medical, îna-
inte de apleca la Iaşi pentru un cnsult mai amănunţit. Era 
de prin septembrie 2015 diagnosticat cu angină pecto-
rală. Pe lîngă ce mai avea el, o luptă de zece ani cu un can-
cer pe care l-a învins, asta-i mai lipsea. Chestiunea urma 
să fie rezolvată prin plantarea a doi stentori. Şi asta urma 
să se petreacă la începutul săptămîinii următoare. Atunci 
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era joi. Şi, bucuros că telefonul îi rezolva această chesti-
une, s-a dus la acel medic, la acea colegă de scris. Era ora 
14,20 cînd ne-am despărţit, cu înţelegerea că va veni la ora 
17 la cenaclu, la Întîlnirile de joi, pe care le organizam la 
Reprezentanţa Botoşani a Filiali Iaşi a Uniunii Scriitorilor 
din România. N-a mai venit la întîlnire. S-a dus la Săveni 
şi la ora 20,30 mi-a trimis pe e-mail articolul despre car-
tea lui Gheorghe Grigurcu, apărută atunci în seria Poeţi 
laureaţi ai Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu“. 
Pe la ora 23,20 am primit un telefon. Eram în pat. Pînă să 
ajung, am văzut doar pe diskplay-ul telefonul numele lui, 
din agendă. Am încercat să sun, dar telefonul era mereu 
ocupat. Abia după ora 24, am mai primit un telefon. Era 
soţia lui la telefon, care, plîngînd, mi-a spus că Lucian a 
murit. Imposibil! Dar adevărul nu mai putea fi contrazis 
cu nici o mirare, cu nimic. Am sunat la medicul din Boto-
şani la care fusese înainte de-a ne despărţi după ceaiul de 
la Rapsodia. Nu-i venea să creadă. Mi-a spus că s-a despăr-
ţit ieri de el şi era foarte bine, cu speranţa că marţi, la Iaşi, 
urma să fie programat pentru stentori. Dar n-a fost să fie.

Ce-a urmat se ştie, chestiuni fireşti, dar şi nefireşti, mai 
ales cele legate de comunicarea cu cei din familia lui, care 
au rămas în urmă. Chiar şi din partea unui prieten, care 
a sărit în ajutor, cum era firesc, dar a şi blocat orice legă-
tură cu familia, prin modul de a păstra relaţia cu priete-
nii lui Lucian. Ne-am văzut de durere şi de speranţa că 

posteritatea lui Lucian Alecsa va repara unele lucruri din 
ceea ce el a dorit să fie – scriitorul adevărat, jurnalistul 
dur şi incomod. Au trecut aproape cinci ani de atunci şi 
în afară de ceea ce am făcut noi la revista „Hyperion“, an 
de an, dar şi unii din colegii din presă, puţini, nu s-a mai 
întîmplat nimic. Poate că familia aşteaptă să se aşeze mai 
bine lucrurile, poate că cei de la primăria din Săveni încă 
nu şi-au vindecat rănile provocate pasămite de Lucian 
Alecsa, poate că el, poetul şi scriitorul Lucian Alecsa, are 
alt destin postum decît cel visat de orice scriitor. Cine ştie? 
Într-o lume ca aceasta prin care trecem, este foarte greu 
să rezişti şi să te afirmi în astfel de domeniu în timpul vie-
ţii, darămite după ce treci dincolo, lăsînd în urmă ceva ce 
poate a însemnat sensul vieţii tale. Să se fi oprit aici sen-
sul vieţii lui Lucian Alecsa – marele lui dar de a scrie şi 
mai ales de-a nu scrie oricum, ci foarte bine şi deranjant 
pentru unii care cred că doar lucrurile comode fac parte 
din viaţă, celelalte trebuie eliminate? Noi, colegii lui, care 
încă mai răzbim prin aceste vremuri de restrişte, credem 
în destinul literar al lui Lucian Alecsa şi sperăm ca el să nu 
intre în seria multor scriitori români uitaţi, ignoraţi de o 
lume avidă de superficialităţi şi mondenităţi de prost gust.

Degetul meu acum se îndreaptă spre obraz, atrăgînd 
atenţia colegilor, care se laudă cu prietenia lui Lucian Alecsa, 
căl-au cunoscut în amănunte de viaţă importante, unice, 
că este ruşinos să uite, să uite atît de repede un prieten!

Lucian ALECSA

Nebunul şi soldatul
Nebunul îşi spală zilnic cămaşa de forţă
cu periuţa de dinţi din dotare
precum răcanul buda
sub privirile gingaşe ale superiorilor
ambii siliţi de insomnie

nebunul este surghiunit într-o coajă de vis
metalică şi plină de ţinte de aur
haleşte în neştire pilitură de nervi oxidaţi
într-o totală euforie
i-au explodat gingiile
au dat buzna iarăşi dinţii de lapte
îşi pansează barba c-un cleşte steril
de teamă să nu-şi infecteze fanteziile

soldatul e un sâmbure de piersică
sub talpa generalului
sufletu-i asemenea unei proteze de poţelan
clămpăne sub jetul înjurăturilor
caporalul îl loveşte cu bombeul peste meclă
aducându-i aminte c-a lăsat acasă o fată borşoasă
i s-a deschis corespondenţa
i s-a pârjolit intimitatea

ambii îşi trasează lângă ferestre stoluri de păsărele
gălăgioase şi viu colorate
aşa, doar să le ţină de urât şi să aibă cu cine conversa!

peste rafturile de amintiri ale nebunului
suflă crivăţul în draci
cuvintele ploşniţă
plesnesc ca arse
hărmălaie mare în plămânii medicului de gardă
în schimb
în bârlogul sentimentelor cazone

se culcuşesc tot felul de mândre
care de care mai despuiată
soldatul face instrucţie cu ele
cât e somnul de lung
până ce sufletul i se face leoarcă de transpiraţie
şterge grăsimea de pe gamelă cu emoţiile lor neclăite
ochii-i colindă hai-hui
printre grenade, îngeri şi minijupe

seară de seară
umbrele celor doi horesc şi joacă ţonţoroiu
sub streaşina aceluiaşi ospiciu
administrat de mine.
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P
Nicolae SAVA

Prietenii mei, scriitorii (IV)
EMIL BRUMARU: „SÎNT BUCUROS C-AM DAT PESTE UN POET AUTENTIC“

Prietenia mea cu Emil Brumaru a început brusc şi cu 
noroc. Începuse el o poştă a redacţiei cu un nume fisti-
chiu, „Diligenţa poştală“, într-un supliment al ziarului 

„Scînteia tineretului“, care se chema „Năzuinţe“, iar eu am 
fost primul lui „muşteriu“. Mi-a publicat din prima trimi-
tere patru poeme „mari şi late“, cum se exprima el. M-a 
declarat în mai multe rînduri prietenul lui dar m-a şi aju-
tat efectiv la apariţia primei cărţi. În noiembrie 1981 m-a 
dus de mînă să citesc la cenaclul „Confluenţe“ din Bucu-
reşti cu Matei Vişniec (acesta prezentat de Mihai Şora, eu 
de Emil Brumaru). Luasem concursul de debut în volum la 

„Junimea“ prin 1981, împreună cu tinerii (pe atunci) poeţi 
Cassian Maria Spiridon, Tudor Cristian Roşca, Elisabeta 
Vartic şi Constantin Severin, (Brumaru nu a fost în juriu) 
dar cartea nu se mai tipărea. Cenzura îmi eliminase din 
carte aproape toate poemele (cartea avea, iniţial, 58 de texte, 
dar mai rămăseseră vreo 20), trecuse doi ani şi volumul nu 
mai apărea. Brumaru intra săptămînal pe la editură să-l 
întrebe pe directorul „Junimii“ cînd dă drumul la carte. De 
la Emil Brumaru mai păstrez doar patru scrisori. În prima 
dintre acestea (cea din 1 martie 1981) mă anunţa, printre 
altele, că va face diligenţe să public în cîteva reviste şi să 
citesc în Cenaclul „Confluenţe“ de la Bucureşti:

„Dragă domnule Nicolae Sava,
Sînt bucuros că am dat peste un poet autentic. Asta mă 

onorează pe mine-n primul rînd, cred că-ţi dai seama. Din 
noul lot mi-au plăcut cam jumătate. Una i-am dat-o lui Ion 
Cristoiu (care conducea pe vreme aceea revista SLAST; n.n.) 
s-o publice la „Constelaţii lirice“. Dar nu aştepta cu sufletul 
la gură, de el, nu de mine depinde apariţia.

