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Despre filosofi și alte 
întrebări fără răspuns

2 opiniile noastre

Îmi place să-i ascult pe filosofi, îmi place 
să-i citesc, îmi place să stau de vorbă cu ei, 
dar cel mai mult îmi place să-mi răspundă la 
întrebările care mă neliniștesc. Pentru că au 
ei un anume fel de a explica tot ce se întâm-
plă în jurul nostru și tot ce se petrece în inte-
riorul nostru. Prin urmare, profit de oricâte 
ori am ocazia să-i ascult și, cum s-a întâm-
plat recent, cu prilejul unor discuții lungi la o 
masă întinsă, să-i iau la întrebări. Pentru că 
au ei aerul că știu totul sau, dacă nu, în orice 
caz, că pot analiza totul și îți pot explica totul, 
astfel încât, după ce-i asculți, să poți înțelege 
cum stă treaba cu universul ăsta, din care și 
noi și ei facem parte, și să devii, prin urmare, 
mai înțelept. Cum eu știu că nu știu nimic și 
nu mă dezic de la asta, l-am întrebat pe unul 
cum se face că în lumea noastră, a oamenilor, 
nu e niciodată o mare criză de profesori, să zi-
cem, sau de medici, sau de programatori, sau 
de agricultori. Cine reglează numărul acesto-
ra într-o societate, ca să nu fie niciodată prea 
mulți poeți, să zicem, să nu fie prea mulți pic-
tori, să nu fie prea mulți muzicieni? Sau, ca 
să dau un alt exemplu, într-o audiență la pri-
mar, cine-i oprește pe cetățeni să nu se ducă 
toți în aceeași zi și la aceeași oră? Apoi l-am 
mai întrebat pe prietenul meu, filosoful, pe 
ce criterii și cine acordă unuia talent și altuia 
nu, de ce e atât de atât de scump harul ăsta 
și de ce nu poate fi acordat fiecăruia? Ei bine, 
prietenul meu, filosoful, mi-a răspuns la am-
bele întrebări. Da. La ambele întrebări mi-a 
răspuns cu un deget ridicat în sus. Atunci eu, 
cu întrebările răspunse, mi-am pus întreba-
rea de ce e nevoie de atâta filosofie când poți 
foarte simplu să răspunzi la orice te frământă 
cu un deget ridicat în sus. Și mi-am mai pus 
o întrebare, tot pe tema asta, cât de valabil 
poate fi un sistem filosofic, oricare ar fi el, în 
condiții de calamități naturale inevitabile. 
Eu cred că el poate fi foarte simplu înlocu-
it nu cu un deget ridicat în sus, ci cu o sim-
plă rugăciune, pe care, dacă ești înțelept, iar 
nu filosof, o spui înainte, dacă nu în fiecare 
dimineață, la prânz și seară, cum era obiceiul 
până nu demult. În rest, o gândire pozitivă în 
fața tuturor lucrurilor mărunte cred că e de 
preferat oricăror discuții, sterile sau nu.

„Cum se face că 
în lumea noastră, 
a oamenilor, nu e 
niciodată o mare 

criză de profesori, 
să zicem, sau de 

medici, sau de 
programatori, sau 

de agricultori. Cine 
reglează numărul 

acestora într-o 
societate, ca să 
nu fie niciodată 
prea mulți poeți, 

să zicem, să nu fie 
prea mulți pictori, 

să nu fie prea mulți 
muzicieni?”

Nicolae SILADE
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„Isus a zis: Eu sunt învierea şi viaţa. 
Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit 

va trăi” (Ev. după Ioan, 11:25).

La început a fost Lumina, 
lumina neînserată

Teologia ortodoxă bate monedă forte pe o 
lumină necreată, primordială (pre-existen-
tă). Există și un teolog al ei, Sfântul Grigorie 
Palama, sec. XIII-XIV. Baza biblică este chiar 
Genesa 1:1-3, unde lumea se leagă organic de 
acest element inefabil: „La început, Dumne-
zeu a făcut cerurile și pământul”, este primul 
verset al Bibliei. El exprimă foarte succint cre-
area întregului univers: avem aici un rezumat 
cosmic total - planeta albastră și firmamentul 
înțesat cu stele. Iar în versetul trei – reprezen-
tând prima zi a Creației: „Dumnezeu a zis: „Să 
fie lumină!” Și a fost lumină” – avem raportul 
biblic despre amintita lumină necreată. Care 
însă s-a impus pe un fond întunecat, de pus-
tietate goală, adânc, întuneric, conform ver-
setului doi: „Pământul era pustiu (netocmit, 
fără formă) și gol; peste fața adâncului de ape 
era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca 
(purta) pe deasupra apelor.” (Între paranteze 
citez din Biblia Sfântului Sinod.)

În această încremenire oarbă, în care doar 
Duhul mai era în mișcare, susceptibil de re-
alizarea vreunei acțiuni întemeietoare, inter-
vine Vocea divină, lansând acel tunet prim, 
Fiat lux. De-a lungul celor două lungi milenii 
de creștinism, teologii și-au tot „spart” capul 
să înțeleagă, să afle ce-ar putea fi această lu-
mină de dinaintea luminii: a „luminătorilor” 
din ziua a patra. Ea nu se putea confunda cu 
aceștia (soarele, luna, stelele; galaxii, nori ga-
lactici și roiuri de galaxii), care au fost agățați 
pe boltă ca niște candelabre. Trebuie să fi fost 
altceva. În situația în care Lumina neînserată 
o preceda categoric pe cea produsă, ea trece 
drept esențială-și-de-prim-ordin: de natură 
dumnezeiască. În Isaia 45 cu 7 se spune: „Eu 
întocmesc lumina și fac întunericul... Eu, Ie-
hova, fac toate aceste lucruri.”

Această Lumină Primă, emanând direct din 
dumnezeire, a fost despărțită de întuneric de 
Dumnezeu însuși. Pe când cealaltă, produsă 
de luminătorul cel mare (împrumutată și ce-
lui mic) aveau rolul „să slujească” și „să stâpâ-
nească”: ei înșiși separau acum lumina zilei de 
întunericul nopții. (De remarcat: întunericul 
reprezintă în fapt absența luminii. Și avem la 
îndemână următoarea comparație: când, în-
tr-o cameră imensă cu becul stins se acționea-
ză întrerupătorul, întunericul dispare subit. 
Dar unde s-a dus el, unde a dispărut subit?...  
Întunericul a fost înghiţit de lumină; el nu era 
o realitate în sine, ci doar o stare. În mod si-
milar se produce acțiunea Duhului Sfânt, care 
reprezintă viața; din această perspectivă nici 
moartea nu este o existență, ci numai o sta-
re intermediară, la fel ca întunericul. Așadar 
avem o dublă despărțire – a luminii de întu-
neric - : cea din versetul patru, făcută de Dum-
nezeu însuși și cea din v.18, pe care o produc 
luminătorii.)

Duhul, ca Principiu ordonator. 
„La început a fost Cuvântul”  

 
Cât privește planeta, vedem că pe ea totul 

era vraiște – evreiescul tohu-vabohu. Dacă ne 
întoarcem la începutul Genesei, dăm numai 
peste elemente statice, Duhul fiind singur în 
acțiune. Este vorba, în fapt, despre Sfânta Tre-
ime; la cele două ipostasuri – Tatăl și Duhul - 
adăugându-se Cuvântul/Fiul, cel care a fost de 
fapt la început, precedentul Luminii: „Apoi 
Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul 
Nostru, după asemănarea Noastră”...” – v.26. 
Avem așadar o dumnezeire plurală, treimică. 

Biblia ne oferă și un model după care a ac-
ționat Treimea divină asupra informului, fru-
mosul asupra urâtului: facerea omului, pe care 
o găsim la cap. 2 cu vers 7: „Domnul a făcut 
pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în 
nări suflare de viaţă și omul s-a făcut ast-
fel un suflet viu” (subl.n.). În opinia noastră, 
avem aici ilustrarea modelului trihotomic al 
existenței: după modelul Sfintei Treimi, ființa 
umană este compusă din trup, suflet și duh/
spirit. Primul element, pământul („țărâna 
pământului”), reprezintă trupul, „suflarea de 
viață” spiritul, iar rezultatul acțiunii dumne-
zeiești: „astfel” - omul însuflețit, adică întreg. 
El posedă un suflet, care slujește de ligament 

între celelalte două. 
Tot la fel acționează 
dumnezeirea prin miș-
cările întemeitor-ordo-
natoare ale Duhului, 
care este Dumnezeu 
(este numit când „Du-
hul lui Dumnezeu” – 
când „al lui Cristos”). 
Suntem îndreptățiți să 
credem că Duhul a fost 
principiul ordonator 
de lumi, cel care a ac-
ționat „comutatorul” 
în camera obscură, sala vastă şi mohorâtă a 
Universului.

Prezent, cum vedem, la Creație, Duhul stră-
bate prin prezența și acțiunile sale întregul par-
curs al istoriei: Îl întâlnim în diferite ipostaze 
în Vechiul Testament, dar este prezent prin 
excelență în Noul, culminând cu Apocalipsa, 
ultima carte a Bibliei. Iar așa cum Isus Cris-
tos se identifică – sau măcar se compară fertil 
- cu Lumina primordială, neîncepută (El este 
„Lumina Lumii”, lumina care arde în întune-
ric), la fel Duhul Sfânt reprezintă ordonatorul 
lumii-luminii din Genesa unu. Dacă Dumne-
zeu-Tatăl, asistat la Creație de Cuvântul înte-
meietor, aduce lumile în ființă, Duhul Sfânt 
este cel care (pri)veghează, supraveghează și 
ordonează. Avem aici, în lucru, Înţelepciu-
nea din Proverbele lui Solomon, care se iden-
tifică dumnezeirii: „Eu  am fost așezată din 
veșnicie, înainte de orice început, înainte de 
a fi pământul” (cap.8:23); „Când a pus hotar 
mării..., când a pus temeliile pământului, eu 
eram meșterul Lui, la lucru, lângă El... jucând 
neîncetat înaintea Lui, jucând pe rotocolul pă-
mântului...” (8:29-31).

... „La început a fost Cuvântul... și Cuvântul 
era Dumnezeu. El era de la început cu Dum-
nezeu”. Așa începe Evanghelia după Ioan, cea 
mai „inițiatică” dintre evanghelii (în sensul că 
ne inițiază pe noi în legătură cu esența dum-
nezeirii). De fapt, Ev. lui Ioan este considera-
tă de teologi ca o genesă a Noului Testament. 
Este interesant de urmărit, de către orice citi-
tor curios și atent paralela care există între ele: 
„Cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era 
Dumnezeu”(cap.1, v.1 b; subl. n.). „Și acum, 
Tată, proslăvește-Mă la Tine însuți cu slava pe 
care o aveam la Tine înainte de a fi lumea” – 
Ioan 17:5, rugăciunea lui Isus, de Mare Preot. 
Așadar, ca Fiu al lui Dumnezeu din veșnicie și 
hypostas al Sfintei Treimi, Isus Cristos a par-
ticipat la Creație, ca parte integrantă din acel 
Nostru/Noastră din citatul verset 26, primul 
capitol al Genesei. Iisus Hristos este cel care 
face din Paști sărbătoarea Luminii-și-a-învi-
erii: „Lumina aceasta era adevărata lumină, 
care luminează pe orice om, venind în lume” 
(Ioan 1:9).

Sărbătoarea Luminii

Remus V. 
GIORGIONI

n ilustraţiile numărului n

Ilustrăm acest număr cu lucrări realizate în Tabăra „Isverna 2021” Ana Semenescu, argilă
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Sărbătoarea Luminii
Cornel  UNGUREANU

citim pe Petru Poantă.
Iată imaginea lui Mircea Zaciu: „Cred 

că profesorul visa la formarea unei 
comunităţi elitiste, incoruptibilă in-
telectual, un fel de Păltiniş citadin al 
literaţilor. Numai că el nu se putea elibe-
ra integral de contigent şi de context. 
Trăia aproape visceral viaţa literară, atât 
în emergenţa  ei diurnă, cât şi în penum-
bra culiselor sale. Nimic nu-i rămânea 
străin  din ce se întâmpla în turbulenta 
lume a scriitorilor. Descoperi cu uimire, 
în Jurnal, cu ce energie debordantă şi 
risipitoare se consacră fie diverselor re-
uniuni publice ale tagmei, fie unor întâl-
niri secrete cu iz de complotist.”

Și iată-i pe câțiva dintre cei mai apro-
piați ca vârstă, posibili colegi/aliați în 
războaiele literaturii. Aci sunt de luat în 
seamă și portretele fizice. Aceasta este 
Ioana Em. Petrescu :  „Brunetă, cu tenul 
măsliniu și ochii de o luminozitate caldă, 
avea frumusețea densă, de sugestii orien-

tale, încă de atunci spiritualizată. Senzu-
alitatea tinereții se concentrase în volup-
tatea cu care producea discursul său de 
o formidabilă concretețe conceptuală.” 

Simetriile sunt  şocante în imaginea 
lui Liviu Petrescu: „De o eleganţă rece 
şi precisă, îl simţeai că joacă un rol şi 
că exersează un stil. Ochelarii, pe care 
din când în când şi-i fixa cu arătătorul, 
dădeau figurii sale adolescentine aerul 
unei intelectualităţi severe şi definitive.”

Paginile despre Marian Papahagi 
evocă şi (fireşte) proiecte comune. Iată-i 
pe cei doi la Izvorul Mureşului, într-o 
fericită vacanţă: „Studenţia  din Italia  o 
vedea (viitorul bursier Marian Papahagi, 
n.n.) integrată unui vast program cul-
tural românesc, al cărui început trebuia 
să fie tocmai această revistă. Spiritul 
său utopic, cu ascendenţă în utopismul 
regenerator al paşoptiştilor, avea deja 
extraordinara capacitate de a crea o 
ambianţă fermentativă. Sensibilitatea 
utopică e prospectivă şi fondatoare, ne 

everest (VIII)
aici crucea albă de pe domogled și pinul negru de banat aici vârful șoimului și 
peștera de sub șerban herghelii de cai sălbatici și raiul fluturilor din românia 
aici ai ce să vezi îmi spun aici ai ce să vezi cele mai frumoase orhidee și 
cele mai limpezi izvoare cele mai spectaculoase cascade și cele mai abrupte 
stâncării doline lapiezuri avene ravene și ponoare și podul lui dumnezeu

aici ai ce să vezi și nu poți să nu te minunezi de ceea ce vezi și nu poți să nu te 
întrebi cum au apărut toate cum există toate în timp ce noi venim le vedem 
și plecăm iar ele minunile rămân tot acolo să le vadă și cei ce vin după noi 
să le vadă și cei ce vin după cei ce vin după noi da e o nesfârșită venire aici o 
nesfârșită plecare oare nu e asta marea minune nu e asta marea 

întrebare care naște veșnic întrebări de ce venim de ce plecăm de ce nu 
rămânem carpe diem îmi spun și mă uit pe youtube la tigrul siberian la 
președintele putin și la vila lui de un miliard de dolari de pe malul mării negre 
la colecția lui de artă de două miliarde de dolari și la frumoasa lui gimnastă 
câtă frumusețe îmi spun câtă bogăție și câtă putere în mâinile unui om în 
mâinile 

unui singur om mă uit pe youtube la kim jong-un coreeanul de nord care 
are țara la picioare dar tot la picioarele țării va fi tot un schelet cum vor fi 
cei ce-l aclamă acum carpe diem îmi spun dar nu-i totuna leu să mori ori 
câine-nlănţuit și atunci de ce de ce să trăiești clipa când tocmai ea te alungă și 
dictatura politică și dictatura morală și dictatura timpului sunt tot dictaturi 

și bogat nu-i cel ce are bogat e cel care este 
și stăpân nu e cel puternic stăpân e cel ce se stăpânește 
cel care murind trăiește căci el este viu și el va moșteni pământul

nicolaesilade.blogspot.com
Nicolae SILADE

poeme în proză
Nu mai ştiu câte dintre cărţile esenţiale 

pentru  înţelesul culturii române de azi 
le-a publicat, în ultimii ani, Ion Pop. 

„Lucian Blaga, universul liric”, „Ila-
rie Voronca și metamorfozele poeziei”, 
„Ore franceze, Ajournement general”. 

Vocaţia de lider şi-o afirmă alături de 
tinerii de la revista „Echinox”. Nu şi-a 
arogat niciodată  titlul de „întemeietor” 
al grupării. Întemeietori (va spune/scrie 
de câte ori are ocazia) au fost alţii: el a fost 
ales ca să garanteze seriozitatea revistei 
şi a grupării. Debutase cu Propuneri 
pentru o fântână, în 1966, era un 
tânăr de succes - făcea parte din desan-
tul clujean al lui Ion Alexandru, Augus-
tin Buzura, Ana Blandiana, tineri scrii-
tori care puteau schimba faţa literaturii 
române. Şi, fără îndoială, au schimbat-o. 
Se număra şi între tinerele speranţe ale 
istoriei/criticii literare, era  universitar 
de performanţă. În această epocă a des-
tinderii, era una dintre  speranţele Clu-
jului universitar, dar şi ale oraşului în 
curs de întinerire. Poeţii revistei Echi-
nox. Antologie (1968-2003) Vol. 

Ion Pop, în faţa unui moment aniversar
spun cele mai noi teorii ale imaginarului, 
spre deosebire de cea mitică, nostalgică 
şi ritualizată. Sensibilităţii utopice i se 
asociază gândirea liberă, încrederea în 
progres şi inteligibilitatea lumii.” 

De reţinut este şi portretul lui Ion 
Vartic: „M-am apropiat de el dinspre 
operă, tentat să-l interpretez prin inter-
mediul câtorva dintre „obsesiile reve-
latoare” ale acesteia: dandy-smul, ma-
nierismul (ca paradigmă existențială) 
histrionismul, proiectivismul etc. Vartic 
nu scrie aproape nimic întâmplător și la 
comandă. Își alege autorii și temele sub 
presiunea impulsurilor confesive, astfel 
că, într-un mod cu totul special, eseurile 
sale au o consistență și o vibrație poeti-
că; și asta în ciuda faptului că limbajul e 
sever conceptualizat.”