Voi încerca la „Convorbiri literare“ să-l conving pe Sturzu 
să-ţi deie un ciclu de poeme cu poză. Dar nu uita că el e 
şeful revistei, nu eu.

La „Luceafărul“ nu prea am spor, acolo e o tabără bine 
definită, din care eu nu fac parte.

Cred că va trebui să vii o dată la Cenaclul „Confluenţe“ 
(se ţine la două săptămîni, joi) ca să-ţi citeşti (mia) suta 
de poeme. Asta se va aranja, vorbesc eu cu Cristoiu, vei fi 
anunţat din timp.

În continuare trimite-mi versurile şi tot ce vrei pe adresa 
mea de acasă: str. Cuza Vodă, 6, etaj V, ap. 14, Iaşi, 6600. Cu 
prietenie, Emil Brumaru. Telefonul meu este 15387.

P.S. Complimente iubitei dumitale, Mina, care-ţi aduce 
garoafe-n timp ce cînţi porcării cu prietenul Nicolau după 
patru kile de vin!!! E. B.“

În cea de-a doua scrisoare, din 31 X 1981, îmi dădea 
nişte date certe în legătură cu prezenţa mea la Cenaclul 

„Confluenţe“ de la Bucureşti:
„Dragă Nicolae Sava,
Vei citi pe 12 noiembrie, joi. Cristoiu a anunţat în şedinţa 

de deschidere a cenaclului chestia. Eu te voi prezenta. Tre-
buie, cred, să vii în Iaşi pe la sfîrşitul săptămînii ăsteia ca 
să stabilim exact ce vei citi. Deci adu tot ce ai! (Nota o vor 
face cei de la Sc. t. pentru serviciu). Trebuie să-mi spui cui 
să o adreseze. Amănuntele le stabilim cînd soseşti în Iaşi, joi, 
vineri sau sîmbătă. Eventual dă-mi un telefon şi comunică-mi 
ziua şi ora cam cînd apari. După ce vei citi vei fi publicat 
cu o jumătate sau chiar o pagină de poezie la „Distingem 
o voce“. Eu te voi prezenta-n 15 rînduri! E clar? Te aştept. 
Emil Brumaru“.



Memoria HYPERION 197

După ce a trecut şi ziua de cenaclu, în care s-a întîmplat 
exact cum era stabilit, Emil îmi mai precizează într-o scri-
soare, a treia, din 1.XII. 1981, ce ar trebui trimis la SLAST 
pentru pagina în care voi apărea:

„Dragă Nicolae Sava,
M-am gîndit mai bine. La urma urmei eu te prezint pe 

tine, nu tu pe mine! Deci trimite-mi:
1. Poza
2. Nota autobiografică (bătută la maşină)
3. Vreo 10-12 texte (bătute la maşină).
Eu voi face prezentarea (15 rânduri) şi voi expedia tot 

materialul lui Ion Cristoiu. Cred că pricepi că, prezentîndu-te 
voi propune şi poeziile după gustul meu. Dar tu însemnă-ţi 
preferinţele, s-ar putea să coincidă cu ale mele. Dă titlul 
acela despre care am vorbit. Nu fi nerăbdător. Noi am făcut 
o treabă bună şi-o vom continua, te asigur. Cu prietenie, 
Emil Brumaru“.

Cea din urmă scrisoare este datată 2 februarie 1982:
„Dragă Nicolae Sava,
După cum vezi, ţi-am dat adresa la gagici. Altceva ar 

mai fi că am vorbit cu Liviu Antonesei să-ţi publice în „Opi-
nia studenţească“ o pagină. I-am pasat din poeziile aflate la 
mine, nepublicate. Dacă se va întâmpla chestia o să-ţi fac 
şi o foarte scurtă prezentare (10 rînduri)… (Da, am apă-
rut într-un număr din „Opinia studenţească“ cu un grupaj 
de poeme, împreună cu poetul şi prietenul meu Călin Vlase, 
cîte jumătate de pagină de fiecare; n.n.).

Altceva. A apărut Liliana Ciornei prin Iaşi, cea de la „Pli-
curi transparente“ din numărul din SLAST în care ai apă-
rut tu cu poză. Culmea, lucrează la Autobaza Cîmpulung! 
(Eu lucram pe vremea aceea la Autobaza din Tîrgu Neamţ; 
n.n.) Are 19 ani, e drăguţă. Poate te însori şi tu o dată, ce 
naiba! Ca-ntre poeţi.

Deci,
1) Trimite-mi poezii, dacă poţi, mie.
2) Aici toţi vorbim cu dragoste despre tine (eu, Danilov, 

Tamara, Antonesei etc).
3) Sper să facem noi isprăvi împreună, adică literare.
4) De 10 zile nu mai beau!!!
Cu afecţiune, Emil Brumaru“.
Asta e ultima scrisoare pe care o mai păstrez de la Emil 

Brumaru. Nu ştiu dacă s-a lăsat atunci de băut, cum m-a 
anunţat triumfal, dar pentru o perioadă de timp cred că da.

Am multe amintiri frumoase din acea perioadă de vreo 
2-3 ani în care mă întâlneam la câteva săptămâni cu el şi 
cu Nichita Danilov, pe acasă, şi la Brumaru (în camera 
lui în care nu avei unde să te aşezi din cauza cărţilor clă-
dite într-o harababură periculoasă), şi la Nichita, dar şi 
prin localuri, pe la „Cina“, pe la „Unirea“, „Moldova“ sau 

„Corso“, ei fiind corectori la „Convorbiri literare“ din minu-
natul Iaşi. Se ştie deja, Emil era cel care comanda la masă 
de fiecare dată cîte două vodci mici, noi cîte una mare şi 
începeam sa punem ţara la cale. Lui Emil nu-i plăcea bîrfa. 
Dar făcea mare haz de cei înfumuraţi şi fără talent. Avea 
cîţiva tineri poeţi în ţară pe care îi promovase la „Dili-
genţa poştală“ şi le urmărea evoluţia: Constantin Preda 

din Craiova, Dan Giosu din Iaşi, Marin Ifrim din Buzău, 
Dinu Pătulea din Vîlcea.

În una din zile, în care m-am văzut doar cu Emil la un 
restaurant din centru, nu mai ţin minte cum se numea, 
undeva vizavi de blocul lui, Emil vine la întîlnire înso-
ţit de George Lesnea, poetul şi traducătorul în româneşte 
al lui Esenin. Eu, mai timid, m-am cam pierdut cu firea. 
Dar avea să am o surpriză şi mai neplăcută pentru mine 
imediat : după ce Brumaru m-a prezentat noului oas-
pete şi şi-a băut doar prima vodcă mică s-a scuzat că nu 
mai poate rămîne. A şi plecat. Am rămas cu George Les-
nea. Mi-era teamă că discuţia dintre noi, străini unul de 
altul, va lîncezi. Spre bucuria mea, nu s-a întîmplat deloc 
aşa. Bătrînul Lesnea, după ce m-a întrebat de unde sînt 
şi cam în care parte a satului meu am copilărit, a început 
să mă descoase : ce mai face ţiganul cutare, dacă soţia lui 
mai trăieşte, copii lui unde au ajuns, dar vecinul meu, fos-
tul şef de post, ce mai face la pensie, dacă s-a terminat de 
reparat podul de la Cărbuna, daca s-a asfaltat drumul spre 
Secu etc. Am rămas perplex: cunoştea mult mai bine şi în 
amănut pe aproape toţi vecinii mei, în special ţiganii din 
sat. Ulterior am realizat că bătrînul Lesnea, pescar învede-
rat, şi-a petrecut multe veri în comuna mea, acolo fiind şi 
casa de odihnă a maestrului Sadoveanu, cu care era prie-
ten, apelînd desigur, cînd mergeau la vînătoare sau pescuit 
la ţiganii din Vînători. Mi-a şi povestit cîteva întîmplări 
din satul meu petrecute cu mult timp în urmă.

Pe unul din volumele de versuri pe care le am cu auto-
graf de la Emil, „Dulapul îndrăgostit“, acesta scrie : „Poe-
tului Nicolae Sava, Sufletul meu îmbibat cu Bitter Martini, 
într-o dimineaţă ploioasă-n care i-am dat cu pixu-n moa-
lele manuscriselor, încredinţîndu-l că data viitoare vom bea 
de-un milion de lire sterline (personale !), acest dulap unde-l 
rog să-şi păstreze prietenia mea pentru dînsul, îmbrăţişîndu-l. 
Emil Brumaru. 2 octombrie 1981“.

După cîteva drumuri la Iaşi m-am cunoscut mai bine 
cu Emil, îl iubeam ca pe un prieten drag, el era grijuliu 
cu mine ca un frate mai mare. Iată ce scria el, după vreo 
doi ani, la „Diligenţa poştală“ din revista „Cronica“ din 21 
ianuarie 1983: „Totu-i bine cînd începe cu bine! Prima dili-
genţă poştală, rostogolită vijelios în februarie 1981, avea ca 
pasager de seamă pe Nicolae Sava! Să fi vrut să nimeersc cu 
rostopasca în butonieră şi nu reuşeam mai dihai decît s-a 
potrivit să o facă juriul ce i-a acordat, mare şi lat, un pre-
miu la concursul pentru debut în volum pe anul 1982, la Edi-
tura Junimea! Deci a tinerilor, precum i se zice pe nume. Să 
mă fălesc puţin nu strică la… lingurică. Nicolae Sava tace 
şi apoi tace. Iar cînd scrie, a se observa cu lupa fenomenul, 
ia caimacul cel mai gros de pe ulcică, la fel de mut ca întot-
deauna. Pe urmă surîde. Şi din surîs în surîs ajungem la 
poeme muiate în tristeţe. E o modestie şi o delicateţe în omul 
zîmbitor. Se pare, a suferit destule omizi păroase pe suflet. 
Mărturisesc (fusta-i cu belea, domle!) că mereu îl îmbii să se 
însoare. Eu: “…..“ Sava: “…..“ Şi dicţiunea se înpotmoleşte. 
Pleacă, dă telefoane, îmi aşează brazi de cuvinte curate în 
braţe, glasu-i dispare din neglijenţa unor telefoniste aiurite: 
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ţţţiiiii… Cînd reapare, rar, mă bucur şi mă înduioşez. Nici 
nu ştiu de ce. Un frate din comuna Vînători“.

Închei aceste cîteva amintiri cu Emil Brumaru cu pre-
zentarea pe care mi-a făcut-o în SLAST: „Nicolae Sava tră-
ieşte brutal şi se fotografiază cu cravată. Relativa izolare îl 
avantajează. Astfel se respiră în Vănători-Neamţ, altfel aiu-
rea, unde pe un centimetru pătrat se caţără unii peste alţii o 
sută de poeţi. Spaţiul contează. Şi aerul. Şi literele, am sen-
zaţia, în anumite locuri. Vreau să fiu înţeles exact: izolarea, 
spaţiul, aerul, literele sunt importante doar pentru adevă-
raţii scriitori. Un fel de probă de foc şi de rouă. Cine rezistă 
e ştampilat pe viaţă. Dovada? Nicolae Sava, poet de cursă 
grea. Poemele, nişte dreptunghiuri de cuvinte în mişcare 
lentă, ascund o mare nostalgie: prietenia“.

Emil BRUMARU

Elegie
O, vechi şi dragi bucătării de vară,
Simt iar în gură gust suav de-amiază
Şi în tristeţea care mă-nconjoară
Din nou copilăria mea visează:
Ienibahar, piper prăjit pe plită,
Peşti groşi ce-au adormit în sos cu lapte,
Curcani păstraţi în zeama lor o noapte
Spre o delicateţe infinită,
Ciuperci cât canapeaua, în dantele,
Icre cu bob bălos ce ochiu-şi cască,
Aluaturi tapisate, crescând grele
Într-o dobitocie îngerească,
Moi miezuri de ficaţi în butoiaşe
De ou de melc, înlăcrămate dulce,
Mujdeiuri ireale, şunci gingaşe
Când sufletu-n muştar vrea să se culce,
Şi-n ceainice vădindu-şi eminenţa
Prin fast de irizări şi toarte fine
Ceaiuri scăzute până la esenţa
Trandafirie-a lucrului în sine!

Julien Ospitalierul
Mă numesc Julien Ospitalierul. Am treizeci de ani.
Duc o viaţă destul de retrasă, la ţară, şi iată, v-o jur,
În patul meu moale nu au dor-
mit decît struguri şi boi diafani
Şi prieten nu-mi este decît detectivul Arthur.
Melcilor (celor mai leneşi) le-am spus totdeauna: „Veniţi,

Putreziţi în fotolii, umblaţi pe oglinzi, intraţi-mi în gură“.
Oh, fiindcî nu pot refuza nici un dulce capriţ,
Tinere cepe scaldat-am în lacrima-mi pură.
Vara cultiv levanţica şi-n vreme 
ce-aştept diligenţa poştală
o dată la cinci săptămîni
S-aducă scrisori, în mîna c-o bilă de fildeş gălbuie,
De sufletul meu mirosind a gard proas-
păt atîrnă-n extatice cuie
Subţiri lenjerii de fîntîni.
Apoi, cind e toamnă şi-ascult împă-
cat cum în lungi dup-amiezi
Iepuri de angora-mi ronţăie carţile-n 
tufele-adînci de mărar
Şi cum se surpă pe mese miresme-n 
prăpastia unui pahar,
Cu toată fiinţa mea-n praf jubilez.
Şi-ngenunchind fericit lîngă uşă,
Furnicile portocalii eu le trec peste 
prag, în urechi, dintr-o
cameră-n alta,
Iar către-amurg mă rog blînd şi 
umil să plutească-n înalta
Sufragerie a casei mari gălbenuşe…

Negoţ cu îngeri. 
Găleţile cu amor

Motto: 
Dă-te jos din corcoduş / Că ţi-o văd acuş-acuş!

Îngerul meu, în două găletuşe,
Mi-aduce, cam nemernic, corcoduşe
Fiindcă uitîndu-mă cum le culege de pe crengi
Am reuşit să-i văd minunele-i întregi
Ce le ascunde sub capotul lui smierit
Cînd, Dumnezeu să-l ierte!, s-a crăcit
Şi le-a cules, în gînd c-o taină-anume
Ce dacă mai stătea făcea şi spume
Şi începea tot cerul să miroase
A subţirele buze de mătase
Lin dezlipindu-se de nerăbdare,
Căci sub capot dînsul nimic nu are
Decît ceva ce nu poţi să înduri
Deşi poartă medalion şi fini conduri
Şi îi roşesc, sfios, obrajii puri…
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A descoperi inefabilul – O 
altă modalitate de scriere, 
la graniţa cu poezia
Alensis De Nobilis, Respiraţii în dar, proză, Edi-
tura Absolut, Bucureşti, 2019

Ceea ce a realizat autorul de faţă în acest 
volum, este un buchet înmiresmat de poeme 
în proză de mare impact afectiv pentru o plajă 
largă de cititori sensibili la frumosul metaforic. 
Cartea se înscrie în linia prozei scurte actuale 
care oferă confort sufletesc celor cărora li se 
adresează. Razele de smirnă şi ambră din gân-
durile prozatorului care purced spre gândurile 
cititorului şi se împletesc în chip fericit, alcătu-
iesc o cunună de flori proaspete ori de lauri care 
împodobesc la fel frunţile.

O bogăţie de mijloace de expresie aşternute 
„cu osârdie şi migală“ pe hârtie, sunt revărsarea 
abundenţei de simţiri şi trăiri care, aşa cum pre-
cizează autorul chiar în titlu, sunt ca respiraţi-
ile, aduse în dar cu generozitate tuturor. Nu ne 
rămâne decît să le pregustăm. Mătăsuri şi cati-
fele drapate baroc în somptuoasele saloane 
ale limbii române, lumini proaspete sau vlăgu-
ite, aştern pe pereţi invizibili stampe nipone. Să 
facem linişte în noi şi să intrăm cu paşi mola-
teci, în încăperile cu uşile şi ferestrele larg des-
chise ca să aflăm taine de negrăit învăluite în 
linişti fecunde. Sonuri îndepărtate se propagă-n 
ecou şi ajung la urechile noastre din arcuşuri 
vrăjite. Balsam pe rănile deschise ale spiritu-
lui. Mătasea sonurilor şterge cu un gest efemer, 
sângele cuvintelor bufnit intempestiv în pauza 
dintre silabe: „versul de mătase acoperă versul de 
sânge“ (1. Evisceral).