Mai  amplu este portretul lui Eugen 
Uricaru: „Prezenţă ubicuă, Eugen se re-
marca în orice împrejurare, îndeosebi 
prin memoria foarte activă şi promptă. 
Inteligenţă speculativă, ştia să dea 
strălucire aparenţelor şi principialitate 
conformis-mului. Era, mai mult decât 
oricare dintre noi, un om al momentu-
lui. Avea intuiţia relaţiilor cu consecinţe 
imedia-te şi a înţeles că relaxarea 
ideologică e favorabilă meritocraţiei. 
A reuşit să devină simpatic printre cei 
care luau deciziile şi care, la rândul lor, 
trebuiau să-şi promoveze o imagine 
liberală... Firesc, a luat oarecum pe cont 
propriu teribila aventură birocratică pe 
care o pretindea aprobarea revistei!” 

Este subliniat şi faptul, de reţinut 
pentru istoricul literar, că „Fără ener-
gia exorbitantă şi insistenţele obsesive 
ale lui Eugen Uricaru, revista Echinox 
n-ar fi apărut”.

E important să observăm că Petre 
Poantă este singurul care conservă, în 
analizele sale, ideea de grup. Excelen-
tele analize ale scrisului echinoxist (de 
primă generație: Adrian Popescu, Dinu 
Flămând, Ion Mircea, Horia  Bădescu) 
implică vecinătățile criticilor. Poezia lui 
Dinu Flămând ar fi marcată de „Comple-
xul lui Fiesco”. Teoretizat de Ion Vartic 
și descoperit de acesta la Caragiale, Cio-
ran și Lovinescu, complexul cu pricina ar 
funcționa și în cazul lui  Dinu Flămând:

„Complexul de vinovăţie, confuz şi 
mai degrabă iraţional, era dublat de o 
nostalgie după tinereţea echinoxistă. 
Se gândise şi el să scrie o carte despre 
Echinox, o dovadă că echinoxismul 
constituie într-adevăr o experienţă 
originară, existenţială şi intelectuială.
Aventura pariziană nu a putut suprima 
cele două arhetipuri : Tatăl şi Echinoxul, 
respectiv Casa onirică şi spaţiul iluziilor 
fondatoare.” 

În preajma unui moment aniversar, 
Acad. Ion Pop poate fi mândru de alti-
tudinea pe care, și el, a dat-o vieții uni-
versitare.

I  fac parte dintr-un epos echinoxist. 
Proiectul, ne lămureşte  în prefaţă au-

torul, e mai vechi şi se baza pe acelaşi de-
mers solidar… şi eroic. Între precizările 
preliminare aflăm că  „…o primă versi-
une a acestei culegeri  fusese pregătită 
încă în urmă cu două decenii, adică ime-
diat după ce, în vara anului 1983, „trip-
leta” aflată atunci în fruntea revistei, 
adică Marian Papahagi, Ion Vartic şi 
subsemnatul, fusese destituită din în-
alte ordine de partid. Voisem atunci, 
să facem un bilanţ, înainte de predarea 
ştafetei… Dactilogramele acelui proiect 
au rămas să îngălbenească, însă, în ser-
tarele „Daciei” şi ale mele, amânate de la 
an la an… Cele două-trei vârste  literare  
pe care le ilustrează, în solidaritate cu 
mişcarea naţională şi scrisul echinoxist 
pot fi, iată, mai bine marcate…”

 Ion Pop aminteşte de fericitele vremi, 
dar şi de şansa de a adăuga, celor  aproape 
8o de  poeţi prezenţi în antologie, mulţi 
alţii: revista a supravieţuit cutremure-
lor, trăieşte, e vie. Iar prefaţa vastului  
dicţionar coordonat de Horia Poenar 
(„Nebunia de a ridica monument 
Echinoxului. Locul îngust din-
tre limba istoriei şi limba memo-
riei”), dicţionar care a  stimulat şi alte 
războaie, arată că epopeea echinoxistă 
se scrie în continuare, şi nu previzibil. 
Dar „urmaşii”? Ca să înţelegem mai bine 
pe Ion Pop - forţa constructorului - să-l 

Multe, definitorii pentru un timp al cul-
turii române de azi. Ultima,  Ore, zile, 
ani de prietenie. Corespondenţă 
Ion Pop - Mircea Zaciu (1954 - 
2000), însoţeşte atât jurnalale pro-
fesorului Mircea Zaciu (şase volume - 
cca 3.000 de pagini) cât şi alte volume 
despre Profesor. Da, au fost prieteni şi 
prietenia lor a ilustrat viaţa universitară 
din Cluj. De ce oraşul s-a definit, mai 
întâi, prin felul de a fi al Universităţii. 

Absolventul Ion Pop îi scrie profeso-
rului în 30 august 1964  de la Arad, unde 
îşi completează  serviciul militar. Profe-
sorul îi răspunde cu atenţie, cu dragoste, 
cu grijă. Îşi scriu mereu, devin prieteni. 
Pe urmă  Ion Pop  e la Paris de unde îi 
scrie mereu - cu cine se mai întâlneşte, 
cu ce vedete stă de vorbă. Ce citeşte, ce 
cursuri ale mai-marilor urmăreşte. Pe 
urmă Profesorul e la Bonn şi Ion Pop 
îi scrie din Cluj despre viaţa literară 
din România. Cum se trăieşte în viaţa 
literară din Cluj? Din România? Din 
Europa? Întrebările şi răspunsurile ce-
lor doi numesc o epocă a literaturii. 

A opţiunilor culturale. Înaintea opere-
lor sale monumentale, a „Poeziei neo-
moderniste româneşti”, a „Corespon-
denţei cu Mircea Zaciu”, Ion Pop a publi-
cat numeroase antologii, dar şi cercetări 
precum „Avangardismul poetic româ-
nesc”, „Poezia unei generații”, „Nichita 
Stănescu. Spațiul și măștile poeziei”, Horea Preja, fotografie pe pânză
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Într-un remarcabil articol din „România literară” 
(15/2021) – Barbaris(me) sau barbarie – doamna 
Alexandra Florina Mănescu intervine – și nu e prima 
oară -  întru alertarea educatorilor și, în general, 
a oamenilor de cultură, aspirând la crearea unei 
solidarități nu doar defensive, în înfruntarea barbariei 
care agresează din toate direcțiile spiritualitatea 
umanității prin nivelarea diversității și, implicit, 
nimicirea identităților naționale. „Limba, logica, 
istoria, identitatea” – scrie doamna profesoară – „ne 
sunt afectate zilnic. De ce oare ne este atât de ușor 
să renunțăm la ce ne aparține (de atâta vreme) și ne 
vine atât de ușor să ne însușim ce nu ne aparține?” 
Într-adevăr, de ce bucătarul a devenit chef, directorul 
– manager, panglicarul – influencer, sărbătoarea 
cărții – bookfest, experiența – expertiză, locul – 
locaţie etc. etc. etc.? Doar din prostie, din snobism, 
din spirit de imitație maimuțărească? Aparent da, 
motivele imediate acestea ar fi. Dar dincolo de ele, 
există un motiv mai profund, un curent planetar 
(trend, da?) de spălare a creierelor, de imbecilizare 
prin aneantizarea trecutului, a memoriei colective, a 
credinței, a tradiției, a frumuseții, a iubirii, a onoarei, 
într-un cuvânt, a spiritualității umane. Nu doar că 
asistăm cu toții la barbaria aceasta, dar îi devenim 
complici prin pasivitate, ignoranță, tembelism. Nu e 
astfel nicidecum lipsit de semnificație, un detaliu care 
însoțește imaginea opulenței ostentative și sfidătoare: 
ați observat că în imaginile detaliate cu vilele „de lux” 
ale diverselor „vedete” sportive sau cântărețe, postate 
recurent pe internet, se văd „livinguri” fastuoase, 
dormitoare, băi, piscine, baruri, bucătării hiperdotate, 
săli „de forță”, dar niciodată vreo bibliotecă? Sau măcar 
o carte, așa... de decor, ca uitată pe vreun colț de masă?...

Exemplele de mai sus, reduse la lexic, sunt doar 
o infimă parte dintr-un dezastru aflat în plin marș 
triumfal, care mă tem că a devenit de acum ireversibil. 
Se ridică tot timpul glasuri competente, avizate, care 
denunță primejdia, dar ele rămân voci clamând în 
pustiu, de vreme ce mulțimea, obsedată exclusiv de 
„consum”, nu citește, n-are credințe, nu mai recunoaște 
frumusețea, nu iubește, complăcându-se doar în „a 
face dragoste”, a devora hamburgheri și a se abandona 
display-urilor nimicitoare a celui mai prețios dar care 
ne-a fost dat și care este Timpul. Una dintre cele mai 
energice, mai patetice, mai implicate voci care nu 
s-a descurajat (încă) a striga în pustiu este cea a lui 
Andrei Zanca. Poet în primul rând, dar și prozator 
și, redutabil eseist, format în climatul stimulativ al 
vechiului „Echinox”, d-sa continuă a fi o prezență 
activă și nonconformistă. Cum se și vede „cu asupra de 
măsură” în volumul său, Ada Kaleh. Spiritualitate şi 
beznă, apărut anul trecut la Limes (dacă nu mă înșel, e 
o a doua ediție), din paginile căruia emite un dramatic 
apel la trezire, autorul însuși  revelându-se în postura 
de fervent trezitor al unei lumi seduse de consum, 
profit și hedonism cu orice preţ, adică abolind legea 
morală, orgoliul identitar și orice ideal ce implică 
spiritualitatea și percepția transcendenței. O spune, 

de altfel, însuși, când, în finalul cărții își mărturisește 
aspirațiile cu are a pornit la scrierea ei: „Am scris 
această carte ca sub o stare de alertă, de necesitate, de 
asediu [...] Cartea aceasta e pentru mine aidoma acelui 
clopot pe care marinarii îl foloseau pe vremuri drept 
avertizare atunci când erau înghițiți de marile bancuri 
de ceață, căutând astfel să evite o eventuală coliziune, 
o catastrofă [sbl. aut.] definitivă”. Dar, în același timp, 
„Ce rămâne însă între aceste coperți e mereu pacea şi 
iubirea” [sbl. aut.] Ele sunt antidotul răului și se percep 
tot în metafora clopotului, dar a clopotelor auzite în 
copilărie, așa cum băteau ele în „așezările transilvane 
și pe toate meleagurile creștine din lume, cu sunetul 
lor atât de adânc, amprentant, misterios și fascinant” 
(pp. 184-85). Clopotul vestește urgia, dar și cheamă la 
împărtășirea credinței, la cinstirea tradiției, la păstrarea 
a ceea ce țăranul numește încă pe alocuri rânduiala. 
Iar în acest amplu eseu, Andrei Zanca își asumă tocmai 
cele două meniri ale clopotului: vestirea și chemarea.

Prin titlul enigmatic - Ada Kaleh – fermecătoarea, 
pașnica insulă nimicită deliberat prin scufundare, 
„de parcă nici n-ar fi fost”, autorul introduce analogic 
și aparent dubitativ, încă din prima pagină, tema 
vestirii: „Să fim acoperiți de o altfel de apă, încât să 
dăinuim doar în memoria celor puțini, târzii? Cartea 
caută un răspuns în acest sens” (p. 5). Răspunsul 
care conține tema chemării și urmează a fi detaliat, 
e sugerat tot în continuarea titlului: Spiritualitate şi 
beznă, aici cuvântul beznă fiind învestit cu funcția 
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U de antonim al spiritualității. Ideea – din păcate, de 
necontrazis – e că, în acest început de mileniu, bezna, 
precum apa peste Ada Kaleh, a început să cuprindă 
spiritualitatea. Andrei Zanca face un expozeu al acestui 
proces devastator, detaliindu-l în toate domeniile 
în care se manifestă, iar lucrurile devin atât de 
evidente, încât omul care încă păstrează deprinderea 
de a citi se minunează că trăiește privind dar fără a 
vedea, trăind fără a reacționa: „Un abur de mahala 
interlopă, picantă, abjectă și atotputernică plutește azi 
peste așezări, peste meleaguri din ce în ce mai pustii. 
Pierdut mai totul ca și tinerețea – irecuperabilă ca și 
insula Ada Kaleh [...] Suntem atacați în grai, în suflet; 
niște cobai ai unei demonice sminteli ideologice” 
(pp. 8-9). Referirea e reluată pe parcurs și țintește 
frontal, explicit, ideologia progresismului neomarxist 
cu  stupiditatea însoțitoare a „corectitudinii politice”. 
Care câștigă teren persiflând valorile umanismului 
prin superficializarea extinsă peste educație, arte, 
viața socială, savoir vivre, spirit comunitar, credințe 
și convingeri, cu exemplele concrete de fiecare dată: 
„Să inaugurezi din nou statuia unui monstru ideologic 
ca Marx și asta de către indivizi de cel mai înalt rang 
european [...] în vreme ce figurile luminoase ale 
martirilor se zdrobesc și se denigrează, nu e o dovadă 
clară a demonizării pe furiș [...]?” Sau: „Cum apare pe 
ecran un om al lui dumnezeu [sic!], vorbind cu har, pe 
partea de jos a ecranului [ba chiar și în cea de sus – 
nota RC] apare, spre a abate atenția de la cele spuse, 
o burtă textuală cu orori, accidente, ciomăgeli, certuri 
între cupluri celebre, tot ce are mai «nobil» și  mai 
abject mahalaua. Sacrul și mahalaua. Sacralitate şi 
superficialitate [sbl. aut.] Atât” (p. 12). Dar „Nimic nu 
se va schimba până ce majoritatea, cei cumsecade vor 
rămâne nepăsători la durerile și mizeriile lumii, doar 
constatând și văzându-și mai departe de treburile lor 
(sbl. aut., p. 13).

Pledoaria domnului Andrei Zanca pentru regăsirea 
spiritualității și a decenței viețuirii e pe drept cuvânt 
frenetică și tocmai de aceea convingătoare chiar și în 
opiniile pe alocuri discutabile, cum ar fi, bunăoară, 
sugestiile înspre o conspirație a mogulilor de toate 
soiurile – „oculta mondială”! -  întru înrobirea noroa-
delor și devastarea planetei. Ipoteza e puerilă și 
neverosimilă, întrucât, cred, explicația dezastrului 
actual e mai complicată, avându-și originile în secolul 
al XIX-lea, odată cu entuziasta „revoluție industrială”, 
ale cărei efecte de peste veac, când omenirea a ajuns 
în situația ucenicului vrăjitor, nimeni nu le putea 
prevedea atunci. Dar ele se văd azi, în conjuncția 
dintre enormele interese comune cu interesele în 
același timp divergente ale entităților dominante din 
sfera geopolitică-economică-militară. E o dinamică 
ce și-a urmat și va continua să-și urmeze calea firesc, 
fără a avea nevoie de conspirații. Salvarea identității și 
demnității noastre umane în viziunea lui Andrei Zanca 
poate veni numai din revenirea la învățătura lui Isus, 
cu principiul cardinal al iubirii. Așa este, iubirea este 
ceea ce lipsește cel mai mult nu doar creștinătății, ci 
omenirii dintotdeauna și mai ales celei de azi. Soluția 
cred că stă în activarea rațiunii, care ni s-a dat tuturor 
în amplul proces al Creației divine, pentru a o folosi. 
La credința adevărată se poate ajunge prin revelație 
sau prin rațiune. În cazul revelației, omul și-o asumă 
intim. În cel al rațiunii se recurge la argument, așa 
cum chiar Andrei Zanca amintește cazul lui Isaac 
Newton care raționa astfel: „Ateismul nu are sens. 
Când mă uit la sistemul solar, văd pământul situat la 
distanță potrivită de soare pentru a primi cantitatea 
corespunzătoare de căldură și lumină. Așa ceva nu 
s-a produs din întâmplare” (p. 162). Dar soarele se 
dăruiește nu doar creștinilor. Tot rațiunea a fost și 
cea care i-a impus Sanctității Sale Papa Francisc 
activarea principiului „fraternității umane”, în temeiul 
căruia s-a întâlnit cu șeicul egiptean Ahmad al-Tayyeb 
și, recent, cu marele ayatollah șiit Ali al-Sistani, 
autoritate spirituală a întregii lumi islamice, nu doar 
șiite. Așadar, se poate, atunci când buna-credință și 
rațiunea sunt treze. Au fost niște întâlniri istorice, nişte 
paşi mici, dar de mare importanţă pentru omenire, 
oricum mai importanți decât primul pas pe lună, dar 
despre care sursele media aservite „demonicului” prea 
puțin au vorbit, preferând oricând detalieri picante 
din lumea vedetismului trivial și efemer. E și acesta un 
aspect al decăderii spirituale, pe care Andrei Zanca a 
inventariat-o atât de exact.

O rezervă privind scriitura dlui Andrei Zanca mi-a 
suscitat-o și obstinația de a scrie numele lui Dumnezeu 
cu inițială mică, precum se vede și într-unul din citatele 
de mai sus. Explicația d-sale, de genul teribilismelor 
juvenile, nu m-a convins, deoarece aici lucrurile sunt 
simple: orice limbă are un cod ortografic care se cere 
respectat indiferent de ideologii, credințe, convingeri. 
El se predă în școala elementară și nu e facultativ. 
În limba română, substantivele proprii se scriu cu 
majusculă. Nu e de comentat. În mediile online, da, 
acolo fiecare scrie cum îl taie capul, încât limba română 
a ajuns bătaia de joc a tuturor analfabeților funcționali. 
Dar apărarea ei intră în fișa postului oricărui trezitor, 
așa cum dl Andrei Zanca se vrea și chiar este. Oricare 
ne-ar fi însă micile rezerve, eseul d-sale este una dintre 
cele mai importante și frumos scrise intervenții întru 
salvgardarea spiritualității și demnității umane.

_________________________
Andrei Zanca, Ada Kaleh. Spiritualitate şi beznă. 

Florești, Limes, 2020.
Sorin Nicodim, tehnică mixtă pe pânză



nr. 110 n mai-iunie 2021 actualitatea literară 5interviu

Ad
ria

n D
inu

 RA
CH

IER
UCu prof. univ. dr. MIRCEA LĂZĂRESCU

„Lugojul e un burg aparte” (II)

- Aveţi o memorie de invidiat. Să 
stăruim niţel asupra tatălui Dvs. 
Știu (din surse sigure) că tatăl Dvs., 
avocat, s-a ocupat, după pensiona-
re, de Istoria Lugojului. Acele măr-
turii au fost valorificate cumva? O 
tradiţie bogată, îngropată; o lume a 
tăbăcarilor, a măcelarilor și, să nu 
uităm, a luptătorilor. Că Ăl mai tare 
om din lume, poezia în grai a lui Vic-
tor Vlad Delamarina, aici s-a născut.