Viaţa se desfăşoară, în viziunea lui Alensis 
De Nobilis, între câteva repere fundamentale: 
Dragostea, existenţa, timpul şi moartea, care, 
deşi la fel, sunt de fiecare dată diferite, în func-
ţie de individ. Doar neliniştile, transfigurate-n 
poeme, „pe frunţile nopţilor astrale“, îi diferen-
ţiază. Şi totuşi, „visător şi visat se-ntâlnesc în 
oglindă, alăturare ce naşte prilej de regăsire a 
umbrei“ (1. Evisceral).

Amintirile sunt de altfel, „întoarcerea trecu-
tului în viitor“, prefacerea a tot ceea ce a fost în 
ceea ce va fi.

Aproape duhovniceşti, cuvintele alese pe 
sprânceană, potrivite fiecare în propriul locaş, 
şlefuite cu migală precum elitrele înainte de 
zborul sublim spre albastru.

Autorul desenează pe cer libelule. Dese-
nează pe valuri picuri de ploaie. Prozele sale, 
acadele pe băţ, de care nu te poţi lipsi, până 
nu se termină. Şi când s-au isprăvit rămâi mult 
timp cu gustul acrişor şi parfumat al bomboanei.

„Saturări de infuzii cu îndumnezeiri făţărnicite 
în om şi neom, grâu şi pâine, rost şi har, călătoresc 
cu care ce au roţi din flori de apus.“ (1. Evisceral). 
Fantezia se vinde gratis pentru cine e dispus să 
primească. Ofertele sunt nelimitate.

Într-o superbă sintagmă, autorul a sin-
tetizat efortul său creativ: „Căutând Raiul, 
dai de Poezie“ (6). Poezia e în starea ei pură, 
îmbălsămată-n azur, cu inserţii stelare. Fiecare 
din noi are nevoie de un strop de sublim în viaţa 
proprie. Să îndulcim „genele orizontului“.

Alensis De Nobilis liturghiază cuvântul 
înveşmântat în straie albe de sărbătoare. Fie-
care respiraţie e ca o duminică, împodobită cu 
flori la altar. Ne cuminecăm smeriţi şi bucuroşi 
de darul de primăvară.

Fabulosul îşi face loc şi se strecoară printre 
cuvinte pe nesimţite. Atunci,„Pe străzi umblă 
fantasme pilotate de dorinţele lor, oameni trans-
lucizi cu margini de fum, ţinând de mână copii 
alien, care întreabă ce culoare au frunzele părin-
ţilor despărţiţi“ (1. Evisceral).

Pare dificil uneori să urmăreşti traiectul 
inspiraţiei prozatorului-poet disipat în mean-
dre telurice care urcă spre înălţimi celeste pe 
spinări de curcubeie.„Păsările, agăţate de aer, 
refuză să zboare, ar vrea ca îngerii să le dea îna-
poi umbrele căzute din aripi prin ierburi“(1. Evis-
ceral). Şi din toate contururile nedefinite, se 
profilează statura Poetului, căutător al miraju-
lui regăsirii fiinţei. E o apariţie aproape supra-
naturală, aidoma îngerilor. Are un ochi de mir 
şi celălalt de apă şi „o mirare atârnată de frunte“. 
El este cel care descoperă totul despre Fiinţă.

Sunt aici toate simbolurile poetice: aripile 
pleoapelor, turmele de iluzii, şarpele de mătase, 
eclipse, „Stropi de ceva, mereu picurând, ticăie în 
pulsari de dorinţe spre areal“ (2. Solilocviu). Dar 
mai sunt şi: formele goale de om, vânturi de 
lapte, „munţi de culori prăbuşiţi în delire de far-
mece“, stele oarbe, albastrul evadat din violet, 
spaţii de vid, „semiramide restante la picturile 
sinelui“, „monalise de galben şi madone de roşu“, 
stropi de rouă cosmică, ulpii galactice. Şi multe 
alte asemenea alcătuiri de ceaţă şi brumă, fără 
forme, fără contururi. Urme de cosmos împân-
zit de aştri.

Urmărim cu privirile minţii, caleşti cu regi-
nele frunţilor, heralzi de mătase, statui de uimire 
şi auzim şoapte cosmice. În fotogramele luminii 
apar „magi trăitori printre stele, primari ai satelor 
cosmice de poeţi îngeriţi“.

La porţi de ajungere, legănări de lumină: 
„Cor de culori, palete de muzici, corole de vrere se 
strâng în mănunchi de minune care şi mâine va 
trimite prunci pe Pământ“(2. Solilocviu).

Ton şoptit de ivoriu, alb peste alb absolut. 
Asocieri inedite de lucruri şi fiinţe, cu sau fără de 
legătură organică: „Ulii de cer, mantre de gheaţă, 
flamuri agaţă de plânsetul prim. Mână şi mamă, 
salbă de sete, linii de foc ce-s trecute prin zodii. 

Apele pietrelor închegate în frângeri, solii amâ-
nate de porţile susului, somnul propun catarge-
lor vântului“. (2. Solilocviu).

Dând la o parte sterilul, rămâne aurul pur al 
pepitei, veşnic căutate. Aceste solilocvii adân-
cesc intrarea în sine, introspecţia înconjurată 
de fluturii binelui, rotindu-se uliu deasupra 
cuvintelor izvorâte dintr-o irepresibilă nevoinţă. 
Pacea se desprinde ca un porumbel alb într-o 
noapte boreală.

Te afli în biserica fiinţei poetului-scriitor 
care-şi aduce respiraţia ca dar, muritorilor. „În 
haină de gală, primenit cu miresme de creştet, sfin-
ţit cu privire de prunc nou-numit, înalţi în pridvo-
rul gândului tău biserica fiinţei îndumnezeite de 
umanitatea dusă până la iubire. Biserica goală, 
în care nici un zâmbet nu aureşte băierele altaru-
lui, în care ai fi răsărit întâii fii ai îngerilor. În bise-
rica mea, Doamne, nu se aud respiraţii, nu se aud 
foşnete de inimi tinere; în biserica mea vin să se 
roage numai orbii, cei care nu ştiu unde au intrat“ 
(2. Solilocviu).

Sintagme inedite: „mâinele ieriului“; „turma-
line de iluzii“; „mai devreme de când“;„linţolii de 
harfe“;„pe un tăpşan de clipă“;„să tragi săgeţi de 
gând înspre ninsori“;„Dedali de aer se ascund în 
păsări“;„femei de fruct şi de şoptiri“;„colinde ulpii“; 

„mă-ncuie timpul în afara mea, dar eu răsar acolo 
unde-apun“.

„La porţile închipuite ale sinelui“, imagina-
ţie fecundă, în apa zidirii, în acel „înalt al uitării“.

Înveşmântate-n metaforă, multe fraze cu 
înţeles aforistic: „Dincolo de acolo este tot aici“; 

„Cealaltă venire, aglutinată de ultima plecare“; 
„Sine cu sine, în dual oglindire, dau revărsări fân-
tânii de eu“; şi multe altele.

Şi până la urmă, Alensis De Nobilis îşi 
expune apetenţa pentru stilul metaforic: „Mai 
sus de înalt, dar mult mai jos decât poţi fi, aşezat 
deasupra gândurilor tale rotite în petale de aer, 
fantazezi cărări pe care fiii luminii se vor teme să 
meargă“ (3. Singularitate).

Iată cum înţelege autorul taina scrierilor 
sale:„Saltă povara, în vis sau trezie, ia de pe ochii 
frumoşi pelicula orbului. Sfânt şi ulcior, taină a 
apei, focul renaşterii în întuneric aşteaptă. Mergi 
pe cărare printre sate de îngeri; vrednic aici, fi-vei 
acolo primarul poeţilor, prefect al celor ce mătură 
întuneric şi răsădesc suflete care să ducă lumini 
după naşteri acestui pământ. Sfieşte-te, fulgere, 
de bruma din tâmplă, mângâie, apă, sfâşieri de 
ţărână! Rod, gust şi cântec fi-vei tu plinul care 
satură buze. Urmă în urmă, izvor în căuş!“ (3. 
Singularitate)

Conştient de potenţele sale creatoare, Alen-
sis De Nobilis nu se încadrează în nici o catego-
rie de scriitor sau poet contemporan. El nu se 
aseamănă cu nimeni, scriind aşa cum simte, aşa 
cum respiră sângele său în artere şi vene. Călă-
rind pe spinări de fantasme, el caută izvoare 
de cântec, pe coji de vise, scrisori de la îngeri.