- Într-adevăr, tatăl meu a fost un inte-
lectual interesat de soarta urbei. Era din 
tinerețe un om sociabil, deschis spre 
cultură - în vremea Liceului din Arad 
juca fotbal, încerca să picteze şi să scrie 
literatură... iar în vremea studenției din 
Cluj a practicat gazetăria. După ce şi-a 
luat doctoratul în drept, cred că a ales în 
mod deliberat Lugojul pentru lansarea 
în profesie, dată fiind bine cunoscuta 
tradiție a acestui oraș în viața culturală 
a românilor din vest. Aici, deja ca stagi-
ar, s-a angrenat în proiecte culturale ale 
burgului, precum finisarea bisericii or-
todoxe, ce se refăcea după un incendiu. 
Apoi, ca tânăr avocat, era plin de proiecte, 
ajungând pentru o scurtă perioadă chiar 
primar al orașului (în vremea guvernu-
lui lui Goga, cu care-l pusese în legătură, 
pe vremuri, Goldiș). După o viață în care 
a fost mereu în contact cu intelectuali-
tatea locului, odată cu pensionarea, şi-a 
dedicat timpul studierii personalităților 
şi istoriei Lugojului, activând ca deputat 
mirean pe lângă Mitropolia Banatului; şi 
publicând în Revista acestei instituții. În-
tr-o perspectivă cultural-pragmatică ar fi 
de menționat ghidul cimitirului ortodox 
Un Pantheon lugojean (1993), în care 
sunt indicate mormintele oamenilor de 
seamă îngropați aici, cu informații des-
pre fiecare. O documentație mai amplă 
despre aceste personalităţi o găsim expu-
să în Lugojul şi lugojenii de altădată 
(tot în 1993), în care se găsesc multe bi-
ografii  ale  personalităților lugojene din 
sec. XIX. Dar şi alte comentarii istorice, 
ca de exemplu despre Fundații lugojene 
în sprijinul elevilor şi studenţilor; sau 
despre implicarea bănăţenilor în proce-
sul memorandumului. Alte câteva stu-
dii notabile se găsesc în cartea pe care 
a scos-o împreună cu Gh. Luchescu şi 
V. Muntean, Spiritualitate Lugojeană. 
Aici se află o substanțială reconstituire a 
Instituției Concordia şi a celebrei „mese a 
poganilor”, care a susținut tineri lugojeni 
talentați să studieze în Occident, inclu-
siv pe Traian Vuia. Sau, despre Societa-
tea secretă Constituția, sau cu privire la 
Fundații ortodoxe române lugojene. Ci-
tind aceste pagini se poate înțelege mai 
bine spiritul de breaslă a lugojenilor, 
organizați în societăţi şi susținându-se 
metodic în realizări. Dimensiunile nu 
prea mari ale orașului şi tradiția solidă a 
românilor de aici a făcut ca urbea să fie, 
efectiv, centrul cultural al românilor din 
Banat. Un loc în care oamenii se puteau 
simți acasă, contând unii pe ceilalți.

- Da, am răsfoit volumul ivit în 1994 
și am aflat multe. Clădirea Concor-
dia, construită între anii 1885-1886 
la stăruinţa lui Coriolan Brediceanu, 

a iscat un val de entuziasm. S-a bu-
curat, scriu autorii, de „concursul 
însufleţit al lugojenilor”.

- Spiritul lugojenilor e în consens cu 
cel al bănăţeanului gospodăros. Ce poate 
fi aparte aici, e atmosfera de legătură 
strânsă între oameni, de breaslă să zicem, 
în tradiția burgurilor europene de pe vre-
muri. Cel puțin acesta a fost sentimentul 
meu în copilărie, când în oraș erau încă 
mulți măcelari, tăbăcari şi cojocari, alături 
de alți mulți meseriași. Cei care contau 
în oraș erau reprezentanții acestora şi 
ai intelectualilor. Chiar dacă la periferie 
au funcționat fabrici încă de demult - ca 
Filatura de mătase şi Fabrica de țiglă - 
atelierul meşteşugăresc era cel care parcă 
dădea tonul, inclusiv pentru mereu per-
petuata excelență a luptătorilor, ce-şi pu-
neau medaliile de aur de la campionatele 
naționale sau de la olimpiadă, în vitrina 
măcelăriilor. Tatăl meu a fost mereu avo-
catul acestor meșteșugari, bogați de alt-
fel, ce trebuiau să facă faţă noilor vremi. 
Multe, mute procese a susținut pentru 
tăbăcari, mai ales pentru celebrul Drăgan 
- într-o casă a căruia îşi avea şi biroul - 
(şi al cărui fiu, ce-i fusese stagiar într-ale 
avocaturii, a ajuns, prin Italia, un comer-
ciant extrem de bogat, revenind apoi în 
oraș ca un fel de protector al acestuia). 
Deși tradiția şi spiritul orașului au fost 
susținute de români, orașul a fost, în ul-
timul veac cel puțin, multietnic şi mul-
ticultural. Am amintit de partea de din-
coace de pod, căreia localnicii îi spuneau 
„Lugojul nemțesc”. Când eram în liceu, 
funcționa aici şi o secție de studiu în lim-
ba germană. Şi de asemenea, pe strada 
gării, era  pe atunci un liceu cu limba de 
predare maghiară. Am avut apoi destui 
colegi evrei; iar după Hotelul Dacia, pe 
drumul Caransebeșului, era o sinagogă. 
O istorie bine cumpănită a Lugojului, ar 
cuprinde contribuția tuturor. Privind însă 
din perspectiva culturii românești, ceea 
ce pot afirma e doar ce spirit mi s-a părut 
că nu a fost specific acestui loc. Așa ar fi, 
de exemplu, plictisul disperat de provin-
cie pe care-l exprima poezia lui Bacovia 
(„Singur, singur singur..../ vreme de 
beție../ şi s-asculți pustiul../  ce melan-
colie... singur, singur singur...”). Şi apoi, 
parcă nu s-ar potrivi nici încrâncenarea 
disperată a maramureșeanului („Așa-
mi vine câteodată.../ să dau cu cuţitu’-n 
piatră...”). Dar nu se potrivește cu Lugo-
jul nici o suficienţă mic-burgheză, lipsită 
de neliniști. Un om de cultură ar putea 
căuta ceva diafan, adânc şi aparte, ce s-ar 
plasa în spatele textelor a doi scriitori ce 
au trecut prin Liceul de aici, dar care sunt 
aparent foarte diferiți ca stil: Sorin Titel 
şi Nicolae Breban.

- Foarte diferiţi, adevărat. Aţi vrea, 
spuneaţi, „o istorie bine cumpănită 
a Lugojului”. Vă propun o scurtă 
recapitulare. Cândva un prestigios 
focar cultural al Banatului, alături 
de Caransebeș și Oraviţa, Lugojul, 
căzut în somnolenţă, satelizat de 
cosmopolita Timișoară, dă sem-
ne de revigorare. Într-un frumos 
„portret” dedicat orașului, leagăn 
al mișcării muzicale din secolul 

al XIX-lea, Eugen Uricaru făcea o 
reverenţă, notând că Lugojul „îna-
intează prin timp asemenea unei 
nave calme”, întreţinând flacăra 
identităţii naţionale. Sunt semne, 
spuneam, că ofensiva lugojeană 
„lucrează”. Mai ales că, observa 
Tudor Creţu, absenţa acestei voca-
ţii ofensive ar fi „o tară a locului”. 
Așa o fi? Și cum se împacă obser-
vaţia de mai sus cu „ocoșenia” 
bănăţeană? Și mai ales cu cea lu-
gojeană? Că, vorba veche, „nu-i 
român ca bănăţeanu’, / bănăţean 
ca lugojeanu”... Încercăm, aici, un 
examen tipologic? Să fie bănăţenii 
„gasconii României”, cum credea, 
pe urmele altora, Călinescu?

- Dacă se comentează un fenomen cul-
tural dincolo de una două personalităţi, 
intră în joc parametrii particulari, cum ar 
fi o şcoală, o tradiție, un cadru instituțional 
definit etc. Privitor la viața culturală core-
lată unui oraș provincial, nimic din așa 
ceva nu se poate aplica acum. Şi de fapt nu 
cred că ar avea rost. Desigur, se pot face 
caracterizări tipologice: că germanii sunt 
conştiincioşi, francezii spirituali, gasconii 
fanfaronarzi iar bănăţenii ocoşi şi gos-
podari, însă suficienţi. Dar într-o lume 
așa de intercorelată ca cea de azi, poți 
să privești cel mult cum se  gestionează 
într-un loc şi moment dat cultura, cum 
e ea dezbătută şi cultivată; fără a ignora, 
desigur, tradiția. Din tradiția Lugojului 
face parte într-un fel şi muzica, în zonă 
existând o veche tradiție de coruri şi fan-
fare. Apoi, corul Vidu din Lugoj era cele-
bru în țară, condus prof. Stan (iar Gelu 
Stan junior a ajuns și el un conducător 
de cor și muzicograf celebru). Pe strada 
pe care era casa noastră, la un moment 
dat, apăruse, înainte de 1990, un Muzeu 
lugojean al muzicii. Erau reunite acolo 
documente despre fanfarele şi corurile 
din zonă, despre spectacolele de operetă  
montate la Lugoj, despre Ion Vidu. Din 
Lugoj porniseră mai departe şi oameni 
ai muzicii precum Sabin Drăgoi, Filaret 
Barbu (ce compusese și opereta „Ana 
Lugojana”), Tiberiu Brediceanu. În ul-
tima clasă de liceu am luat timp de un an 
lecții de pian cu d-nul Viller, muzician şi 
fost primar al Lugojului (era maghiar, dar 
familia i se trăgea din Alsacia, la sosirea în 
Lugoj învăţase la perfecție limba română, 
a fost președinte al Partidului Maghiar în 
România interbelică şi prieten cu Goga). 
El mi-a povestit despre concertele date la 
Lugoj de Enescu, cu care fusese în bune 
relații; la fel ca şi cu Bela Bartok. Dar nu 
am impresia că Lugojul şi-ar mai putea 
revendica o viață muzicală consistentă în 
ultimele decenii, cu tot interesul pentru 
jazz a unor grupe de aici. Şi apoi, Muzeul 

muzicii pe care l-am pomenit a dispărut. 
Şi la fel Muzeul Lugojului, ce se înființase 
la un moment dat, tot pe strada noastră, 
la capătul dinspre Teatru, în fosta casă a  
avocatului Porumb. Şi nu am auzit despre 
vreo intenție de a reface sistematic, într-
un loc, istoria culturală a orașului, pentru 
vizitatori. Dar poate că nici nu e necesar.

- Cum să nu fie?
- Eu pot să reflectez asupra urbei doar 

pe baza amintirilor mele. Astfel, pe când 
eram elev, funcționa aici o Școală popu-
lară de artă cu diverse secții, eu par-
ticipând - la insistenţele tatălui meu, ce 
cred că suferea pentru că trebuise să-şi 
refuleze propensiunea sa pentru pictură 
- la secția de arte plastice. Aceasta îşi des-
fășura activitatea într-o clădire din curtea 
Sinagogii, fiind coordonată de d-na Iulia 
Simu, elevă a lui Petraşcu. Erau şi secții 
de pian, vioară şi canto ale acestei şcoli; 
precum şi de balet şi de teatru. La ul-
timele două participa și fratele meu. La 
balet s-a impus un membru al familiei 
Barbu, care a devenit celebru și în plan 
internațional; iar doamna Potăceanu a 
organizat și o serie de spectacole, având-o 
ca prim-balerină pe Tanți Luca. La te-
atrul de amatori, care a fost ulterior ani-
mat de Gangan, echipa din Lugoj a avut 
de asemenea succese notabile, în ţară şi 
chiar în străinătate. Odată au luat şi pre-
miul întâi la un concurs Shakespeare în 
Marea Britanie, cu Falstaff. Dar şi aceste 
amintiri cred că nu fac decât să marcheze 
același contur al unui oraș așezat şi orga-
nizat, care a primit cu căldură refugiații 
din Nordul Ardealului şi din Basarabia. 
Spre exemplificare, la conducerea Spita-
lului a ajuns atât dr. Ilea – refugiat din 
Sighetul Marmației, cât și dr. Fluture – 
refugiat din Basarabia). Adică, un indice 
de normalitate. Fundal care permite, din 
când în când, mici dezertări din cotidia-
nitate (cum a fost şi cea a medicului mili-
tar Odobleja, ce a redactat şi publicat aici 
a sa „psihologie consonantistă” ce se zice 
că prefigura cibernetica). Poate că avem 
nevoie de diversitate în viața noastră. 
Iar din această diversitate, nu are cum 
să lipsească normalitatea bine așezată. 
Care să permită câte unui tânăr elev ca 
mine să practice, pe vremuri, la concur-
suri naționale, scrima şi tenisul.

Joan Thimmel, marmură de Ruschiţa și lemn de plop
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Dumnezeul meu Nu poți 
să-ți închipui 
că poate trăi 
cineva, fără 

să-și pună o în-
trebare despre 
Dumnezeu, să  
aibă o intuiție, 

sau să nu fie 
curios să se în-

trebe  ce anume 
se poate  afla  

dincolo de limi-
tele umane. 

Să crezi  că dincolo de limitele umane 
este un gol, nu poate fi adevărat, mai 
ales că aceia care fac cercetări găsesc 
mereu un  dincolo de limitele  cercetării 
lor, pe care mâine îl vor descoperi  plin 
de noi realități și de noi  adevăruri. 

Nimeni  nu a descoperit neantul, vidul  
sau altflel spus, nimeni  nu a ajuns pînă 
la un spațiu gol de realități, sau gol de 
adevăruri.  Cât vom mai cerceta sau cât 
vom mai descoperi? Nu cred că ne vom 
putea opri vreodată din cercetare. Este 
în însăși constituția  personalității  noas-
tre eternul adevăr, acela că nu ne putem 
opri vreodată. Dacă ne-am opri, ne-am 
nega pe noi înșine, deoarece oprirea 
înseamnă moarte. 

Obiectul nostru de cercetat, așa cum 
se prezintă astăzi,  este spațiul material, 
care  este o realitate finită, măsurabilă, 
adică limitată. Poți pune planetă lângă 
planetă, galaxie lângă galaxie cu mili-
arde de miliarde de galaxii una lângă 
alta: conceptual însă, trecerea de la 
finit la infinit a lumii spațiale, nu este 
posibilă. Se pare că nimeni nu  poate 
să stingă dorința de cercetare, însă obi-
ectul cercetării  noastre are o limită  
conceptuală  sigură. Ce este dincolo de 
această limită? Se pare că toate sunt 
presupuneri. Poate. În realitate sunt 
stele, sau corpuri cerești descoperite în 
primul rând abstract, matematic și după 
aceea sunt descoperite în fapt. Limi-
ta universului presupusă conceptual 
există și  în realitate. Dorința cercetării 
și a cunoașterii la om este legată însă de 
infinit și de etern. Nu i se pot pune lim-
ite nici în spațiu și nici în timp. Potri-
vit dorinței noastre, timpul și spațiul  
trebuie să  aibă  la originea  sa  o calitate 
diferită de cea pe care o are în prezent. 
Conceptul de timp și de spațiu suferă 
transformări în ultima perioadă. Filo-
zofii, matematicienii și fizicienii fac din 
ce în ce mai multe și insistente tentative 
de a depăși frontiera care delimitează 
lumea de aici, de lumea de dincolo. 

Dacă suntem legați noi înșine  de 
eternitate și de infinit, înseamnă că  ne 
mișcăm în interiorul lor. Bineînțeles 
că eternitatea și infinitul au un suport, 
nu pot exista de la sine. În sine, ce este 
spațiul? Este distanța parcursă  dintre 
două puncte fixe.  Ce este timpul? Du-
rata mișcării între două puncte. Totul 
depinde de mișcare, iar mișcarea de-
pinde de un punct fix. Unde putem găsi 
acest punct fix?  Ce punct fix ar pune în 
mișcare întreg universul, când nimic nu 
este static? Mișcarea se află  și  în inte-
riorul existențelor, atâta vreme  cât ele  
își pot schimba forma sau calitatea. 

Este posibil să se oprească totul în 
loc? Oare ce ar însemna să nu exis-
te mișcare? Ce ar însemna să nu se 
miște nimic?  Poate că unii dintre noi 
consideră aceste întrebări retorice. Eu 
sunt cu mintea în interiorul existenței. 
De retorică nici nu am timp și nici nu 
știu să o mânuiesc, pentru că nu m-a 
interesat. Noi am idolatrizat materia, 
o idolatrizăm și acum, dar ne înșelăm, 
pentru că ne concentrăm toată  atenția  
asupra ei și  o împodobim cu calități di-
vine, când de fapt materia este un sim-
plu obiect în mâna unor centre ener-
getice - așa cum spune fizica quantică. 

Ne-a interesat numai lumea exterioară 
nouă, dar fizica quantică descoperă o 
lume interioară plină de mișcare chiar 
și în interiorul obiectelor amorfe. În 
această lume interioară există o mișcare 
frenetică, generată de centre de ener-
gie. Sunt două universuri: unul exterior 
nouă și unul interior nouă. 

Deci noi - ființă conștientă, suntem în 
mijlocul a două imensități. Si cu toate 
acestea îndrăznim să ne credem un cen-
tru de putere în jurul căruia gravitează 
întreg universul exterior, când de fapt, 
un focar de energie interior nouă ne 
mișcă și pe noi și întreg universul exteri-

or nouă. Este impresionant ce repede și 
nefundamentat cădem în propriile no-
astre iluzii. Este interesantă și mișcarea 
aceasta în cercuri în univers, după care 
urmează și se formează un grup de 
cercuri care la rândul lor formează un 
cerc  și mai mare, cerc  care  la rîndul 
lui împreună cu alte cercuri de mărimea 
lui formează cercuri și mai mari, dar 
nu perfecte, care la rîndul lor formează 
împreună cercuri și mai mari. 

Trebuie să mă opresc, pentru că risc 
să mă zăpăcesc și pe mine, nu doar  pe 
voi. Toată această imensitate a univer-
sului care este în mișcare și se învârte, 
se pare într-un cerc, ne poartă și pe noi 
cu sine, prin aceasta dându-ne certi-
tudinea că prin punctul pe care trecem 
acum în univers, nu vom mai trece poate  
niciodată  în viața noastră atît de scurtă 
în raport cu imensitatea mișcării. Ne 
plimbăm în univers din prima zi a vieții 
noastre, până în ultima zi a ei.  