A patra proză poetică poartă un titlu neo-
bişnuit: „Manifest al Sfinţilor Poeţi“. Autorul se 
adresează în adevărate catedrale poetice, „Sfin-
ţilor Poeţi“ în manieră confraternă. Nu lipseşte 
nota de ludic şi o oarecare undă de sarcasm: „Noi, 
copiii veşniciei, repetenţi la maniere, după ce pri-
zăm poeme lăsă dolii-n scrumiere ce ascund cris-
telniţi sacre-n care vă numirăţi fiii, dar noi, hoţii 
de iluzii, dăm cu ruj chiar melodiei şi vă invităm 
în staluri să vă aţintiţi spre scenă cum prostituăm 
durerea şi ne punem mir în venă…
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Noi, copii din lacrimi-soare, noi, rataţii și des-
culţii, traficăm cu nesimţire zâmbetele voastre – 
culţii. Rătăcim în iluzoriu oricare succes al vostru, 
când purificaţi în vinuri rostim grav un Tatăl Nos-
tru. Doar din ce-am pierdut la poker, punând miză 
galaxii, v-am putea, cu mare milă, vise vouă con-
strui. Luaţi aminte, n-avem steme, nici însemne 
mari de fală, dar voi, culţii şi boierii, veţi privi la 
jocul nostru de lumini ca la o şcoală“. (4. Mani-
fest al Sfinţilor Poeţi).

Şi în încheiere, autorul spune: „Mult-sfiit în 
evanghelii de candori şi puritate, las scrisoarea 
moştenire şi în ea le-aveţi pe toate“, semnând 
protocolar: „Vă salut, Omul din Sfânt“.

În următorul text, autorul vorbeşte despre 
„Şarpele creaţiei“. Aici, autorul se vede: „eu, mare 
pictor bizantin, cu pensula muiată-n fructul ce 
jumătăţile îl ţin“. Iar altăoară, autorul spune: „eu 
nu sunt pictor, ţi-am mai spus, sunt doar un cântec 
ce pictează, eu ning din frunţi de vis culoare…“(5. 
Şarpele creaţiei).

Aici încap şi elementele spirituale, „Slăvită 
floare de agheasmă, tu, răsăriri de crud din rai“; ş.a.

Şi nu în zadar, autorul ne îndeamnă: „să 
ieşim din lanţul iluzoriu, s-aruncăm din suflete 
urâtul; spre apusul şarpelui mnemotic, pelerine, 
guşti din ravisant, dar din zemuri cresc, apoteo-
tic, cuşti ce-nchid giganţii plini de neant.“ (8. Tre-
cerea îngerului). El se adresează unui interlo-
cutor necunoscut, dar, de cele mai multe ori, 
unui alter-ego.

În viziunea autorului, femeia iubită este 
zugrăvită astfel: „parcă-i o sfântă ce m-aşteaptă 
îndrăgostită de culoare şi ruga ei necunoscută mă 
răscoleşte şi mă doare…“ (5. Şarpele creaţiei).

În acelaşi timp, poetul preferă cuvintele 
rare ori formele arhaice ale cuvintelor: vioare, 
pirogi, hinturi, carură, mandală, hurii, macru, 
pegră, jumoale, hiat, fruntarii, lingave, potca, etc.

Împrumutând paleta de culori de la marile 
spirite universale care au lăsat opere nemuri-
toare, cu adâncă smerenie, autorul spune: „Mă 
şterg pe frunte cu paleta de nori-culori din galaxie, 
ceva se-ntâmplă, o, Cezanne, Da Vinci, tu Brâncuşi, 
Rodin, de ce îmi faceţi asta mie, se mişcă şevale-
tul parcă ori eu visez, ori fata-nvie, în jur curg doar 
culori ondine din spaţii – fulgi de păpădie – pul-
sari şi nove, stele oarbe de-această grea nease-
muire şi toate mă ating c-o boare ce pare că ar fi 
iubire…“ (5. Şarpele creaţiei).

Cum altfel, când autorul îşi închipuie Raiul 
cu chipul Poeziei.

Şi aici se întâmplă minuni, cum numai în 
poezie se pot întâmpla: „îngeriţe merg la râu 
călare ca să spele praful îngeresc“; „îngeraşi de-o 
şchioapă suflă-n naiuri melodii cu aripi violete“; ş.a.

Este extraordinară fuziunea dintre elemen-
tele abstracte şi cele concrete, la un moment 
dat acestea trecând dintr-o stare în alta. Per-
sonaje mitice alături de mari artişti universali, 
apar în acelaşi context, aşa cum sunt: Prometeu 
şi muzicianul André Rieu cu vioara lui: „apele se 
dau în lături, calde, albiile ne răsuflă greu, iar neli-
niştea din fericire roade că rămâne numai Tu din 
Eu.“ (8. Trecerea îngerului). Aglutinări de nei-
maginat populează paginile cu figuri de stil 
neobişnuite, într-un rai migălit ani de-a rân-
dul: „Regi de mătase, primari de gând, prelaţi ai 
muzicilor şi curteni-filozofi şopteau rugi, rosteau 
poeme, legau eşarfe de mătase de băierele ceru-
lui, într-un cuvânt dădeau strălucire până şi col-
bului de pe drumuri.

Călătorul nostru înţelese pilda – Raiul se află 
în cel ce îl imaginează şi îl doreşte – şi se alătură 
înaltei adunări de prelaţi ai muzicii şi poeziei, aca-
demicieni în poeme, doctori în zâmbete, arhi-
tecţi de văzduhuri înalte, dirijori ai Ideii. Aceştia 
puseră toţi mâinile pe creşterul lui rostind o for-
mulă magică şi îl declarară Poet.

Preşedintele înaltei adunări desenă îndată 
pe nisip jurământul noului-admis în Senatul Poe-
ziei şi îl puse să rostească tare, să se audă până în 
amintirea turnului din Babilon:

„Eu, cel ce am primit viaţă, voi da viaţă, fla-
cără olimpică dusă mai departe. Eu, cel ce am 
primit lumina, voi lumina ţâţânile tenebrelor 
și minţile semenilor. Eu, cel ce am visat Raiul, 
jur că voi lucra pentru Rai aici, pe Pământ. Așa 
să-mi ajute Raiul meu!“ (6. Căutând Raiul, dai 
de Poezie).

Şi tot aici, autorul se declară: “…eu, cetăţean 
din Ţara de Poezie“.

Inefabile, delicate, înmiresmate, prozele 
poetice din această carte dezleagă băierele 
sufleteşti în timp ce „muzica suie pe pereţii casei 
sufleteşti“(8. Trecerea îngerului).

Fragmente de versuri încorporate în 
proze:„nori de lună vânt cădelniţau“; „din cio-
buri de uitări stelare se treziră zeii din Olimp“; „roţi 
de stele albe ca de gală; vergi de bice atârnau de 
loitre, vinuri grele tot ţâşneau din osii, beznele de 
cai n-aveau copite“, etc.

Fantezia prodigioasă îl conduce pe autor 
dincolo de lumea reală, născând imagini 
mirifice:„Lunecă pe margine de tuşuri psihede-
lice fantasme şi contururi, desenează-n gând alu-
necuşuri şi aici, şi dincolo, şi pururi, setea albă-n 
clătinări de ape, răcorind, pe frunţi de împrejururi, 
alburi pline de ce-ai vrut avea şi-acuma parcă o 
să-ţi scape. Jubilând în spume de toast, visătorul 
vieţii lui apucă să îmbrace ţolul isihast ce-i tivit 
cu lunecări de ducă şi, orbit de visul cel mai cast, 
parcă are-n sine o poruncă – să iubească mai 
curat şi vast întunericul pe care îl aruncă.“ (8. Tre-
cerea îngerului).

Candoare, frumuseţe, reflecţie, inedit. Toate 
acestea sunt „Repiraţii în dar“ aduse nouă, la 
ceas de ghiocei răsăriţi din zăpadă.

Şi totul devine magic: „o lumină-i trupul tău, 
tu dai din preaplin, fotonii când îi scuturi, cum 
păşeşti, cum se-ntinde-un rai de miresme-n jur 
şi de săruturi. Curg petale din gândiri de frunţi 
moştenite tandru a ninsoare, tu respiri doar înăl-
ţări de munţi, cu privirea-nvălui a-ndurare. Pri-
menit în togă de cristale, pluteşti lin, purtat în car 
de fluturi, cu foşniri de seve vegetale, să te scurgi 
topit în absoluturi.“

Şi încă o mostră de inefabil, de data aceasta 
asumată, la persoana a I-a:

„Fântâni, rostiri de cîntec şi răcoare, pe frunţi 
de ape puse la păstrare, mă-ntorc în albii, voi tur-
naţi candoare în amforele lumii zâmbitoare. Din 
clic în clic vă limpezeşte-o vină că m-aţi iubit mai 
mult decât pe îngeri şi dacă-n taină mă chemaţi 
la cină, voi veţi cunoaşte şi atunci când sângeri; 
vă mulţumesc şi vă închid în irişi, în flori de amin-
tiri ce o să duc cu mersul meu fluid în nesfârşire, 
dacă acolo, să ajung, apuc. Din slava mea de cân-
tec botezat în undele din care-aţi răsărit, eu, gân-
dul vostru luminat, eu, sunet-crin din linişte tre-
zit, declar că-s fiul vostru lin făcut din cântec şi 
din rugă, beţia furişată-n vin de clarvederile car-
min, credinţa mea mereu e-o fugă. Nu plec prea 
gol, ci duc preaplin în taina razei călătoare, înger 

ieşit din om divin, un taifun închis în floare. Voi, 
ape blânde, îndurare!“ (8. Trecerea îngerului).

Adeseori, scriitorul vorbeşte în parabole 
care trebuie citite cu luare aminte şi descifrate: 

„Un lucru-i sigur; după viaţă, acolo-i moartea mai 
frumoasă“;„Mă duc acum, am multă treabă, un 
înger nu prea leneveşte, doar pe pământ unul 
asudă şi altul numai îl priveşte. De tot ce n-are 
omul grijă, un înger sigur se-ngrijeşte…“ (8. Tre-
cerea îngerului).

Foarte interesantă este şi includerea într-o 
proză a Heruvimilor: „Se întâmplă ca în legende, 
iară, să se arate nouă heruvimii, cu frunţi de şoaptă 
şi păşiri de rouă, înviorând pridvoarele luminii în 
care noi, fachirii, vinovat, ne-am fi jucat ascunse-
lea cu crinii, dar când păşiră, ne-am şi luminat“ (9. 
Heruvimii). De notat aici, transfigurarea omu-
lui în înger-heruvim, un alter-ego, de întrezărit 
doar în oglindă.

De fapt, întregul volum e o călătorie iniţi-
atică spre începuturi, spre Creaţie, de la om la 
celelalte fiinţe supranaturale, cum sunt îngerii, 
care se află foarte aproape de Dumnezeu. E un 
drum străbătut invers, de jos în sus şi nu cum 
ne-am desprins odinioară din înalturi, spre a 
coborî şi a ne îndepliniri misiunea pe pământ. 
E ca o întoarcere a lui Adam în Paradis, după o 
infinitate de ani de la Cădere.

Originală, de asemenea, este şi ortografie-
rea unor substantive şi verbe în manieră proprie: 
gândirile-gândurile, vindecul-vindecarea, etc.

Şi iată un sublim cântec-rugă de heruvim: 
„lumină lină, înger de opal, atinge-mă cu al tău 

rod pe frunte şi apă fă-mă, limpede cristal, şi tină 
fă-mă, înălţare-n munte; tu du-mă-n susuri să mă 
spăl în mir şi du-mă-n jos să mă-nfăşez în fruct, 
să şterg apusul dintre amintiri şi să mă curgi prin 
guri de apeduct. Culeg din rouă chipul înălţă-
rii cu buza nouă înroşită-n zori şi-n clipa-n care 
ceru-vă-ndurări, la fel voi fi ca-n ziua însurării. 
Senin primeşte-n tine omul floare şi pâinea lui 
frământă în cristal şi dacă cer chiar ţie îndurare, 
îţi dau un suflet şi te rog, tu ia-l“ (9. Heruvimii).

Fascinantă poveste este şi revolta oame-
nilor împotriva lui Dumnezeu şi invocarea lui 
Zeus, care le-ar fi permis orice, chiar şi păcatul 
îmbuibării (10. Trezirea zeilor). În opoziţie cu 
filozofii, regii, trubadurii, figura acelui poet „nici 
tânăr, nici bătrân“ care „pregătea de denii copi-
laşii şi roşea la ouă de păun“, mijloceşte iertarea 
smintiţilor care nu ştiu ce să ceară.

E limpede că autorul cunoaşte mitolo-
gia foarte bine şi aşază faţă în faţă Divinita-
tea, Sfânta Treime şi cohorta zeilor invocaţi de 
oameni mai curând decât Dumnezeul cel ade-
vărat. E veşnica luptă biblică dintre cei care se 
închinau zeilor şi profeţii şi poporul credincios, 
care aştepta venirea lui Mesia.

Forţele Răului în faţa Forţelor Divine. Poe-
tul se face Vocea Binelui şi a Adevărului. După 
înfrângere, zeii se retrag „în lumi de mit, obscure“ 
(10. Trezirea zeilor). Acesta este o foarte fru-
moasă poveste în versuri despre confruntarea 
dintre Bine şi Rău şi triumful Binelui.

Şi un mesaj al autorului care-l defineşte în 
manieră proprie: „Peste ferestre vă lipesc bilete 
cu invitaţii pentru Paradis, în mine-adoarme isto-
vit Adam, iar eu, cel treaz, nu sunt decât un vis 
şi mâini, să mângâi, uite, nu mai am; înlănţuit 
de raze, tot v-am scris“ (12. Înlănţșuit de raze).

Desigur, nu se pot cita toate imaginile 
remarcabile, grele de sens, ar fi şi imposibil, 
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destul să gustăm câte puţin din ele, spre pof-
tirea şi a altora.

Fiecare din cele 22 de texte poetice în proză 
constituie chintesenţa unui întreg volum, cu 
condiţia să ai răbdare să le parcurgi.

Suculente, pline de must şi sevă de stejar, 
dătătoare de puteri magice, aceste mici povestiri 
conţin atâta prospeţime şi atâta aer cât încape 
în inima omului.

Ele sunt construite cu mijloacele de expresie 
ale poeziei şi prozei moderne, sunt foarte muzi-
cale şi abundente în imagini superbe care-ţi lasă 
în suflet urme luminoase. Faptul că sunt scrise 
la hotarul dintre poezie şi proză poate fi o pro-
vocare pentru cititorul obişnuit cu acţiune, dia-
log, intrigă şi un final fericit. Acestea sunt proze 
de stare, de atmosferă. Nu le poţi citi decât 
dintr-o anumită nevoinţă de linişte, pace interi-
oară, relaxare şi nicidecum grăbit, circumstanţial, 
făcând şi alte lucruri în acelaşi timp. Sunt proze 
ale răgazului şi pauzei din hărmălaia lumii coti-
diene. Nici întoarceri în trecut, nici priviri spre 
viitor, sunt prozele prezentului continuu care-ţi 
conferă stabilitate şi durată.

În aceste povestiri fără subiect te poţi 
reflecta şi regăsi, aşa cum eşti. O dată intrat pe 
tărâmul acestor alcătuiri, vrei să te odihneşti 
şi să rămâi un timp, pentru că ele sunt frânturi 
de eternitate.

Nimic nu te împiedică în desfăşurarea pro-
priei imaginaţii şi realizezi că poţi construi pro-
pria lume, departe de cea reală în care simţi că 
te sufoci adeseori în deznădejde şi neputinţa 
de a ieşi demn şi curat ca-n primii zori ai unei 
zile de mai, când totul miroase a crud şi a par-
fum de duminică şi te simţi invadat de culoare. 
E o stare atât de rar întâlnită!