Noi, ca persoane, suntem o existență 
unică, prin statutul nostru genetic. 
Nu găsim pe acest pământ o persoană 
identică nouă. Originalitatea și unici-
tatea se pare că nu există și în lumea 
fizică. În univers au fost descoperite 
acelelași legi fizice, care sunt aici pe 
pământ. Mai sunt lucruri de descoperit, 
dar se pare că originalitatea și unicitatea 
în univers - aceste două caracteristici, nu 
am reușit să le descoperim până acum,  
decât în lumea  persoanelor. Se pare că 
în univers nu reușim să descoperim o va-
rietate, așa cum descoperim unicitatea 
în varietatea  infinită a pământenilor. În 
fantezia noastră dorim totuși  să desco-
perim alte civilizații asemănătoare cu a 
noastră, sau diferită de a noastră. Dacă 
descoperim o civilizație superioară, nu 
știu dacă ne-ar conveni; dacă desco-
perim una inferioară s-ar putea să nu o 
lăsăm să trăiască în pace, așa cum facem 
cu confrații noștri pământeni. Dacă nu 
găsim, înseamnă că ne-am luptat fără 
rost să o descoperim. 

Nu este exclus, însă, să creăm cu fan-
tezia noastră  o civilizație care nu există 
și cu care, chipurile, să  comunicăm. În 
fond, „gogoși” am  vândut dintotdea-
una în istorie și a fost întotdeauna o 
afacere foarte bună. Fantezia este o 
putere cu care ajutăm inteligența să 
descoperim aspecte și calități noi ale 
existenței în care ne aflăm. Ea este o 
forță neastâmpărată, fapt pentru care 
nu cunoaște reguli, nu prea are legătură 
cu respectul  față de ceea ce s-a stabilit 
deja prin rațiune. Ea este forța inovativă 
cu care  descoperim sau creăm noutăți, 
dăm colorit vieții, îi dăm originalitate și 
varietate fără sfârșit. Trebuie să avem 
grijă de ea ca  și  de  un copil mai nebu-
natic și care riscă să-și facă sieși sau 
altora, ceva foarte rău. Fantezia este 
nebunatică prin statutul ei. 

În ultimele două sute de ani am dez-
voltat foarte mult modalitățile de comu-
nicare. Vrem să cunoaștem din ce în ce 
mai mult, vrem să comunicăm din ce în 
ce mai mult. Am început să des-coper-
im că prin cunoaștere crește în noi și 
dorința de a comunica și de a fi înțeleși 
în comunicările noastre. 

După o lungă experiență de cercetare 
și comunicare, începem însă să fim con-
știenți că universul și limbajul fizicie-
nilor este greu de înțeles pentru poeți, 
căci în felul în care am mers mai departe 
fiecare cu modul său de cunoaștere, am 
început să vorbim în limbaje  diferite 
despre lumi diferite și să nu mai reușim 
să ne înțelegem. 

Același lucru se întîmplă și  între mate-
maticieni și doctori, între filozofi și oa-
meni simpli, specializarea în cunoaștere 
și comunicarea obligându-ne astfel la 
inventarea unui nou cod de comunicare. 
Ori trăim în mai multe lumi, ori am fărâ-
mițat aceeași lume,  dar   există ceva care 
ne creează o nemulțumire din ce în ce 
mai profundă, în ceea ce privește comu-
nicarea dintre noi. Nemulţumirea vine 
din criza de comunicare  în sine a sen-
surilor  cunoştinţelor pe care le avem. 

Semnificația  cunoștințelor trebuie 
să ne lumineze din ce în ce mai mult, 
pentru ca să ne cunoaștem pe noi înșine 
din ce în ce mai mult, să devenim mai 

familiari între noi, ca și când am con-
strui o casă și o familie împreună. Dar 
dimpotrivă, în realitate limbajul nostru 
de comunicare ne face să ne simțim din 
ce în ce mai neînțeleși și mai străini unul 
de altul într-o lume descoperită și creată 
de noi, dar străină nouă înșine.   

Prin fantezie suntem capabili să con-
struim o lume paralelă, sau una ireală.              
Și chiar dorim să creăm o nouă lume. Oare 
din cauza sentimentului nemulțumirii 
pe care ni-l creează lumea în care trăim? 
Această lume creată de fantezie este 
lipsită de consistenţă, nu are o bază 
fizică şi nu are nici perspectiva de a 
deţine vreodată o bază fizică. Această 
lume se cheamă fantasmagorică, este 
asemănătoare unui balon de săpun care, 
atunci când se sparge, nu mai rămâne 
nimic din el. Prin fantezie suntem capa-
bili să creăm lumi noi, să dăm impresia 
că putem comunica oarecum cu ele și că 
putem chiar să ne  transferăm în spațiul 
lor pentru a ne regăsi și a trăi efectiv. 
Avem capacitatea de a rămâne fizic aici 
pe pământ, dar spiritual sau psihologic 
să trăim cu toată ființa noastră  într-un  
dincolo, adică în lumea pe care am cre-
at-o noi înșine. Uneori în istorie cădem 
în iluzia de a construi o lume nouă, dis-
trugând-o pe cea veche. Nu întotdeauna  
ne place corectarea și perfecționarea a 
ceea ce avem și nici propria corecție și 
perfecționare. Cîteodată distrugem, sau 
îngropăm așa cum am făcut cu multe 
valori în istoria omenirii,  pentru a crea 
ceva nou, ceva care nu a mai fost până 
la noi. Nu ne place să ne întoarcem şi 
să o luăm de la capăt pentru o nouă 
reevaluare. Întotdeauna există un din-
colo în viața noastră, dincolo fiind un 
paravan care ascunde o altă lume pe 
care noi nu o vedem, dar care menține 
în noi mereu vie  curiozitatea și  dorința  
de a  cunoaște. Necunoscutul  din viaţa 
noastră face vie şi creativă fantezia 
noastră. Întotdeauna în viața noastră va 
exista un necunoscut. Necunoscutul este 
unul din principalele motoare şi tentaţii  
care pune în mişcare propria noastră 
viaţă. Necunoscutul nu trebuie elimi-
nat  niciodată, pentru că ne-am ucide pe 
noi înșine. Eliminarea necunoscutului 
a fost o boală a spiritului uman generat 
de raționalism pentru sute de ani, iar 
omenirea s-a hrănit din această logică 
bolnăvicioasă și se hrănește în continu-
are. Bineînțeles că omenirea vrea să-și 
redreseze drumul său spre o direcție 
naturală, dar din păcate datorită lipsei 

de  echilibru în care trăim, cădem în 
cealaltă extremă. 

Pe lângă faptul că am descoperit un 
centru de putere interior  nouă, care 
ne pune în mișcare, am descoperit de 
asemenea și un centru de putere situat 
înaintea noastră, care ne obligă să ne 
mișcăm. Pe de o parte  puterea mișcătoare 
interioară ne poartă ca pe niște copii 
în brațele mamei, dar pe de altă parte 
puterea mișcătoare anterioară nouă ne 
obligă să părăsim brațele mamei și să 
mergem pe propriile noastre picioare. 
Există cineva în fața noastră care ne face 
curioși, care ne  cheamă și ne îndeamnă 
să privim înainte, să mergem înainte, să 
depășim propriul nostru spațiu, pentru 
a cunoaște lumi noi. Toată lumea este 
curioasă, toți suntem sclavii propriei 
noastre curiozități, dorim să cunoaștem 
necunoscutul, sau o lume nouă care, cu 
siguranță, gândim că  va fi mai bună. 
Suntem existențele care visează cu ochii 
deschiși și cred în modul cel mai in-
stinctiv și orb în ceva ce nu există, dar 
care poate deveni o posibilă existență, 
în care ne vom regăsi autentic. Nu mi se 
pare că suntem stăpîni nici măcar pe noi 
înșine. In  jurul nostru există o infinitate 
de forțe mișcătoare, forțe care ne dau  
posibilități  infinite de a ne mișca într-o  
varietate  nelimitată. 

În poziția în care suntem, cu posibilită-
țile care le avem și cu coloritul lumilor 
care se învârt în jurul nostru, îmbinăm 
totul într-o unicitate și originalitate, care 
ia formă și se cheamă lumea noastră în 
care trăim. Majoritatea timpului per-
soana îl trăieşte în lumea sa proprie, 
lume în care îşi construieşte speranţele 
sale, credinţele sale, iubirile sale şi pe 
Dumnezeul său. Nimeni nu ne poate 
opri de a trăi din propria noastră fantezie 
și creativitate. Tot ceea ce vedem, toate 
informațiile pe care le primim, tot ceea 
ce visăm și sperăm, toate le îmbinăm în-
tr-o unică  imagine  pe care o considerăm 
adevărul unic și absolut. Aceasta este 
de fapt busola după care trăim. Acesta 
este dumnezeul creat de noi, căruia 
i ne închinăm, pentru care suferim, 
în care ne-am pus toată speranţa, ne 
îndrăgostim de el şi murim pentru el. 

Suntem călători în cosmos și călători 
în propriul nostru univers. Suntem 
mereu în mișcare, sau suntem mișcați 
de cineva, sau de ceva și aceasta face ca 
să ne punem două mari probleme care 
vin inevitabil: pe de o parte avem nevoie 
de o busolă pentru ca să dea o direcție 
mișcării noastre și în același timp o  țintă 
de atins pentru ca să dăm un sens aces-
tei mișcări, dar de asemenea avem ne-
voie în mișcarea noastră și de un punct 
fix care să dea mișcării  stabilitatea de 
care avem nevoie. *

Ion RÎMBOI

Maria Balea, tehnică mixtă pe pânză
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Totó Istrati și „vârsta de aur” 
(din nou despre 

„omul fără însușiri”)
Pe când Constantin Noica își teoretiza catholita, 

spre sfârșitul anilor 1970, un romancier o și ilustrase 
deja, premonitor. Petru Dumitriu își publicase într-o 
revistă, încă din 1959, cele mai multe dintre modulele 
narative romanești al căror protagonist era Totó 
Istrati, un erou existențialist lăsat să circule în voie 
în spațiul literar într-un mod aproape neverosimil 
în contextul stalinismului și jdanovismului literar 
ofensiv în acel moment. Cu toate acestea, Totó Istrati 
spunea, negru pe alb: „În mine nu se ascunde nimic. 
Tocmai ăsta e secretul și forța mea: că în mine nu 
se ascunde nimic... Ce, crezi că e ușor? Că e banal? 
Dimpotrivă. În cei mai mulți oameni se ascunde ceva. 
[...] ... Când se ascunde într-un om un singur lucru, 
e un caz excepțional și rar. Dar când nu se ascunde 
nimic, individul e unic. Așa sunt eu”. 

Eroul se autodefinea în termeni dostoievskieni, 
amintind de protagonistul din Însemnări din subte-
rană, atunci când spunea despre sine: „...eu sunt 
tare; sunt consecvent; sunt perfect; ... De ce sunt așa? 
Fiindcă sunt meschin, monșer. Sunt plat ca o ploșniță; 
sunt una cu pământul. Nu țin la nimic, nu mă opresc 
la nimic, nu vreau nimic; curg, monșer, ca o peltea, 
ca un clei. Sunt mic. [...] Eu n-am nicio pretenție. Nu 
țin la nimeni și la nimic – afară de mine, bineînțeles. 
În secret, tot în secret, pot să-ți spun că bănui foarte 
că nici nu există nimic afară de mine. În orice caz, 
ar putea foarte bine să nu existe. Dar oricum, mi-e 
egal. Eu nu gândesc, nu fac teorii, nu, nimic. Sunt 
mediocru, puiule, sunt mic. Și vă disprețuiesc pe voi 
toți ăștialalți, fiindcă și când sunteți mediocri, tot mai 
aveți o pâlpâire, o iluzie, o aspirație – și vă pierdeți tot 
hazul. Sunteți niște naivi, niște caraghioși. [...] Femeile 
au mai mult talent; cel puțin cele pe care le știu eu. 
Dar ca mine, n-am observat niciodată. Consecvența 
perfectă, totală. Sunt rotund; n-ai de unde să mă 
apuci. Sunt perfect. Monșer, sunt absolut”. 

Autocaracterizarea de mai sus nu lasă loc îndoielilor. 
Totó Istrati nu este doar antiutilitarist și egoist, meschin 
și plat. (În acest punct transpare ambiția scriitorului 
Petru Dumitriu ca prin eroul lui să dea o replică Omu-

lui fără însuşiri al lui Robert Musil.) El neagă, pur 
și simplu, existența lumii exterioare, întrecându-l în 
îndrăzneală chiar și pe Cioran. Radicalismul lui este 
însă lipsit de vehemență – nu și de consecvență – chiar 
dacă lui Totó nu îi scapă deloc adevăratele dimensiuni 
ale crezului lui filosofic și ale practicilor care îl însoțesc: 
„...sunt, după părerea mea, unul din cei mai interesanți 
și de seamă oameni ai secolului (și numai o falsă și 
ipocrită modestie mă împiedică de-a spune cel mai). 
N-am făcut nicio faptă mare, descoperirea nici unui 
adevăr nu e legată de numele meu; artele n-au fost 
nici practicate, nici încurajate de marele Totó Istrati; 
din păcate, mă tem că secolul nu se va numi secolul 
lui Totó Istrati. N-am ocupat funcții publice, n-am 
fost un actor al marilor drame politice sau militare; 
nici revoluționar, nici reformator; cu atât mai puțin 
sfânt. N-am fost nici măcar cunoscut, în afara cercului 
amicilor și cunoștințelor personale. Numele meu n-a 
fost tipărit în ziare sau rostit la radio; figura mea nu 
a apărut nici în filme, nici pe ecranul televizorului. Și 
totuși, susțin cu tărie și până la proba contrarie că sunt 
unul dintre cei mai importanți și plini de semnificații 
dintre oamenii secolului (și, repet, mă întreb de ce 
n-aș spune adevărul întreg, și anume că sunt cel mai)”. 
Rezultă că, de fapt, exemplaritatea pe care o revendică 
non-eroul lui Petru Dumitriu este una a anonimatului 
și efasării maximale, o exemplaritate specifică epocii 
masificării și a discursului fals democratic, de fapt 
pur totalitar, care ambiționează să uniformizeze defi-
nitiv și irevocabil, în numele unei pretinse libertăți și 
echivalențe de condiție socială (făcându-se că nu oservă 
că, simultan, alte clase sociale sunt marginalizate și 
apoi șterse de pe fața pământului). 

Și totuși: acest personaj care, prezentat schematic 
și înafara oricărei referințe la faptele de viață pe care 
le evocă, poate părea un simplu contur de carton, re-
vendică o supremație nu lipsită de sens. „Aș putea să 
formulez totul în câteva cuvinte: sunt singurul sau 
poate numai principalul reprezentant şi cetăţean al 
Vârstei de Aur în secolul XX. În acest veac nefericit, 
în care a ajuns o rușine să nu muncești, în care fiecare 
umblă după o justificare a existenței sale (deși multora 
le e atât de greu încât mai bine ar adopta sistemul meu) 
și în care existența insului nu mai are valoare decât în 
măsura în care slujește pe ceilalți, eu am fost ultimul 
erou al vremurilor fericite în care nu trebuia să muncești 
ca să trăiești, în care nu numai că nu-mi justificam 
existența pe pământ, ci trebuia lumea întreagă să vie 
la mine să-și justifice existența prin singurul argument 
pe care eram dispus să-l accept, și anume că slujește 
plăcerilor și intereselor mele”. Totó Istrati este – vorba 
lui Camus – „ultimul om”, căci el a rămas, consideră 
el, ultimul ins care mai poate mărturisi despre Vârsta 
de Aur: epoca hedonismului pur, a libertății de destin 
lipsite de constrângeri lucrative. 

Măreția lui Totó Istrati este că, spre deosebire de 
alți beneficiari ai acelei epoci și stări de grație, el a 
pronunțat fără ezitări adevărul, recunoscând situa-
ția fără fasoane, cu deplinul curaj al dezvăluirii golu-
lui ei pozitiv. „Încă de copil, am observat că ultimii 
supraviețuitori ai Vârstei de Aur se rușinau de ei 
înșiși; nici unul n-a avut curajul să spună «da, așa 
sunt»; măreția mea constă tocmai în acest curaj. 
Încă din copilărie am simțit și am gândit așa, deși din 
discreție m-am abținut adesea de-a spune ce simt și 
ce cred. Și încă din copilărie, cei dimprejurul meu au 
simțit în mod vag cine sunt eu, și m-au privit cu un 

amestec de admirație și necaz – după cum alții, mai 
târziu, cu o revoltă ipocrită: turbau în fața nevinovăției 
mele, în fața satisfacției totale și sincere pe care-o 
resimțean, de-a fi Totó Istrati și nu Napoleon, Newton 
sau Nazarineanul Isus. Îmi amintesc, de pildă, când, 
învățând la școală în ora de latină cuvântul otium, 
făcusem din el o deviză pentru întreaga clasă; amicii 
mei învățaseră de la mine ce trebuie să fie grupul 
oţioşilor...”. Tihnă, lene, trândăvie – iată un program 
pe care Totó Istrati l-a afirmat mereu, consecvent, 
nedezicându-se vreodată de el și care pare o adevărată 
virtute într-o lume a constrângerilor feroce, cum 
este cea pe care o presupune prezentul stalinist al 
rememorărilor lui. Este moștenirea prețioasă a unui 
vis al omenirii pe care în evul mediu cel mai bine l-a 
întruchipat Țara Cocaigne. 

Altă virtute etică majoră revendicată de Totó Istrati 
este consecvența existențială. „...Sunt unul dintre 
oamenii care s-au schimbat cel mai puțin de-a lungul 
vieții, din câți cunosc eu. După câte înțeleg, există 
inși care-și amintesc de ei înșiși în copilărie sau în 
tinerețe, ca de un om cu desăvârșire străin; se întreabă 
cu mirare, cu dezaprobare sau rușinați: «Eu eram 
acela? Eu am făcut asta!». Despre Goethe am citit că 
mărturisea a-și fi petrecut întreaga viață cizelând și 
desăvârșind propria sa ființă. Eu însă nici ca el, nici ca 
aceia pomeniți întâi: am fost constant și neschimbat 
din adolescență până acum și așa voi sfârși, cred”. 