Pe Alensis De Nobilis îl recunoşti după acest 
stil propriu, inconfundabil. Puţini scriitori abor-
dează această manieră de scriere, tot mai setoşi 
de acţiune, zgomot, violenţă.

Şi cine are curajul (citeşte: şansa!) de a citi un 
asemenea volum, va căuta pe toate căile, auto-
rul, fiindcă setea de frumos îl seduce definitiv.

Să-i dorim autorului cât mai multe aseme-
nea apariţii, spre desăvârşirea drumului său 
spiritual, atât de inedit. (Cezarina Adamescu)

LA O ANIVERSARE
Revista „Convorbiri literare“, în noua sa serie, face 
300 de numere, care s-au adunat, pe o perioadă 
de douăzeci şi cinci de ani, în metamorfoze ale 
formatului, sub oblăduirea lui Cassian Maria 
Spiridon, care s-a dovedit un constructor de 
revistă, pe o tradiţie de mare greutate, cu mari 
nume ale literaturii române în spate. Nu numai 
că a gîndit revista în formatul de acum, cu rubrici 
de rezistenţă şi semnătură pe potrivă, dar s-a 
ocupat ca nimeni altul dintre înaintaşi şi de isto-
ria revistei, readucînd-o în faţa cititorilor de azi în 
opuri antologice, prin care, cu marfa pe masă, se 
poate demonstra că fără această revistă istoria 
literaturii române ar fi doar un suplu op aşezat 
în timp după bunul plac al unor istorici literari. 
O întreagă bibliotecă, în fond, al unei instituţii 
naţionale, în jurul căreia, dar mai exact în miezul 
căreia au convieţuit nume mari, epoci întregi ale 
istoriei moderne a României. Sincopele revistei, 
în timp, au fost impuse de vremurile care au apă-
sat peste paginile revistei, fie lăsînd-o fără sub-
stanţă, fie reprofilîndu-şi conţinutul după cum 

era nevoie sau după profilul celui care o condu-
cea. Ba chiar, la un moment dat, după 1990, deşi 
avea în fruntea ei scriitori de notorietate, unii 
dintre ei încă tineri la acea vreme, revista ajun-
sese la o supleţe de fond demnă de revistele 
şcolare, făcută parcă din goana calului sau arun-
catul fînului din furcă într-un stog în care gospo-
darul pune de toate şi lasă stogul dezvelit pen-
tru a putrezi. Şi aşa, din grija pe care regretatul 
Laurenţiu Ulici, aflat în fruntea Uniunii Scriitori-
lor din România, văzînd că cea mai veche revistă 
de literatură din ţară este pe care de a dispărea 
chiar sub ochii lui, a apărut, în urma unui con-
curs de dosare şi oferte, Cassian Maria Spiridon, 
care, cu tenacitatea lui, şi priceperea, evident, a 
repus revista în circulaţie, împlinind, iată, 300 de 
numere şi douăzeci şi cinci de ani în fruntea ei. 
După Iacob Negruzzi, el este cel mai longeviv 
director al revistei. Şi, dacă acum, şi eu, cel care 
am rubrică de întîmâpinare critică în revistă tot 
de atîţia ani, îi doresc viaţă lungă şi putere de 
muncă, cu siguranţă ca îl va depăşi pe înainta-
şul lui. Aşa cum îl cunosc şi cum cred că şi el îşi 
ştie foarte bine proiectele de viitor, fie şi acum 
în vreme de restrişte pandemică, dar cu mij-
loace online la dispoziţie, va reuşi să ne aducă 
lună de lună, pe masă, revista „Convorbiri lite-
rare“, avînd, noi, sentimentul că luăm parte la 
împlinirea unui fapt de istorie culturală de reală 
ţinută, în şirul celor mai mari nume ale litera-
turii române, de la Maiorescu, spiritul ei direc-
tor, şi Mihai Eminescu, genialul ei colaborator, 
la Cassian Maria Spiridon şi întreaga lui echipă 
redacţională. La mulţi ani! (Gellu Dorian)

LA CUMPĂNA ANILOR, 
GALERIE versus PANDEMIE
Anul 2020 a reprezentat pentru istoria /evoluţia 
lumii un an atipic, cu efecte de lungă durată ce 
vor fi vizibile pe toate palierele societăţii, inclu-
siv în domeniul culturii.

Componentă de o importanţă majoră a 
ceea ce înseamnă educaţia unei naţii, indife-
rent de formele ei de exprimare: muzică, dans, 
artă dramatică, cinematografie şi, nu în ultimul 
rând, arte vizuale, arta a avut şi ea parte de un 
regim special.

Expoziţiile anului 2020 au fost prezentate 
pasionaţilor de artă mai ales în spaţiul virtual, 
în mediul on-line, au lipsit vernisajele sau, dacă 
au fost, participare publicului în spaţiul expozi-
ţional propriu-zis a fost foarte redusă.

De asemenea, au trebuit făcute diverse 
modificări în programul expoziţional, în aşa 
fel încât artiştilor să li se ofere posibilitatea de 
a expune cele mai recente creaţii, iar vizitato-
rilor, din galerii sau din mediul virtual, să li se 
dea posibilitatea întâlnirii cu arta.. Un astfel de 
eveniment a fost şi cel organizat în perioada 11 
decembrie 2020 – 8 ianuarie 2021 la Gale-
riile de Artă „Ştefan Luchian“ Botoşani, de 
către Societatea Culturală „EXPO-ART“ Botoşani 

– curator artistul LIVIU ŞOPTELEA.
SALONUL ANUAL AL ARTIŞTILOR PLAS-

TICI BOTOŞĂNENI & INVITAŢII ACESTORA a 
reunit pe simeze peste 100 de lucrări de: pic-
tură, grafică, tapiserie, icoane pe sticlă şi pe 
lemn, semnate de artişti botoşăneni: DĂNUŢ 
ACONSTANTINESEI, MARCEL ALEXA, AUREL 
AZAMFIREI, SILVIU BABII, NADIA BÎRLĂ-
DEANU, DARIA BUDEANU-MIHALACHE, 

GEORGE BURLACU, VICTOR FOCA, VALERIU 
GORGAN, TALIDA GRUNZAC, GEORGE HUI-
VAN, CONSTANTIN LIVADARU – plecat să 
picteze cu îngerii, LILA LUNGULESCU, VERO-
NICA MOCANU, FLORIN PRODAN, CON-
STANTIN SURUGIU, LIVIU ŞOPTELEA, CRIS-
TINA TURICEANU, PETRONELA ŢURCANU, 
THEODOR VALENCIUC, IOAN VĂCĂREANU, 
MARIA-MIRELA ZLEI, IOAN ZOBU (BOTO-
ŞANI) şi INVITAŢII ACESTORA: NICOLETA 
CĂRARE, IOAN MĂRIC, GEORGIANA STĂ-
NESCU, MARGARETA TODERICĂ (BACĂU), 
ONIŢA MUREŞAN, ANDREEA RUS (BISTRIŢA), 
IOAN-ARON ŢĂROI, VICTORIA ŢĂROI (BRA-
ŞOV), ANGELIN STANCIU (BRĂILA), CRISTIAN 
AMARIEI, SANDA BUŢIU, KARMEN ZAHARIA 
(BUCUREŞTI), CLARA-LIVIA TUDORAN (CLUJ), 
ADINA BOGDAN, ELISABETH MARTONC-
SAK, CRISTINA TUDORACHE (CONSTANŢA), 
FLORIN ALEXANDRU PREDA, FLORIN 
PREDA-DOCHINOIU (GORJ), SILVIA ANTON, 
LILIA CAZACU, GEORGETA GHEORGHIU, 
OFELIA HUŢUL, FLORENŢA IONESCU, DANI-
ELA ISACHE, MIHAI ZAIŢ (IAŞI), MARIN DOBRE 
(ILFOV), OARA LARISA MINDOIU (MEHE-
DINŢI), VIRGINIA PIŞCORAN (SATU-MARE), 
TOADER IGNĂTESCU (SUCEAVA) şi CONSTAN-
TIN BICHESCU (VASLUI).

Expoziţia a putut fi vizitată zilnic, între 
orele 9 – 16, intrarea fiind liberă, cu respec-
tarea normelor legale impuse de pandemie: 
purtarea obligatorie şi corectă a măştii, dis-
tanţare socială. Imagini ale lucrărilor au fost 
vizionate pe paginile Facebook: Muzeul Jude-
tean Botosani, Muzeul Judetean BT, Liviu Şop-
telea, Ana-Elisabeta Coşereanu, Artişti plastici/
artişti vizuali, Muzee, Galeriile de Artă Ştefan 
Luchian Botoşani.