Tuturor atributelor de mai sus, care, într-adevăr, 
îl particularizează radical printre contemporani, 
Totó Istrati le mai adaugă unul, de natură stilistică: 
finețea, delicatețea, travaliul microscopic, cromatica 
bogată și diversă: „...în secret, neștiut de nimeni, cel 
mai mare nebun din toți acești balcanici extravaganți 
și dezlănțuiți eram eu, Totó Istrati, deși nu lucram ca 
ei, în proporții mari, specialitatea mea fiind de șevalet, 
sau chiar miniatura – dar nu mai puțin colorat. Nu 
mai puțin colorat!” 

Într-adevăr, individualist și egolatru, epicureic și 
hedonic, onest și consecvent cu sine, liber de pre-
judecățile sociale și atent la stilistica propriilor evoluții 
publice, Totó Istrati frizează imposibilul, în contextul 
stalinismului românesc al anilor 1950. El este însă și 
un moralist lipsit de iluzii, prețios memorialist al unei 
lumi dispărute. Ca și cum ar fi citit eseul despre lumea 
lui Caragiale al lui Mircea Iorgulescu cu câteva decenii 
înainte ca acesta să fie scris, eroul lui Petru Dumitriu 
vorbește despre această epocă a tinereții lui ca despre 
„...acel amestec de balamuc și carnaval care a fost 
societatea noastră în vremea mea...” Prin radicala 
schimbare politică și ideologică de după război, așa-
dar în virtutea unor circumstanțe exterioare, România 
se... caragializase brutal, devenind ridicolă, aiurea, 
neverosimilă. 

În felul lui savuros și cinic, Totó este un „om fără 
însușiri” român, un alt dunărean, situat în aval, față de 
cel vienez adus în avanscenă de Robert Musil; desigur, 
cu nuanțele de rigoare. Dar este, totodată, și un Cioran 
ficțional, cinic și nonșalant, nu pesimist și sucidar pre-
cum refugiatul rășinărean la Paris. 

Rădăcinile literare ale personajului nu trebuie cău-
tate în avangardă. Ele se regăsesc, cine s-ar fi gândit, 
la Mihail Eminescu, în Cezara. Acolo, într-un dialog 
cu călugărul patriarhal, senin și mucalit Euthanasius, 
protagonistul, frumosul călugăr Ieronim, se dezvăluie 
ca un personaj din aceeași stirpe ca Totó Istrati: „– [...] 
Ei, Ieronime, zise bătrânul vesel și-ntr-o ureche, ce mai 
lucrezi, ștrengariule?// – Eu? Dar când am mai lucrat 
eu ceva? Această presupunere jignește caracterul meu, 
părinte... Eu nu lucrez nimica; mă joc desemnând cai 
verzi pe pereți; dar să lucrez...? Sunt mai înțelept de 
cum arăt.// – Faci rău că nu-nveți pictura.// – Eu nu fac 
nici rău, nici bine, căci nu fac nimic. Mă joc.// – Îngropi 
talantul, fiule, îngropi talantul.// – Îngrop pe dracul, 
părinte”. Lenea, reflecția solitară, pe cont propriu, 
apetența pentru ludic și seninătatea sunt comune 
la Ieronim și la Totó. În timp ce primul se definește 
printr-o viziune paradisiacă, al doilea vorbește despre 
sine ca despre ultimul și unicul reprezentant al Vârstei 
de Aur (tot o proiecție paradisiacă). 

S-ar putea crede că Totó Istrati poate trăi doar în 
paginile unui roman, ale unei ficțiuni literare, dar 
nu este așa. Un adevărat precursor cât se poate de 
real al lui Totó Istrati este G. Călinescu printr-un 
exercițiu dialectic practicat în timpul unei vizite în 
Italia mussoliniană în 1936 sau înainte de acest an. 
Îl relatează într-o „cronică a mizantropului”, cu un 
sarcasm nimicitor, demn de viitorul personaj literar al 
lui Petru Dumitriu: „Mussolini este, nu e îndoială, un 
patriot, dar nu va fi în stare să inventeze nici un nou 
Dante și nici un alt Michelangelo. El are o foarte mare 
mândrie națională și suferă de reputația pe care o au 
italienii că se dau la străini, cerând bacșișuri excesive. 
S-au luat măsuri strașnice în Italia, cu toate acestea eu 
sunt mai tare decât Mussolini. Eu am dat unui chelner 
un bacșiș scandalos și acela l-a primit cu hiperbolice 
complimentațiuni. În momentul acela toată opera mo-
rală a lui Mussolini era dărâmată”.

Este adevărat, Călinescu urmărește o demonstrație 
riguroasă și deloc dezinteresată, căci are consecințe 
morale pe care autorul le și trage îndată: „Un om 
superior nu poate promova în țara sa decât acele porniri 
care se aflau în mișcare, cu alte cuvinte el însuși este 
expresia unei anume mișcări spirituale”. Altfel spus, 
nu doar că omul sfințește locul, ci și locul își imprimă 
vectorii asupra comportamentului omului. 

* Nu putem accepta mișcarea haotică, nu putem accepta mișcarea într-un cerc restrâns, avem nevoie de 
o  mișcare  care să nu fie circulară și repetitivă, asemenea unui cerc vicios. Este însă foarte adevărat că în noi 
există și o puternică dorință și chiar o putere de a face să graviteze lumea, persoanele și obiectele în jurul nos-
tru. Pe de o parte sunt forțe care ne mișcă pe noi, pe de altă parte și noi înșine suntem o forță, pentru că vrem 
să mișcăm lucrurile și persoanele în jurul nostru. Vom înţelege oare noi vreodată ordinea forţelor care sunt 
în noi şi în afara noastră, forţe care mişcă totul?

Trăim în mijlocul a două mari realități care stau la baza existenței noastre și anume aceea de a mișca și a fi 
mișcați. Tot ceea ce există în lumea aceasta are o dimensiune puțin luată în considerare. Dumnezeu a creat 
lumea, dar tot ceea ce a creat Dumnezeu riscă și poate să  devină un idol pentru noi. Cei care cred consideră 
că sunt mișcați de Dumnezeu, însă cei care nu cred sau au o credință îndoielnică în Dumnezeu sunt mișcați 
de existențele materiale. 

Ce minunat e să fii om! Câtă splendoare reuşeşte să emane un om! Chiar şi în mocirlă, omul străluceşte 
ca un diamant. Omul a demonstrat şi demonstrează prin însăşi prezenţa sa că este o existenţă  minunată şi 
aceasta numai prin prezenţa sa, fără să facă nimic deosebit. Dacă omul începe să fie activ, atunci arată în 
mod dumnezeiesc că este capabil să le perfecţioneze şi să le umple de splendoare pe toate. 

Este foarte important să cunoști și să te cunoști, să te supui unor încercări și să-ți cunoști propriile limite, să-
ți recunoști căderile și înfrângerile, visurile și absurditățile în care trăiești, splendoarea visurilor și aspirațiilor 
tale, ca și mizeria morală de care este capabilă  mintea ta: este necesar să le cunoști și să le recunoști pe toate, 
pentru că numai împreună vor naște în tine o lumină în care să te vezi profund și să-ți înțelegi propria ta 
valoare și splendoare. 

Într-un cuvânt, încearcă să fii cuminte și echilibrat. Splendoarea stă în faptul că nu ne lăsăm învinşi, că 
putem să ne ridicăm şi să pornim din nou la drum mai motivaţi şi cu mai multă putere. În mijlocul a tot 
ceea ce creăm sunt oameni care la rândul lor creează, sunt oameni care se mișcă în mijlocul acestei lumi, 
neînțelegând prea în profunzime ce se întâmplă în jurul lor și sunt oameni care confundă lumea aceasta cu 
paradisul. Toate aceste categorii de persoane văd rostul acestei lumi create de noi într-un mod al lor, după 
puterea de cunoaștere și experimentare a ceea ce îi înconjoară. 

Aici pe pământ însă noi existăm exact în locul cel mai potrivit din univers. Aici este casa noastră, pe care 
nu o poate înlocui nimeni și nimic. Pe pământ este locul unde ne putem pune în joc personalitatea, este locul 
unde putem să ne jucăm și să creăm în libertate și cu forța fanteziei, jocuri care să ne facă să simțim puritatea 
lumii în care trăim. Trebuie să ne construim pe noi înşine ca oameni puri, ancoraţi în infinit şi eternitate, 
pentru ca să putem clădi o lume care nu se va mai prăbuşi. Nu trebuie să fim creatori de dumnezei, sau să 
ne considerăm dumnezei, ci să ne ancorăm în Dumnezeu, pentru ca să găsim echibrul în universul din noi. 

Dumnezeul meu
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„Mai ştii  cum  ploua când visai o  fată 

frumoasă?/  Plouă şi acum dacă mă întorc 
cu  spatele ştiu pe loc că/ Ploaia are chipul 
unei femei care a inventat bătrâneţea” 
(Ploaia ştie) spune Nicolae Coande în cel 
mai recent volum al  său, Memoria unui 
mort este memoria mea (Casa de Editură 
Max Blecher, 2019). Se simte, citind 
aceste poeme, o teribilă forţă de investi-
gare a trecutului care începe în prezent şi  
toarnă energia trăirii în cuvinte. 

Traversarea canoanelor şi  canioanelor 
poetice pare o  relatare denaturată a mer-
sului lumii, amintirile din melancolie sunt 
grupate în compartimente etanşe din 
minte la care sunt deschise din când în 
când ferestrele spre a elibera ecourile vir-

ulente ale absurdului, unul în care timpul 
este deviat spre o linie moartă „îngheţând” 
decorul, conştienţa precarei condiţii.

Imaginile se succed cu  precizie, dia-
fragma identificării cade ca o ghilotină, 
ca un  substitut al dorinţei de distanţare 
impersonală de benzile ce transportă 
ză-cămintele senzoriale ale imaginaţiei: 
„Nu am fost niciodată părăsit de femei/ 
De fapt eu mă părăseam  pe mine/ Cu un  
minut înainte să mă lase ele/ Aşa cum su-
fletul pleacă din  trup/ Cu o  clipă înainte 
de a fi exilat.”  (Sînt încă acolo). În fond 
nu este vorba de o fetişizare a memoriei, 
a strălucirii ei mate de ceară, plină de 

mireasmă şi  otravă ci mai degrabă de sub-
tilitatea perceperii zvâcurilor existenţiale 
în crescendo, ce se reiau în aceleaşi serii 
de contrarii. „Cineva este ceea ce este    
prezent unde nu se află nimeni”, scria 
Maurice Blanchot. În cazul de faţă, poetul 
chiar îşi iubeşte suficient de mult fantas-
mele, încât, printre frigurile sufletului, cu  
acel echilibru al scepticilor, să-şi confere 
o viziune genuină în care instinctul şi  
raţiunea îşi caută albiile pierdute: „Pisica 
s-a prelins pe picioare negre a întrebat/ 

Ceva s-a aşezat liniştită pe limbă şi dinco-
lo./ Nu am  cuvinte pentru că nu este cu-
vânt/ A miorlăit leneşă vocea nu  întreabă 
nimic/ Coboară încet în buzunarele noas-
tre/ Paie şi praf picioare îngropate în 
piele şi timp./ Dar noi stăm liniştiţi pe 
pământ nu întrebăm/ Un avatar bătrân 
se naşte în creier/ Norii  administrează 
un teritoriu deasupra/ Pot să plec când 
vreau şi lumea să nu  simtă nimic./ Sînt 
ca toţi  ceilalţi trec şi mă-ntorc odată cu  
luna./ Prepar o soluţie pentru a întârzia 
gândul/ Că m-am  născut în locul altcui-
va” (Piele şi timp). Sentimentul acestei 
rigori a spunerii, abil mascată cu o aură 
suprarealistă, pare contorsionat de trau-
ma exploziei existenţiale, dând aparenţa 

unor nisipuri mişcătoare, sub semnul 
relativului: „Cum ajunge un cititor să 
ştie că un poet ţine la el? Ţine de/ Ironia 
Domnului şi de complicatele cărări ale 
celebrităţii/ Pe care El le desenează atât 
de măiestru - doar copiii/ necomplicaţi se 
descurcă pe-acolo. În labirintul său/ eu  
sunt un melc ajuns la prima răspântie:/ 
pentru contemporanii mei poezia sa e o 
latină porno/ fin caligrafiată pe vespasi-
ana lumii înconjurătoare” (Latină por-
no). Impecabila ştiinţă a dozajului  poetic 
este dublată de un  principiu indubitabil 
de trecere de la o stare localizată în am-
plasament metafizic la una a latentului şi 
arbitrariului dement, animate de gestaţia 
deznădejdii şi recunoaşterea slăbiciunilor 
pe fondul unei sensibile singularizări.  
Reversul acestei învăluiri, cu tot absurdul 
din jur (dovadă a existenţei febrile) este 
un dostoievskianism instinctiv coagulat 
în intermudiile pulsiunilor thanatice, o 
şansă de care trebuie să profite la  maxi-
mum. În faţa unui acut sentiment al  
neînsemnătăţii, al anxietăţii şi melanco-
liei, o ridicare pe „scara” memoriei, de-
parte de a fi un  mod de a brava senzaţia ori 
de a farda suferinţa, capătă semnificaţiile 
unui demers tantologic, chiar  pe mar-
ginea abisului. Din această ipostază a 
reflectării, a oglinzii „obiective” stocate în 
subconştient, purpura asfinţitului capătă 
paloarea instinctivă a vitalismului lapidar, 
un alt regim de existenţă şi semnificaţii. 
Vocea poetică se suprapune perfect pul-
surilor şi  frisoanelor unor realităţi  con-
centrice, ale efemerităţii şi fragilităţii, 
printr-o transpunere în cadrul crepus-
cului biologic: „Memoria unui  mort este 
perna mea plină de voci/ Seară de seară 
când traduc o nouă limbă din  somnul/ 
În care îmi  vorbeşte un  occident facil de 
corpuri  suite pe o cruce/ Plină de promi-
siuni şi invective - memoria unui mort 
trimis/ Să ne culeagă sufletele în timp 
ce-l doborâm  primitivi şi nemiloşi” (Me-
moria unui  mort este memoria mea). 

Nicolae Coande încearcă şi reuşeşte, în 
fronda sa, sub pecetea unei damnări asu-
mate ce a lăsat urme adânci, să găsească 
un mod poetic de a submina Calvarul.

Daniel  MARIȘ Art
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Poezia lui Ioan Es. Pop pare o po-

ezie care nu se scrie, ci vine de la sine 
într-o ordine și dezordine înțeleasă și 
acceptată ca un demers firesc ce intero-
ghează trecutul și investighează viito-
rul. Cât despre prezent acesta este to-
pit ca un lingou într-o oglindă ce tinde 
să iasă din cercul virtualităților pentru 
a ființa în ceea ce va veni, dincolo de 
ocurența temporală. Coordonatele sale 
iluzorii, până la limitele ultime, sunt 
situate undeva între distanțare ironică 
și sarcasm printr-o insidioasă percepție 
a monotoniei și a utopiei din groapa ni-
micului existențial, unul cu adevărat 
metafizic, cu toată biografia prea uma-
nă și inițierea incipientă. Cam așa se 
prefigurează necesitatea revenirii la 
transfigurarea sinelui prin vibrație și la 
senzualitatea realului în noul său volum 
„un somn pe scaunul electric” (Ed. Tra-
cus Arte & Charmides, 2020). 

Zice poetul cu o tristețe împăcată: „du-
rerea nu are patrie, iar rozătoarele sunt 
peste tot/și se înfruptă din codul gene-
tic al omului de parcă,/ trăind cât omul, 
ar dobândi nemurirea-/ și râd în hohote 
ca la orice priveghi”... De aici, din ceața 
vâscoasă unde se dau marile bătălii 
văzute și nevăzute, fâlfâirea tristeții 
din odiseea unei desprinderi neliniștite 
transfigurează singurătatea, o macină 
și o transformă în liantul increatului, 
a posibilității materiei de a reconstituii 
formele, independent de orice opțiune 
de elecție. Nu o dată, pustie, memoria 
se răzvrătește și trezește dorința de 
evadare, de ardere scăzută nu destul de 
apropiată de o dorință de ataraxie: „am 
fost avertizat de la cinci ani:/ ferește-te 
cât poți de mult de apă/ și martor îmi 
e cerul că ani și ani la rând/ nu m-am 
atins de apă nici în somn/ deși-ntr-o 
zi tot apa mă va pierde,/ căci, într-o zi, 
unul care nu știe/ va-nlocui paharul și 
în el/ va fi doar apă și-nsetat voi bea,/ 
pe dată carnea se va face verde/ și va 
sfârși ca arsă de leșie,/ în cea mai tristă 
întrupare-a sa”. Impactul eului con-
tem-plator cu realitatea dată aruncă in-
evitabil în arenă instinctele absenței și 
palidei sale incandescențe. Ioan Es. Pop 
nu își construiește un adăpost în aces-
tea ci mai degrabă în afara lor. Zidul 
său protector pare a fi mai degrabă acea 
conștiență dată înainte de a fi dobândită, 
„blestemul de a fi murind”,  instituind o 

topografie a banalității aparent blazate 
prin cețurile diafane, un adevărat poem 
al devorării existențiale atroce. Această 
modalitate de construcție a textului 
poetic lasă totuși modalități de acces 
în epoca post-metafizică, schimbul de 
energii generat de acestea conducând 
la o redempțiune onirică, preponderent 
elegiacă: „suntem la capătul tuturor lim-
bilor,/ cei care vin nu le vor mai folosi/ 
sau le vor folosi tot mai puțin./ nimeni, 
acum treizeci de ani,/ n-ar fi crezut asta, 
dar pentru cei care vor să priceapă/ este 
limpede: suntem la capătul/ ultimei 
limbi omenești./ de inventarea alteia 
se vor ocupa ei,/ care vor abandona tot 
ce trebuie abandonat./ deja, acolo unde 
ieri era acest gol, azi e plin./ e uluitor 
cum au intrat acești noi barbari/ în isto-
rie, fără să captureze vreo iscoadă,/ fără 
să facă vreo victimă./ ei citesc deja în 
alt alfabet/ și vorbesc altă limbă,/ deși 
limba asta a lor pare încă a noastră,/ 
numai că noi n-o mai pricepem,/ nu, 
nu ne vor urî, ci doar ne vor ignora,/ iar 
telefoanele lor mobile nici măcar/ nu ne 
vor mai înregistra dispariția.”  Repeta-
bilele reîntoarceri, un fel de exiluri aro-
gate în care se desfășoară adâncimile 
revelației, în absența coordonatelor 
vizibile, se impun ca iminență. Din 
aceste falii, sinele se supune  devenirii 
și destrămării ontologice, vrea să își 
depășească acea „cădere în oglindă” însă 
dorința nu schimbă prea multe detalii 
într-o ecuație eternă: „mă sufoc în copi-
lul în care stau/ la câteva vase distanță 
de inimă”. Ioan Es. Pop este unul din-
tre cei mai rari poeți de azi, un adevărat 
explorator al interiorului, al desprinde-
rii de tenebre, adevărata plămadă a lu-
mii. Cât de departe va reuși să aducă el 
această expansiune rămâne de văzut. 
Cert e un lucru, prin poezia sa de până 
acum reușește să ofere un mod autentic 
și profund de a privi și a înțelege.

Transparența Calvarului

Iată o carte nouă a lui Marian Ilie sau, mai bine zis, 
o carte nou apărută la Editura Betta, ca urmare a pre-
miului câstigat de autor la Concursul naţional de 
poezie „Radu Cârneci” - 2021, ocazie binevenită 
după antologia de autor Descântece de mellanctonie, 
acel poem fluviu dedicat iubirii.

Concert pentru mine şi pădure este o carte mai 
aparte, eterogenă în conţinut, dar care îţi dă posibili-
tatea să-l cunoşti pe autor în mai multe ipostaze: poet, 
gânditor, interlocutor, ghid turistic, promotor al cul-
turii române şi dincolo de hotarele ţării, aşa câte ceva 
din toate. Vorbim despre un poet născut poet, cu harul 
de la Divinitate. Că a învăţat şi meşteşugul scrisului 
e foarte adevărat, dar a avut totdeau-
na ce să spună, a simţit că trebuie să 
împărtăşească şi altora sentimentele şi 
gândurile sale.

Poezia sa este frumoasă, fluidă, muzi-
cală, legată de temele fundamentale: iu-
bire, om şi divinitate, dragostea de ţară, 
de limba română, de pământ, de oameni 
şi natură, de copilărie. El nu se sfieşte să 
blameze răul acestor vremuri, să cheme 
la trezie, pentru că „Patria se iubeşte cu 
adevărat de pe undeva, de pe sub pământ, 
din morţii vieţilor şi morţilor de până la 
noi” (vezi „Cântec eurotrist”, „Protest la 
kilometrul zero”, „Cântec de Maidan”). 
Nu e de mirare că în carte capitolele 
poartă nume muzicale (ca de altfel şi tit-
lul volumului): Uvertură, Metapartitură, 
Ritornelă, Pizzicato în sol major. 

Şi nu întâmplător încheie cu textul romanţei „Pe tine 
nu te mai aştept” care i-a adus un premiu de prestigiu 
la Festivalul Crizantema de Aur 2020.

În „Concert pentru mine şi pădure” poetul intră în 
polifonia naturii „cu simţurile ascuţite” ca „să poată 

intui linia de rezonanţă cu Dumnezeu”.
Ce face Marian Ilie nopţile: 
„cu privirile agăţate de bolta cerului” 

contemplă şi descoase Universul, să-i 
aducă lui Dumnezeu tot ce-a cules el 
din sămânţa Cuvântului. Poetul este „un 
univers în miniatură, cu spaţiul-timp 
şi trupul-spaţiu, el ştie că zbaterile-i 
întruchipează Cuvântul.

Se simte nostalgia poetului după vre-
mea copilăriei, într-o lume care „parcă a 
turbat” şi se duce ca un „ciocârlan poli-
tic” ori ca „un beţiv îndărătnic apăsat de 
păcate”, o lume în care parcă cineva „a 
tras un oblon peste toate proprietăţile 
intelectuale ale ginţilor”. Poetul trăieşte 
acum într-o „ţară privatizată la sânge”, 
„o rezervaţie de foste detoate”.

Partea din volum intitulată „Ritornelă” 

este alcătuită din poeme 
publicate în diverse re-
viste (menţionez prefe-
ratul meu „Ce dacă” şi 
„Ţara Laptelui de Cuc”).

În „Extrase critice” îl 
„vezi” pe Marian Ilie   prin 
ceea ce spun confraţii 
despre el: „haiduc al 
Câmpiei Dunării” (Ni-
colae Dan Fruntelată), 
„poet cu viziuni cosmi-
ce” (Eliza Roha), „poet 
neastâmpărat, nesupus 
crucii pe care o poartă” 
(Traian Gh. Cristea) etc.

Experienţa ca ghid 
turistic i-a adus multe 
întâmplări cu oameni şi 
locuri despre care ar putea scrie un Jurnal sau ce crede 
el că i-ar fi mai potrivit. Să nu uităm că Marian Ilie este 
poetul care vorbeşte despre podul construit la Istanbul 
din cuvintele a două limbi.

Aşadar, „Concert pentru mine şi pădure” este o carte 
care merită şi chiar ar trebui să fie citită. Marian Ilie 
este un poet al vremurilor sale şi se adresează nouă, 
semenilor săi, poezia sa intră în casele şi sufletele no-
astre cu întreaga paletă a sensurilor, mai ales cu toată 
muzicalitatea şi frumuseţea versurilor.

Vilia BANţA,
15 mai 2021, Bucureşti

Un poet al 
vremurilor sale
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Anca Zaharia a debutat cu volumul de poezie Serta-
rul cu ură (editura Herg Benet, 2015), publicând 
ulterior cartea Jurnal de librar (editura Herg Benet, 
2017, ediția a 2-a, editura Neverland, 2021) și volumul 
de poezii Suicid (editura Herg Benet, 2019). Scrie și 
cronici de carte pe blogul ei, ancazaharia.ro, cât și 
eseuri sociale în revistele Serial Readers și Dilema 
veche. La începutul anului 2021 i-a apărut la editura 
Casa de pariuri literare cel de-al treilea volum de poezie 
(/cea de-a patra carte), Eu n-am  trăit războiul.

Încă de la primele poeme ale acestui volum, cititorul 
este introdus într-un univers personalist, intim, 
practic în lumea interioară a poetei, în care atmosfera 
este chiar de la intrare una apăsătoare, deși nu ai putea 
ghici unde este concret punctul de tensiune. Abia o 
dată cu cel de-al doilea poem, apare o sugestie despre 
acel punct nevralgic: „algoritmii de la Facebook/ îi 
arată lui reclame la hăinuţe pentru graviduţe, iar 
ţie geci de piele eco/ pentru fete care nu folosesc 
cosmetice testate pe animale”; pentru ca imediat după 
aceea, atenția să fie mutată asupra temei celui de-al 
Doilea Război Mondial, cel trăit de bunici, cel pe care 
bunica îl numește „războiul cel mare” pentru că „cel 
mai mare îţi va părea mereu cel pe care l-ai prins, 
cel prin care ai trecut,/ cel din care nu toată familia 
ţi-a supravieţuit, cel care ţi-a lăsat înscrise în piele”, 
temă ce este imediat pusă în legătură cu pandemia 
de coronavirus, sub dictatura căreia ne aflăm de la 
începutul anului 2020 și care nu a făcut altceva decât 
să ne augumenteze tuturor angoasele. 

Apoi sunt trecute pe sub privirea cititorului, ca într-o 
sarabandă de scurt metraje, alte câteva „războaie”, 
poate nu la fel de mari, deși trăite toate, deși lăsând 
fiecare înscrisurile lui, dacă nu în piele, cu siguranță 
în suflet, scene de violență domestică, fizică sau 
verbală, scene despre copii avortați fără scrupule sau 
abuzați fizic și mai ales emoțional, scene cu animale 
maltratate sau scene cu femei „strânse cu ușa” de tot 
felul de preconcepții și false tabuuri, toate fiind însă 
preambuluri pentru introducerea în scenă a războiului 
celui cu adevărat mare, a războiului celui mai dureros, 
din care nu toată familia a supraviețuit, războiul 
pierderii unui copil, în urma unei sarcini nedusă până 
la capăt: „Mă spăl pe mâini compulsiv/ chiar şi în 

Războiul cel mai mare e cel pe care l-ai trăit

Romeo 
Aurelian ILIE

Cronicile RAI - poezia tânără

zilele în care îmi doresc o boală/ gravă care să îţi 
demonstreze că şi oamenii puternici au deseori nevoie 
de ajutor/ Ca să te facă să pui cheia la loc în brelocul 
din care o scoţi în fiecare lună/ Aşa cum menstruaţia 
mea lasă câte o pată întunecată cu 
miros de moarte/ pe cearşaf, la fel 
decizi şi tu, lunar, să pleci şi să nu 
te mai întorci niciodată/ - până 
peste două-trei zile// Vreau să 
învăţ lucru manual ca să modelez 
în clei relaţia perfectă şi să coc 
într-un cuptor uriaş brioşele de 
ceramică transformate în inimi de 
lipit în piept, să compenseze pentru 
ale noastre, pe frigider, pentru 
magneţii pe care nu i-am luat 
niciodată pentru că frica m-a făcut 
să îţi spun mereu că nu pot ieşi nici 
azi din casă// (...) Prinde cu mâna 
stângă viaţa care se scurge din 
tine/ Și întreabă-te unde ai greşit, 
încearcă să nu dai vina pe bărbatul 
care află că va fi tată şi care fuge 
de două ori într-o lună/ şi dispare/ 
Aţi suferit vreun şoc?, întreabă 
doctoriţele când nu reuşesc să 
identifice altă cauză/ Nu, mai bine 
nu le spui, ce folos să plângi şi în 
faţa lor pentru că eşti atât de slabă încât nu-i poţi 
proteja nici pe cei care au mai multă nevoie de tine?// 
Stai în curtea spitalului în sunetul miilor de ciori care 
se învârt în parcul Tractoru de parcă ar aştepta 
sacrificii umane să tacă, să tacă odată şi să dispară 
şi ele// Aşteaptă testul covid în timp ce scrii poezii/ 
Ține minte că situaţia actuală nu e definitivă, zice 
motivaţionalul de pe net// Dar inevitabil te întrebi 
dacă nu cumva eşti unul dintre acei oameni a căror 
minte rămâne blocată la un eveniment traumatizant 
al vieţii lor/ Și care de la 30 până la 60, când se sting, 
nu fac altceva decât să vorbească cu copilul mort, pe 
care s-au bucurat să-l vadă doar la ecografie timp de 
patru luni/ cât de deplasat e să-ţi rogi medicul să te 
lase să îmbrăţişezi un morman de membre, ţesuturi 
şi cheaguri de sânge la sfârşitul operaţiei?// Dinţii nu 
se strică în timpul sarcinii, de la greţuri, ci după ce 
pierzi un copil, pentru că nu există motive să te dai 
jos din pat săptămâni întregi şi oricum nu mai ai cui 
să-i zâmbeşti vreodată/ nici de ce// eu n-am trăit 
războiul, dar am încercat de prea multe ori să-mi spăl 

Eu n-am trăit războiul de Anca Zaharia
(Editura Casa de pariuri literare, 2021)

Ramona Boldizsar este o prezență relativ nouă în 
peisajul literaturii române contemporane. S-a afirmat 
inițial ca autoare de proză, publicând în revistele 
Litero-mania, Confesiuni și Revista de Povestiri, 
apoi a pășit timid și pe tărâmul poeziei, prin apariții 
pe platformele on-line Poetic Stand și Noise Poetry. 
Scrie și eseistică în domeniul literaturii și filosofiei, 
iar numele ei se regăsește în volumul colectiv, Idei 
Filosofice şi Artă Contemporană. Traduceri şi 
comentarii. În luna februarie a anului 2021 i-a apărut 
la Casa de pariuri literare volumul de debut în poezie, 
Nimic nu e în neregulă cu mine, conținând poeme 
scrise în pandemicul an 2020, ca o formă de rezistență 
la anxietatea provocată de restricțiile impuse de starea 
de urgență și apoi de starea de alertă. 

Aș începe prin a spune că poezia Ramonei Boldizsar 
se distinge printr-o interesantă îmbinare de fragilitate 
și duritate, în raport de 1:1, care o face cumva greu de 
prins în parametri unei singure paradigme poetice, 
ceea ce nu este deloc un lucru rău, ci dimpotrivă. În 
poemul de deschidere al volumului său de debut, 
poeta ne prezintă latura ei vulnerabilă, „Unii spun 
că e din cauza hormonilor. Sunt femeie şi asta îmi/ 
ocupă tot timpul/ gândurile şi mai ales/ emoţiile./ 
câteodată mă cuprinde o tristeţe imensă/ nu ştiu 
de unde vine/ e familiară şi în acelaşi timp nu-mi/ 
aparţine”, pentru ca în poemul imediat următor, vocea 
ei să îmbrace haina femeii războinice, a justițiarei, a 
militantei pentru dreptul fundamental al femeii, acela 
de a fi respectată: „În toată lumea trupul femeii e the 
vessel of essence, puritatea întruchipată/ în pântecele 
criminale cresc monştrii care atunci când nasc sunt 
îngeri cu aripi rupte. Și trupul femeii rămâne o cruce 
a făgăduinţei şi sacrificiului/ în Polonia ne întoarcem 
în evul mediu şi în România victimele/ violului sunt 
trase la/ răspundere”. 

O altă manieră de a-și asuma sensibilitatea este aceea 
de a recunoaște public că poezia funcționează pentru 
ea ca o armură, care-i permite să privească atent 
lumea, să o analizeze, să o judece, dacă este cazul, fără 
teama de a fi strivită, iar scrisul ca o formă de terapie 
împotriva anxietății, a nesiguanței, a stimei de sine 
scăzută: „îmi permit să nu mai scriu niciodată?/ să 
rămân fără singura punte între/ mine şi mine/ între 
mine şi semnificaţie/ între mine şi tot ce am înţeles 
vreodată/ dar mai ales/ între mine şi fetiţa aceea 

care a descoperit pentru prima oară/ - care a înţeles, 
mai bine ca mine, niciodată ca mine/ că scrisul e cutia 
toracică, cuvintele sunt coastele, nu mai/ contează ce 
e înăuntru/ am devoie de scheletul ăla/.../ Dacă nu”.  

În contrapartidă, latura sa de femeie puternică 
se manifestă înclusiv în poemele în care vorbește 
despre propria sexualitate, dar nu într-o manieră 

exhibiționistă, ci în cadrul unor discursuri care înfierează 
stereotipurile sexuale de gen, aceste constructe sociale 
care nu fac altceva decât să încetinească la maximum 
evoluția mentală a societății, condamnată la o eternă 
reîntoarcere la origini: „vreau să vorbim puţin despre 
sex/ despre cum te masturbezi în tăcere în întunericul 
din cameră/ cum/ te bucuri să vezi că nu eşti singurul 
care recurge la metode/ neortodoxe de eliminare 
a/ frustrărilor/ am crescut cu toţii cu edicte tacite 
implicite de gen/ femeile nu se masturbează/ bărbaţii 
nu plâng/ femeile sunt isterice/ bărbaţii nu bârfesc/ 
femeile sunt blânde, răbdătoare, au grijă de copii, 
sunt capabile să/ aline Suferinţe/ bărbaţii conduc 
mai bine, sunt iresponsabili, nu pot să adopte/ copii 
singuri şi au nevoie de o a doua mamă care să le 
panseze/ juliturile din genunchi de la /fotbal”. 

De asemenea ea nu se sfiește nici să ridice glasul 
împotriva preconcepțiilor ultra-ortodoxe, care frânează 
poate și mai abitir evoluția societății: „în loc de noul 
testament ar trebui să citim philip roth”; „m-am născut 
sub umbrela ortodoxiei/ înainte de culcare, înger 
îngeraşul meu/ anxietatea s-a născut în acelaşi bol de 
salată de unde îmi luam şi/ remediul: frica de dumnezeu, 
bolovanul etern prezent deasupra/ capului, putinţa 
amânării prin cuvintele magice iartă-mă am/ greşit”.

De altfel, perpetua oscilare dintre fragilitate și forță 
se oglindește de asemenea și în maniera în care poeta 
se folosește de arsenalul lexicului, alternând discursul 
mieros, cu cel tăios, cuvintele menite să mângâie, 
cu cele făcute să taie în plin; precum și în jonglarea 
cu cele două tipuri de estetică: cea liniară, cursivă, 
specifică laturii sensibile, și cea discontinuă, presărată 
cu parafraze, referințe culturale, paranteze de tot felul, 
ce trădează un spirit neliniștit, aflat mereu în gardă, 
gata oricând să se arunce în luptă în numele celor mai 
nobile idealuri. Și totuși, se insinuează întrebarea: 
cine este în esență Ramona Boldizsar? Eu aș îndrăzni 
să afirm că este cea care își spune sieși, în oglindă: „nu 
eşti singura care vrea/ iubire”.

Așadar, nimic nu e în neregulă cu mine, ni se prezintă 
ca un debut puternic, atât prin prisma mesajelor 
transmise: politice, sociale sau religioase, cât și prin 
maniera construcției, ceea ce o „trădează” pe Ramona 
Boldizsar ca având atât o voce cu rezonanță, cât și un 
condei bine exersat, calități ce o impun de pe acum 
drept o poetă ce merită să fie urmărită îndeaproape.  

Fragilă sau puternică?
Nimic nu e în neregulă cu mine 
de Ramona Boldizsar (Editura 
Casa de pariuri literare, 2021)

de pe mâini sânge care nu era doar al meu/ şi cine-mi 
poate spune că ăsta nu-i război din care nu ştiu încă 
dacă am scăpat vie sau nu?// Am scris milioane de 
cuvinte până acum şi niciodată, nici măcar o dată pe 
cel mai important/ Iartă-mă”.

Cu acest poem se încheie volumul și totodată 
mărturisirea Ancăi Zaharia, căci este cât se poate de 
evident că nimic din cele scrise aici nu sunt roade 
ale fanteziei, ci fapte reale, trăite, pe care aceasta le 
transpune în scris, folosindu-se de tehnicile poeziei 
doar pentru a le învălui în acea aură de mister, de 
mistificare, menită să mărească, atât cât se poate, 
distanța dintre ea și amintirile sale. Cu acest poem se 
încheie volumul, dar de aici încolo începe ecoul. Pentru 

că drama ilustrată aici nu poate 
rămâne închisă între coperțile unei 
cărți, cum nu poate fi ținută captivă 
în suflet sau în minte fără a înnebuni. 