De asemenea, cei interesaţi au găsit în 
această perioadă la Galerii cartea DIAPOZITIVE 
ÎN TIMP, (Botoşani, 2019, Tipografia RIA), sem-
nată de TEODOR  VALENCIUC – decanul de vârstă 
al artiştilor plastici botoşăneni. Volumul, scris cu 
tandră sensibilitate şi empatie faţă de oamenii 
cunoscuţi de-a lungul vieţii, are un umor suav, 
o scriitură clasică în evocarea celor mai impor-
tante momente ale biografiei autorului, în con-
textul mai multor etape istorice cărora le-a fost 
contemporan şi îndeamnă la o lectură plăcută şi 
la o introspecţie asupra propriului destin.

Anul 2021 a debutat, în 10 ianuarie, cu 
expoziţia personală, de arte vizuale, LIVIU ŞOP-
TELEA 55 – Îngeri din era covidiană.

În expoziţie au fost prezentate peste 50 
de lucrări de: pictură, grafică, pictoinstalaţie & 
asamblaj şi desen, realizate în diverse etape de 
creaţie, începând din 1981 şi făcând parte din 
diferite serii de proiecte expoziţionale, itinerate 
în ţară şi în străinătate.

Liviu Şoptelea este un spirit novator, un 
artist pentru care importantă nu este doar forma 
şi cromatica operei, ci mai ales modul în care reu-
şeşte să transfigureze realitatea cotidiană spre a 
putea transmite celorlalţi profunzimea crezului 
său artistic. În acest sens, el abordează şi îmbină 
în mod strălucit tehnicile tradiţionale cu cele 
moderne, atât în realizarea operelor sale, cât 
şi în aranjarea ambientului expoziţional, coor-
donate certe ale existenţei unui creator de fru-
mos bine ancorat în arta plastică românească 
contemporană.

Temele abordate sunt diferite: peisaj, natură 
statică, compoziţie, ajungându-se până la tema 
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începută în 2014, cea a ÎNGERILOR. Aceasta este, 
de fapt, baza generală a expoziţiei. Prin îngerii 
săi, artistul împleteşte sacrul cu profanul, concre-
tul cu abstractul, lumea cunoscută, familiară, cu 
lumea necunoscută, mistică şi magică în esenţa 
sa. Liviu Şoptelea aduce îngerii pe pământ, îi 
umanizează. El însuşi declară: „ăsta e concep-
tul. Îngerii suntem noi. Eu pentru tine, tu pen-
tru altul.“ Din această serie sunt lucrările: „Ispita“, 

„Strigătul“, „Vestirea“, „Cina“ şi „Calea îngerilor“.
Îngerii, fie ei din perioade anterioare de 

creaţie, fie lucraţi în „era covidiană“, poartă un 
„dialog“ introspectiv şi retrospectiv cu stările şi 
emoţiile în care artistul îşi creează şi recreează 
realitatea cotidiană.

Lucrările sunt inspirate din propriile trăiri şi 
suferinţe – precum cele două picto-instalaţii din 
2019 şi 2020, cu referire la propriile probleme 
de sănătate, din versuri ale poeţilor botoşăneni 
Cristina Prisacariu-Şoptelea şi Gabriel Alexe, din 
lumea cuvântului scris – instalaţia ATELIERUL DE 
POEZIE, dar şi din frământările şi problemele 
societăţii contemporane – ROŞIA MONTANĂ.

Pentru artist viaţa e în acelaşi timp zbor, 
carusel şi colivie, e biserică şi fereastră, carte, 
aripă ori stea…, o declaraţie de dragoste faţă 
de univers, o îmbrăţişare a clipei de fericire, e 
dragoste platonică şi erotism – lucrarea „Săru-
tul“ din seria EROTICA.

Expoziţia s-a putut vizita zilnic, între orele 
9 – 16, cu intrare liberă, cu respectarea norme-
lor legale impuse de pandemie: Imagini ale 
lucrărilor au putut fi vizionate pe paginile de 
Facebook: Muzeul Judetean Botosani, Muzeul 

Judetean BT, Liviu Şoptelea, Ana-Elisabeta Coşe-
reanu, Artişti plastici/artişti vizuali, Muzee, Gale-
riile de Artă Ştefan Luchian Botoşani.

Echilibrată şi unitară, deşi cu lucrări atât 
de diferite ca tematică şi tehnică de realizare, 
această expoziţie reprezintă o expresie a matu-
rităţii de creaţie a artistului ajuns la 55 de ani şi 
confirmă nu doar talentul său deosebit, apreciat 
în timp de critica de specialitate, ci şi ştiinţa de 
a-şi pune în valoare, expoziţional, propria creaţie.

Cu acest eveniment de excepţie, cu care 
a debutat în Galerii anul 2021, sperăm într-un 
an al reuşitelor expoziţionale, un an împlinit 
pentru artişti şi iubitorii de artă, deopotrivă. 
(Ana-Elisabeta Coşereanu)

IN MEMORIAM  
IANCU GRAMA
Născut la 8 noiembrie 1933, în satul Vizu-
reni, comuna Criveşti (azi, Tutova), judeţul 
Vaslui – m. 5 ianuarie 2021, la Bacău, poetul 
Iancu Grama a publicat primele versuri în 
ziarul Vremea nouă din Vaslui. Cel care i-a 
remarcat prima dată versurile a fost Ioanid 
Romanescu, în 1974, acesta publicându-i un 
poem în Convorbiri literare, cu pseudonimul 
Mihai Poenaru, folosit apoi şi de revista Tomis, 
dar adevăratul debut este cel din revista Ate-
neu (1976). Girat de poetul Mihai Ursachi, 
revista Cronica avea să-l debuteze iarăşi, în 
1981, de data aceasta cu numele real, pe care 

îl va folosi în toate celelalte apariţii. În 1985, 
poetul Ion Gheorghe îl prezintă cu un gru-
paj cititorilor revistei Luceafărul, în acelaşi 
an obţinând şi Premiul Uniunii Scriitorilor la 
Concursul literar „Zaharia Stancu“ de la Sal-
cia, judeţul Teleorman. O confirmare întărită 
în timp de juriile altor concursuri de creaţie, 
care i-au acordat Premiul I şi Premiul revistei 
România literară la Concursul „Lucian Blaga“ 
de la Sebeş, judeţul Alba (1986), Premiul revis-
tei Steaua la Concursul „Porni Luceafărul“ de 
la Botoşani (1986), Premiul pentru literatură 
al cotidianului Deşteptarea (1994) ş.a.

A debutat editorial în 1993, la Editura 
Plumb, cu volumul de poeme Solstiţiu, dis-
tins cu Premiul pentru debut editorial al Aso-
ciaţiei Scriitorilor din Iaşi. Au urmat volumele 
de versuri: Meridele (1994), Tăcerea cu sufle-
tul gol, Acul Cleopatrei şi Molizii din faţa 
casei (1999), (2001), Starea de aşteptare 
(2002), Lespedea din Devon (2007), Distan-
ţele care-şi înnoadă privirea (2010), Basto-
nul Euclidei (2010), distinsă cu Premiul „Mihai 
Urscahi“ a Filialei Iaşi a USR, Împreunarea înse-
rărilor (2011), Fraudele din Paradis (2012), 
distinsă cu Premiul al II-lea la Festivalul Naţi-
onal de Creaţie „Vrancea literară“, Divagaţii 
despre cele unsprezece aşteptări, Sfârşi-
tul tăcerii, Umbre peste flăcări, Răscrucea 
din bivuac, Femeia argotică din Durostor, 
Enumerări (2012), Pavăza care nu se vede 
(2015) şi Prezumţii (2018).

Colaborari la reviste: Ateneu, Convor-
biri Literare, Cronica, Vatra, Cronica veche, 
Hyperion, Bucovina literara, Viata literara, 
Oglinda literară, Cafeneaua literară, Roma-
nia literară, Tomis, Orizont, Familia.

Prin trecerea în Veşnicie a lui Iancu Grama, 
Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iaşi 
a pierdut o voce importantă a poeziei române 
contemporane.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!
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