În ceea ce privește maniera în 
care Anca Zaharia scrie poezie, 
pentru că vorbim despre o tehnică 
pe care aceasta a brevetat-o încă 
de la debutul său, cu Sertarul cu 
ură, confirmându-o și în Suicid, 
avem de a face cu o surprinzătoare 
capacitate de camuflare a emoțiilor, 
în sensul că reușește cumva să 
inducă cititorul, mai ales pe cel cu 
un grad scăzut de empatie, pe o pistă 
falsă, aceea a ficțiunii; să îl facă să 
creadă că nimic nu s-a întâmplat cu 
adevărat, sau cel puțin nu poetei, 
că ea nu scrie decât despre dramele 
altora, nicidecum despre sine. 

Modul în care aceasta reușește 
să creeze distanțe între sine și 
întâmplările sale transpuse în poezie 
denotă în primul rând o dorință acerbă 

de a nu cădea în patetism lacrimogen, de a nu stârni valuri 
de milă și compasiune, de a se elibera pe sine fără a arunca 
sacul cu pietre în cârca cititorilor săi, și nu în ultimul 
rând, un respect nețărmurit pentru ceea ce înseamnă 
poezia, pe care nu vrea să o transforme într-un colac 
de salvare, ci dimpotrivă, își dorește să o îmbogățească 
cu noi registre poetice demne de a fi încrustate pe 
frontispiciile templului imaterial al poeziei lumii. 

Eu n-am trăit războiul poate trece și drept un volum-
mărturisire, poate funcționa și ca un canal al empatiei 
între poetă și cititori, dar dincolo de acestea, este în 
primul rând un volum de poezie de mare forță, o poezie 
ce stârnește emoții diverse, ce sfâșie și tulbură, dar mai 
ales, care scutură de zgura ignoranței o mulțime de 
stereotipuri de gen, de preconcepții, de cutume și de 
false tabuuri, invitând la o reflecție aprofundată asupra 
unor teme nevralgice cum sunt violența domestică, 
avortul, relațiile toxice sau malpraxisul medical.

Fie doar și pentru această dimensiune militantă a 
poeziei sale, Anca Zaharia trebuie considerată poetă cu 
normă întreagă, citită integral și urmărită și pe viitor.  
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George MOTROC

,,Cei ce încă își mai respectă poeții, să citim,
să citim poezia adevărată a Ninei Cassian...”

George Motroc: În pri-
mul rând, vă rog să accep-
taţi sincere felicitări pentru 
monografia Nina Cassian! 
Ce sentimente vă încearcă 
ştiind că aţi intrat în istoria 
literară drept prima care a 
realizat un astfel de volum?

Mihaela David: Am sa-
tisfacția că am contribuit și 
eu la reconsiderarea operei 
Ninei Cassian care, în mod 
nedrept, a fost aruncată la 
coșul de gunoi al istoriei, 
autoarea fiind considerată 

după 1989 o poetă comunistă, fără ca volumele sale 
de poezie să mai fie deschise. Demersuri în acest sens 
s-au mai făcut după moartea acesteia, în 2014 și aș 
aminti-o pe Alice Năstase Buciuta de la revista ,,Tan-
go”, care a publicat câteva dintre cărțile autoarei, iar 
în această toamnă a editat un volum antologic, O mie 
de poeme, cuprinzând o mare parte a poeziei Ninei 
Cassian. De asemenea, filmul documentar Distanţa 
dintre mine și mine, realizat de Ada Solomon și 
Mona Nicoară, o prezintă pe Nina Cassian din două 
perspective, cea din tinerețea comunistă și a senectuții 
americane. Filmul creează un portret al autoarei mult 
mai aproape de realitate și a contribuit și el la restabi-
lirea imaginii acesteia.  Mergând în această direcție, eu 
am încercat să conturez un profil de autor coerent care 
să pună în lumină atât opera, cât și traseul biografic al 
Ninei Cassian. Aș vrea să mulțumesc și doamnei profe-
sor univ. dr. Elena Zaharia Filipaș, coordonatorul tezei 
mede de doctorat căreia îi port o deosebită considerație.

G. M.: După această trecere în revistă, vă propun 
să ne întoarcem în timp pentru a afla care a fost dru-
mul de la idee la construcţia tezei dvs. de doctorat... 
Ce trebuie să conţină un „Dosar de existenţă”? 

M. D.: De la idee la construcție nu este un drum ușor, 
fiindcă, mai ales pentru un studiu monografic, cel mai 
greu este să găsești unghiul din care să privești omul și 
creatorul. În cazul Ninei Cassian, imaginea acesteia era 
puternic dezechilibrată, în sensul că biografia punea în 
umbră creația artistică. De aceea, am vrut să pun în 
prim plan opera sa, însoțită de o interpretare persona-
lă, pe care mi-aș dori-o o cheie de lectură pentru citito-
rii ei de poezie. De la început și până la sfârșitul carții 
mele, Nina Cassian este un personaj prezent continuu, 
iar figura ei inconfundabilă se conturează din pasajele 
biografice și se reînsuflețește prin trăirile acut expri-
mate în versurile sale profund originale. Cred, deci, că 
,,dosarul de existență” al Ninei Cassian nu este o simplă 
alăturare de fapte, întâmplări trăite sau evocări poeti-
ce. Dealtfel, titlul cărții sugerează cumva poziția nefa-
vorabilă a poetei, acuzată de compromis politic și mo-
ral. Din acest punct de vedere, cartea poate fi un „dosar 
al apărării sale” care are ca „probe” cincizeci de volu-
me de poezie, literatură pentru copii, traduceri, proză, 
memorii, toate dovedind o viață dedicată literaturii.

G. M.: Tot ceea ce aţi spus mi se pare util pentru a 
înţelege şi mai bine cât de complex este procesul re-
alizării unei teze de doctorat, un lucru uitat mai ales 
astăzi când o teză, în general vorbind, e un act de 
plagiat sau de simplă compilare... În plus, aş dori să 
vă mai întreb dacă a fost mai uşoară sau mai grea 
transformarea tezei în carte? 

M. D.: Nu am făcut multe modificări. Aș mai avea 
multe de adăugat, intenționez să mai public un volum, 
cu mărturii ale celor care au cunoscut-o, cu documente 
inedite și cu informații despre dosarul ei  de securitate, în-
să perioada pe care o traversăm nu prea mă favorizează. 

G. M.: Poate că prima întrebare trebuia să fie alta: de 
ce Nina Cassian? Ce ştiaţi despre omul Nina Cassian îna-
inte şi cât de multe aţi aflat în perioada de documentare? 

M. D.: De ce Nina Cassian? Citeam poezia ei în liceu 
și îmi plăcea, iar mai târziu mi-am dat seama că numele 
ei este știut de toată lumea, dar nu se scrie nimic despre 
creațiile sale. Tocmai acest lucru m-a determinat să-i  
recitesc poezia și să îmi dau seama de autentica sa va-
loare. De asemenea, auzisem ceva zvonuri despre viața 
absolut boemă pe care a dus-o într-o epocă cenușie, dar 
documentarea mi-a arătat că  Nina Cassian nu a făcut 
altceva decât să trăiască fără ipocrizie, să caute obse-
dant iubirea pe care a pierdut-o și a regăsit-o de atâ-
tea ori și pe care a transfigurat-o liric atât de personal.

G. M.: Dincolo de literatură, trăgând linie, în ceea 
ce vă priveşte a scăzut sau a crescut admiraţia pentru 
poeta şi omul Nina Cassian?

M. D.: Făra doar și poate, cercetarea mi-a dezvă-
luit o persoană seducatoare, inteligentă, rafinată, cu 
vocația prieteniei și care, dincolo de literatură, așa 
cum spuneți, a avut curajul pe care puțini îl au să tră-
iască nefalsificat și să își asume pană la capăt alegerea 
existențială. În ce privește perioada ei de îndoctrinare 

politică, vreo opt ani de activism ideologic, ea a afir-
mat mereu că a crezut cu adevărat în „schimbarea la 
față” a României. Să nu uităm că ea, adolescentă fiind, 
trece prin război, este evreică, iar singura speranță la 
normalitate venea dinspre Răsărit. Ideologia socialistă 
s-a pliat pe spiritul ei umanist, deschis către oameni.

G. M.: În cartea dvs. cel de-al doilea capitol tratea-
ză „lirismul realist-socialist”, apoi următorul „liris-
mul autentic”... Privind spre trecut, cum se raporta 
Nina Cassian la perioada proletcultistă, la propriul 
trecut de dinainte de 89?

M. D.: Lirismul realist-socialist cuprinde perioada 
1957-1965, în care se reactivează lirismul în poezie, 
dar, ca toți scriitorii dealtfel, scrie și poezii pe linie. 
L-am numit lirismul activist și face trecerea către poe-
zia ei adevarată. Ceea ce a scris din 1948 și până la vo-
lumul „Vârstele anului” din 1957, nu poate fi încadrat 
ca poezie și Nina Cassian recunoaște că volume ca „An 
viu nouă sute șaptesprezece” sau „Florile patriei” sunt 
rușinoase. Le considera însă greșeli de tinerețe, pe care 
nu le mai poate schimba. I s-a reproșat că nu și-a făcut 
mea culpa public cu privire la acest aspect, dar ea a 
preferat să-și scrie memoriile, plecând de la un jurnal 
chiar din această perioadă cu adnotări din 1975, apoi cu 
reflecții târzii din perioada americană. Prin aceste pa-
gini memorialistice, ea a prezentat cu o sinceritate dez-
armantă punctul ei de vedere cu privire la alegerile sale 
politice și existențiale. Dacă Memoria ca zestre ar fi ci-
tită fără înverșunare, am înțelege că Nina Cassian a trăit 
un timp în care nu puteai alege. Într-un fel, nonconfor-
mismul existențial al poetei l-aș vedea ca pe o formă de 
rezistență în fața simulacrului general care domina so-
cietatea socialistă. Cred că, înainte de a-i judeca pe cei 
ce au trăit asemenea vremuri, ar trebui să ne gândim 
că mulți dintre tinerii cu adevărat talentați nu aveau 
de unde să-și dea seama de manipularile politice, iar 
tot ceea ce își doreau ei nu era decât „dreptul la timp”. 

G. M.: În ultimul capitol al cărţii dvs., în „Portret 
poliedric”, atingeţi subiectul prieteniile şi viaţa senti-
mentală... Dacă îmi aduc bine aminte, Nina Cassian 
se autocaracteriza într-un interviu la tv, după 1989, 
cu mult umor, drept o fată urâtă, dar recunoştea zâm-
bind că avea o faimă de cuceritoare... Sper să nu vor-
besc cu păcat, dar se pare că nu au scăpat nici oameni 
căsătoriţi precum Petru Dumitriu ori Marin Preda... 
De aceea, vream să vă întreb dacă dvs. credeţi că 
Nina Cassian a generat chiar o rivalitate extralitera-
ră între aceşti doi mari scriitori români sau nu există 
probe concludente şi totul rămâne la nivel de zvon?

M. D.: La prima vedere, nu era frumoasă, chiar dim-
potrivă, dar era cuceritoare prin modul ei de a fi, prin 
inteligență, umor, nonșalanță. În fața ei, știai că stai 
de vorbă cu o altfel de femeie, total diferită și absolut 
cuceritoare. Cred că bărbații se simțeau provocați mai 
ales de inteligența și de cultura ei artistică, deoarece, 
pe lângă poezie, ea cânta și compunea la pian și co-
cheta cu desenul. Ceea ce nu i-a oferit natura a com-
pensat prin artă. Marin Preda a fost una dintre marile 
iubiri ale Ninei Cassian pe care o dezvăluie în memorii 

prin însemnările jurnaliere din anii 50, consumată cu 
intermitențe pe parcursul a câțiva ani. Cât despre Pe-
tru Dumitriu, rivalitatea era, în primul rând, de natură 
literară. Există un pasaj în jurnal în care Nina Cassian 
spune ceva despre o oarecare ciudă a lui Marin Preda 
față de succesele literare, eleganța și cuceririle autoru-
lui Cronicii de familie. Despre bărbații din viața poetei 
s-au vehiculat misogin nume, cifre, conjuncturi, într-o 
percepție denigratoare, dar pentru Nina Cassian amo-
rul a reprezentat o sursă vitală fără de care nu putea 
trăi, nu putea să-și confirme împlinirea. Excesul erotic 
a apărut ca urmare a fricii endemice din adolescență că, 
urâtă fiind, nu se va uita nimeni la ea, iar fiecare băr-
bat pe care îl simțea îndrăgostit îi dovedea feminita-
tea și frumusețea ei specială. Chiar dacă mulți bărbați 
vor fi trecut prin viața acesteia cu alte intenții decât 
îndrăgostirea, Nina Cassian, cu siguranță, a căutat în 
fiecare relație să fie văzută frumoasă, feminină, atrac-
tivă. Amorul a fost pentru ea poezie, uneori romantică, 
alteori modernă, suprarealistă sau absurdă. Versurile 
sale s-a născut din incongruența dintre așteptările ei 
și comportamentul bărbatului incapabil să o înțeleagă. 
Pentru a-i înțelege psihologia este nevoie să îi citiți poe-
zia care înregistrează liric toate fluctuațiile ei sufletești 
ca într-un jurnal scris lucid și totodată pasional. Tim-
brul unic al poetei constă în această îmbinare dintre 
pasiunea excesivă și analiza rece a sentimentelor și 
care dezvăluie, de fapt, personalitatea acesteia.

G. M.: În opinia dvs., rămânerea în SUA a însemnat şi 
exilul voluntar din literatura română contemporană?

M. D.: Ea pleacă în SUA cu o bursă Fullbright, fără 
să intentioneze să rămână. După o lună, află că prie-
tenul ei, Gheorghe Ursu, este arestat pentru deținerea 
unui jurnal secret care o compromitea politic și pe ea, 
fiindcă existau afirmații și poezii ale poetei care criti-
cau regimul. Ea se sperie și nu se mai întoarce, mai 
ales că nu o mai aștepta nimeni în țară: părintii îi mu-
riseră, soțul, la fel, cu un an în urmă, copii nu a avut, 
așa că decide să rămână, fără să știe ce o așteaptă. Ia-
răși trebuie să ținem cont de regimul politic de atunci 
care manipula prin frică, foame, amenințare cu lipsi-
rea de libertate. În America întâlnește câțiva prieteni 
din România care o ajută să se stabilească acolo. Deci, 
nu alege ea, este vorba de o cotitură de destin.

G. M.: Cât de greu era pentru un scriitor din România 
să devină cunoscut, în anii 80, în literatura americană?

M. D.: Aproape imposibil chiar dacă emigrai. Odată 
cu plecarea în Statele Unite, carierea ei literară părea 
sfârșită, într-o țară în care poezia nu era un produs 
prea căutat. Reușește totuși performanța de a se face 
cunoscută și apreciată în revistele culturale americane 
și să publice la prestigioasa editură Norton. Aș amin-
ti câteva dintre volumele publicate în limba engleză: 
Call yourself alive? (1988), Life sentence Selected po-
ems (1990),Cheerleader for a Funeral (1992), Take 
MyWord fot It (1998), Continuum (2008). Dacă în 
România poeta Nina Cassian era ignorată, în țări ca 
America, Anglia, Suedia, Italia, Canada, Israel se bu-
cură de o primire entuziastă în mediile culturale. În 
2014, la festivalul Poetry Internațional, în Anglia , po-
ezia Donna miraculata este inclusă în topul celor mai 
frumoase poezii de dragoste ale ultimilor 50 de ani.

G. M.: Pentru final, o să vă rog  şi pe dvs. să oferiţi o 
invitaţie la lectură... Câteva versuri preferate din cre-
aţia Ninei Cassian pe care le-aţi recomanda autorilor 
unor noi manuale de literatură română pentru liceu...

M. D.: Nina Cassian are volume întregi de poezii 
extraordinar de frumoase, poezie ludică, de dragoste, 
evocări ale copilăriei, despre destinul uman... În volu-
mul Sângele versurile evocă victoria instinctualității 
asupra spiritului a cărui voce abia se mai aude, în Su-
ave autoarea descoperă bucuria în lucrurile mărunte, 
în Recviem plânge durerea pierderii mamei, iar în 
De Îndurare și Numărătoare inversă sunt dez-
văluite tulburătoarele mutații psihologice ale ființei, la 
trecerea dintre tinerețe și maturitatea târzie. Lotopo-
emele ei ne traversează într-o zonă a jocului, chiar în-
tr-o altă limbă, limba spargă inventată de ea. Mi-e greu 
să fac o alegere, dar aș recomanda poezia Alergând 
pe o stradă în pantă. Aș mai aminti despre o carte 
pentru cei mici a Ninei Cassian, apărută în 1985, anul 
plecării sale în America, Roșcată ca Arama și cei 
șapte șoricari. Este după părerea mea, cea mai bună 
carte pentru copii a ei, plină de fantezie, umor proas-
păt, cu o structură narativă sub forma unui joc de-a 
aventura. Ar trebui reeditată această carte spre bucu-
ria celor mici.  La final, aș aminti că Nina Cassian a 
avut în ultimii ani ai vieții regretul că în țara sa, poezia 
ei nu mai este citită, iar lectura volumelor sale valora 
pentru ea, confirmarea unei vieți trăită în și pentru po-
ezie. Așadar, pentru cei ce încă își mai respectă poeții, 
să citim, să citim poezia adevărată a Ninei Cassian.

In Memoriam
Nina Casian

Interviu cu Mihaela David
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Metanoia și transfigurare

Cartea de poezie ακροπόλεις ανοδοι/ 
akropolis urcarea (editura Vaxikon, 
Atena, 2019) plăsmuită de Peter Sragher, 
tradusă în limba greacă de Angela Brat-
sou și Stavros Deligiorgis, cu poeme cre-
ate în limbile engleză și germană, nu este, 
așa cum pare la o primă lectură, pele-
rinajul unui străin, fascinat de ruinele 
unei civilizații pentru care frumusețea era 
atributul distinctiv al zeilor și darul su-
prem oferit muritorilor aleși. O frumusețe 
pierdută în timpuri îndepărtate și, de 
aceea, inaccesibilă. Este, desigur, mai 
presus de toate, un elogiu al anticei Elada, 
așezată între două mări cu nume poetice, 
Mediterană și Egee, dominată de mun-
tele Olimp, de orașe-cetate și temple cu 
o arhitectură irepetabilă. Ceea ce este cu 
adevărat demn de subliniat este dubla 
perspectivă temporală și, de aceea, dubla 
imagine a tărâmurilor patronate de Zeus, 
celestul, și Poseidon, fratele său acvatic. 
Coerența și orginalitatea poemelor lui 
Sragher crește din acest nucleu al imagi-
narului său: Elada de azi, cu vestigiile și 
pecețile care mai păstrează urmele vârstei 
de aur, și Elada cea strălucitoare a vre-
murilor străvechi sunt legate indisolubil 
într-o fascinantă imagine suprapusă. Iată, 
de pildă, poemul centrat pe miticul disco-
bol care transformă arena olimpică în al-
tar al ofrandei solare: „discobolul - oprit 
în/ mișcare - / nu mai aruncă/ discul/ de-
parte/ cât mai departe/ cel mai departe/ 
dintre toți atleții// nu/ nu mai ia parte la 
olimpiadă/ nu mai vrea să câștige/ nici 
faimă/ nici  iubire/ nici respect// nu mai 
vrea să câștige/ nimic// discobolul și-a 
oprit/ întreg trupul/ în nemișcare/ și ține 
cu mâinile de/ soare// vede raze coborân-
du-i/ pe gât/ căldura-i alunecă ușoară pe/ 
mușchii încordați/ și-l mângâie aidoma 
brizei/ mării egee// discobolul aduce 
acum/ ofrandă discul său/ zeilor/ după ce 
l-a aurit de soare/ îl ridică până la ceruri 
cu privirea sa” (discul de aur)

Sigur, emblemele spațiului elenic sunt 
de esență mitologică și literară, însă 
Sragher reușește în lirica sa de o rară 
forță plastică să le reînvie într-o aseme-
nea măsură, încât să poată fi contemplate. 
Elocvent, în acest sens, este poemul dra-
goste de helena, derivat din narațiunea 
mitologică prelucrată de Homer în Ili-
ada. Dar, spre deosebire de Helena din 
epopeea marelui orb, cea mai frumoasă 
femeie între reginele de pe pământ și 
punctul de origine al războiului troian, 
poetul conturează portretul unei Mater 
Genitrix, din care descind toți elenii, fapt 
atestat etimologic de numele patriei și 

,,Cei ce încă își mai respectă poeții, să citim,
să citim poezia adevărată a Ninei Cassian...”

Ela IAKAB

al limbii lor (Hellena-Hellas-elenikos-
eleniki) întruchiparea omului tragic, în-
zestrat de zei cu o frumusețe cuprinsă în 
dublul sens al cuvântului grec farmakon, 
dar și otravă. Remodelată de o conștiință 
poetică superioară, Helena devine 
o figură feminină arhetipală, mama 
originară a naturii, a apelor, a sculpturii, 
a arhitecturii și a templelor sacre. Trupul 
ei e însuși trupul Eladei, legat prin fire in-
vizibile de sfera astrală, de forța cosmică 
a iubirii: „n-o văd pe helena. îi simt par-
fumul inconfundabil de femeie./ energia, 
frumusețea, optimismul ei mai răbufnește 
în sufletul meu/ după mii de ani./ puterea 
helenei irumpe din pântecele stâncos al 
greciei, care-o/ îmbogățește cu un luciu 
delicat, transparent, curgător./ zâmbetul 
helenei a clădit akropolisul într-o clipă, 
aruncând marea/ departe de prea albele 
ei coloane./ coloanele îi sunt șoldurile 
puternice./ acoperișul templului - mâini-
le ei încrucișate în meditație./ cariatidele 
sunt suferința helenei împietrită în po-
vara frumosului./ răcoarea este sufletul 
ei fragil, gata să se spargă de prea mult 
soare,/ găsindu-și sălașul între zidurile 
templului. Acolo odihnește de milenii/ - 
la picioarele lui zeus - în așteptarea celui 
sortit să-i descopere/ esența îndulcită de 
mierea thessaliei, esența adusă-n pârg de 
fructele/ verzi ale măslinului./ picioarele 
ei au zveltețea dălții în mișcare, cioplind 
inima pietrei./ picioarele ei fură pe vecie 
albul din calcar, din norul lăptos, din/ 
floarea de cireș./ picioarele ei logodesc 
ziua cu noaptea./ picioarele ei se pierd 
în mare, în căutarea privirii mirate a 
peștilor./ din trupul helenei s-a născut un 
deal cu chiparoși, înfipți pe înălțimi./ cerul 
s-a pornit să verse bucurie, de chiparos, 
de spațiu,/ îngemănându-și roșia culoare 
cu albul./ helena, privindu-și trupul-deal, 
cu urcușuri și coborâșuri, cu ascuțișuri și 
rotunduri, cu povârnișuri și ape repede 
curgătoare spune: eu sunt pământul care 
durează!// praful i se scutură de pe umeri, 
helenei, după atâta amar de vreme./ 
râurile încep să-i curgă din mâini./ ochii 
nu le mai pot sorbi răcoarea./ urechea nu 
le poate auzi prospețimea./ râurile își taie 
meandrele prin coapsele helenei./ râurile 
îi șerpuiesc pe picioare, pentru a-și găsi 
adăpostul în piatra/ binecuvântată. 
râurile se bucură de ușorul curgerii.// 
curge apa la vale, ca și cum ar curge 
lumea, și-n urmă n-ar rămâne/ decât un 
gol.// helena începe marea călătorie.” 

Cu țărmuri și faleze care duc în inima 
sunetelor zămislite de Homer într-o limbă 
zeiască, Elada se conturează prin doi poli: 
stâncile albe și pământul roșu, forța cre-
atoare pură a divinității și frenezia vitală și 
sacrificiile muritorilor. Predilecția lui Pe-
ter Sragher pentru Zeus revelează un chip 
ascuns al celui ce era stăpânul Olimpului, 
al cerului și al fulgerelor. În viziunea po-
etului, Zeus nu e irezistibilul seducător 
al zeițelor și al muritoarelor, ci înțeleptul 
divin, nevoit să pedepsească muritorii 
pentru că în riturile lor sacrificiale nu era 
strădania purificării și a spiritualizării, 

ci sete de putere și de glorie lumească. 
Dezlănțuirea înfricoșătoare a stihiilor 
aduce întunericul peste eleni, dar întu-
nericul ascunde o noimă. Zeus știe că 
spaima orbirii poate genera în supușii 
lui nostalgia condiției dintâi a omului, 
iluminarea, călătoria spre lumină: „.//s-
a-nnegrit bolta albastră, ca și cum zeus 
s-ar fi mâniat iarăși pe/ muritori și mânia 
lui a luat din ceruri întunecarea, pe care-a 
gonit-o/ până s-a prăbușit, apoi și-a a-
runcat peste noi întreit sufletul.// ziua în 
care cerul a căzut.// cine stătea în picioa-
re a îngenunchiat, ca și cum povara su-
fletului/ s-ar fi prefăcut în neputința pi-
cioarelor. îngenuncheați cum eram cu 
toții/ la thessaloniki, privind marea, care 
se făcea val odată cu noi, cu/ pământul 
atât de roșu al eladei. Pământul roșu era 
sângele nostru./ vărsat de-atâtea ori pen-
tru zeus, pentru mândria noastră, pentru 
a ne/ recuceri onoarea, dar și pentru a-i 
cuceri pe alții. pământul roșu era și/ sân-
gele de fecioară pe care-l vărsam, ca să 
avem siguranța izbândei,/ căci sacrificam 
trupul fără de vină de fiecare dată pentru 
zeus, așa/ încât biruința noastră să capete 
trup.// ziua în care cerul a căzut.// zeus a-
ncovoiat cerul peste noi, urgia dezlănțuită 
de el îl făcuse/ să uite de lumină, așa că 
trimisese nori negri să strângă în brațe 
pământul, atât de negri, încât ochii noștri 
își pierduseră vederea./ îngenuncheați 
stăteam în thessaloniki - împietriți în 
nemișcare,/ cerând un strop de lumină, 
să ne scoată din întunecare, să ne/ lumi-
neze calea pierdută – cerând iertare pen-
tru că am însângerat/ odinioară cu su-
punerea și vanitatea noastră pământul 
eladei. (ziua în care cerul a căzut).

Unul dintre poemele așezate, progra-
matic, între cele de început, este autopor-
tretul unui solitar închis în sine, care știe 
că pășește între cele ascunse numai dacă 
e orb, cum altădată Tiresias, și numai 
dacă este voința lui Zeus, stăpânul ceru-
lui și al luminii fulgerătoare. Printr-un 
lung și tăcut proces de metanoia, omul 
se întoarce la condiția sa originară de 
enigmă învelită în trup muritor. Hotarul 
care desparte vizibilul de invizibil, ve-
derea de vedenie se destramă. Abia acum 
senzorialitatea supranaturală a omului 
percepe violența sacră a lui Zeus, pute-
rea creatoare a lui Poseidon și iubirea 
feminin-maternă a lui Eol: „închisă este/ 
fereastra sufletului/ și lacrimile nu mai/ 
există/ doar gust/ numai simț/ doar auz 
ascuțit de/ lumina dimineții/ în fulgerul 
lui/ zeus/ necruțător/ izbind piatra până 
la/ inimă/ sânge curge/ sânge de piatră 
ascunsă/ de râuri în/ pământ/ din marea 
egee/ curge nisip făcut/ statuie/ de pute-
rea tridentului/ lui poseidon// închisă 
este/ fereastra sufletului/ ferecată/ 
zăvorâtă/ și nimeni nu poate pătrunde/ 
în adâncul ființei mele/ și nimeni nu mă 
știe/ și nimeni nu mă vede// orb sunt/ 
orb sunt/ orb sunt// îmi deschid însă/ 
brațele/ larg/ și cutreier într-o clipită/ 
burduful lui aeolus// cu pale de vânt/ cu 
furtuni de nori/ cu ploaie neîncetată// 
mereu fără zefir/ mereu fără zefir/ mereu 
fără zefir// și doar atunci/ abia atunci/ 

numai atunci// văd totul.” (închisă este)
Impenetrabilitatea sufletului, solitu-

dinea absolută determinată de partea 
divină a omului reprezintă primele trepte 
ale elevației. Urmează metamorfoza tru-
pului uman în pasăre și reîntoarcerea la 
starea de imponderabilitate: „sunt pasăre 
născută din pietrele înnegrite de cenușa 
micenei./ mă ridic./ aerul zboară sub 
mine./ niciodată n-am știut de ce nimicul 
incolor mă poartă pe brațe atât de sus./ 
niciodată n-am înțeles de ce-aș putea 
atinge cu creștetul stelele./ îmi înfig aripa 
în aer și cobor iute de tot./ uit de trup./ 
sunt mai ușoară decât cuvintele./ sunt 
aer curbat de culoare./ sunt.//  niciodată 
șuieratul vântului nu m-a amețit atât 
de tare./ penele mele taie spațiul./ din 
mișcare nu mai rămâne nimic./ trupul 
meu este suspendat într-o privire./ în-
totdeauna mi-am dorit să fiu cer./ întot-
deauna mi-am dorit să sorb aerul întins 
peste pământul umed și să-i beau ființa./ 
privirea mea albastră o să iubească 
stelele până la sfârșitul culorii.” (pasăre 
de micene). Contopirea celor două tru-
puri de pasăre, una din Micene, alta din 
Alexandria, întrepătrunderea zborului 
cu aerul, singurul element invizibil între 
cele patru elemente, ascunse și revelate 
în forța logosului sunt treptele supe-
rioare ale ascensiunii: „zbor iarăși/ zbor 
deasupra alexandriei/ pe buzele mele 
zac atâtea cuvinte/ de mii și mii de ani// 
odată cu mine/ au ars și papirusurile/ 
alexandriei// da/ zbor// din penele 
păsării de micene/ mi-am luat elanul/ 
în penele păsării de micene/ am găsit 
iubirea/ și nicicând nu m-am lăsat orbit 
de/ soare// de fiecare dată/ am prefăcut 
aerul/ în speranța aripilor/mele// zbor/ 
după atâta amar de vreme/ am renăscut 
abia în/ clipa asta// purtată de vânt/ și 
de gândul bun al/ păsării de micene// 
zbor/ deasupra mării mediterane/ și-n 
mine zboară comoara/ pierdută// zbor/ 
zbor iarăși după două mii de ani/ dar ni-
meni nu mă vede// câte cineva aude un 
fâlfâit/ de aripă/ și crede că-i dumnezeu/ 
își întinde credința din ochi până/ pe 
pietrele falezei și/ se roagă// nu înțeleg 
de ce oamenii se roagă/ în fața trupului 
meu/ nevăzut/ pentru că eu trăiesc cu 
toate gândurile lor/pe buzele mele/ nu-
mai că nimeni nu are cum să le aștearnă/ 
pe hârtie/ pentru că nimeni/ dar nime-
ni/ absolut nimeni/ nu mă vede/ dar tu 
poți scrie/ câte am eu pe suflet și/ este 
tot al vostru// dar tu poți să/ mă vezi/ 
o singură dată/ o singură clipă/ când îți 
voi da înapoi/ biblioteca din alexandria.” 
(sunt pasărea phoenix). Renunțarea 
pământeanului la condiția sa profană, 
pentru a deveni pelerin hărăzit drumului 
spre cunoștințe misterice este preludiul 
transfigurărării: „urcarea este un ritu-
al, urmat de mine fără să-l știu, pentru 
niște zei/ necunoscuți, dar a căror forță o 
simt în toate fibrele ființei./ mă bucur de 
piatra lucrată în timp, ce și-a găsit lăcaș 
în zid. menirea/ ei este de-a păzi, și nu 
păzește doar cu blândețea luminii de no-
apte, ci /și cu trăinicia ei.// poarta cetății 
antice nu-i îngăduită oricui./ strâmtă 
și misterioasă, ea se refuză cu bolta, cu 
forma, cu piatra./ roșie cum apare în lu-
mina nopții, a primit multe ofrande de 
sânge./ trecerea prin ea-pătrundere în-
tr-un tărâm sacru”. Transfigurarea omu-
lui, trecerea sa din trupul de lut în mate-
rialitatea unei opere de artă, apoi în aer 
și lumină este punctul de la care începe 
miracolul intrării în sacralitate. Între 
străinul călător pe pământul zeilor greci și 
Zeus care în toate hierofaniile se arată în 
trup de rege, de lebădă, de taur, de ploaie 
luminescentă, depărtările se anulează: 
„Cetatea este putere./ aerul coboară din 
ziduri, aerul se cutremură./ aerul cade 
la pământ./ aerul se aprinde în flăcări.// 
aerul arde pământul./ aerul se preface-n 
scrum,/ aerul e una cu pământul.// ur-
când cetatea, te faci cetate./ urcând ce-
tatea, te faci lumină. /urcând cetatea, 
te prefaci în oraș./ ca și cum ai fi fost/ 
mereu cetate,/ mereu oraș,/ mereu thes-
saloniki.// nimeni nu s-ar mira dac-ai 
începe să vorbești grecește într-o clipă,/ 
fără să fi învățat vreodată o iotă./ nimeni 
nu s-ar mira dacă scrisul tău s-ar trans-
forma, literele latinești/ își revin la ori-
gini și devin litere elinești. fără să înțelegi 
de ce buzele tale se sfârșesc cu omega.” 
(Urcarea cetăţii). Peter Sragher este cel 
mai convingător poet contemporan între 
cei ce au îndrăznit să închine Eladei și spi-
ritualității precreștine un imn singular.Sanda Buţiu, ulei pe pânză
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Întâmplarea ferice face ca 
doi prieteni să-şi fi sărbătorit 
aniversarea a 75 de ani(şori) de 
viaţă la date apropiate: primul 
s-a născut la 21 septembrie 
1945 în satul Ohaba-Forgaci, 
judeţul Timiş (! – băgaţi de 
seamă, toţi cei care încercaţi 
să vi-l revendicaţi pe dl. conte, 
contemporanul nostru, pentru 
vreun Căraş oareşcare!); iar cel 
de-al doilea a împlinit frumoa-
sa vârstă menţionată pe 25/26 
ianuarie anul acesta. 

Născut la Ulmeni - un alt „oraş cu poeţi”, cum este 
considerată Reşiţa - Radu Ulmeanu locuieşte la Satu-
Mare  (e sătmărean de la vârsta de-un an) şi conduce 
cunoscuta revistă „Acolada”.  (Iar acolada nu e altceva 
decât o paranteză mai mare; cu toate astea, ne dorim 
cu toţii să ne pună în… paranteză, vaszică să ne publi-
ce în „Acolada”.) Dar ia să vedem ce este cu aceşti doi 
domni – şi prieteni ai noştri: că şi-au făcut fiecare câte 
o carte de zilele dumnealor:

Cartea lui Nicolae Sârbu chiar aşa se intitulează 
(ca în titlu);  a apărut anul trecut la editura reşiţeană 
Tim, editură făcută faimoasă de dl Jurma, are 320 de 
pagini şi include tot felul de mărturii ale trecerii prin 
viaţă, de până acum, a sărbătoritului: chiar începe cu 
o „mărturie din viaţa-mi de hârtie” a autorelui. În care 
împricinatul îşi face „autobiografia”, explicând cum 
a ajuns el mare conte – peste comitatul (?) de Timiș 
Ohaba... Tot aici mai evocă o viitoare, proiectată carte 
„Albastru de Reșița” (iată că ți l-am pârât, cititorule!), 
carte care va apărea – probabil – la aniversarea a ju-
mate de secol de viață reșițeană. 

Poet, reporter („comunist”...), publicist și – din când 
în când – prozator, Nicolae Sârbu este în primul rând 
- adică știe să fie: prieten! Aflăm tot ce trebuie despre 
el din câteva „file de dicționar” afișate la începutul bu-
catelor. Dar – ne-a lunat pixul pe dinainte! – suntem 
datori cu următoarea corectură: N.S. este ziarist pro-
fesionist, iar nu comunist: cu toate că se putea practica 
meserie și pe atunci: mai greu, mai ușor... (oare Geo 
Bogza, paregzamplu, nu s-a afirmat mai întâi cu Car-
tea Oltului?). A făcut facultatea de Filologie la Cluj, 
în centrul ardelenesc al Patriei, la faimoasa „BB”, de 
unde trecutul de echinoxist, evocat deseori. 

A fost profesor de română, dar și de franceză și de 
gazetărie – cum se mai numește în ziua de azi, iar apoi 
ziarist. Cu această ocazie aflăm – cei care n-am știut 
– că a existat și un „Orizont” vâlcean, unde dl profe-
sor a funcționat ca reporter – iar din anii șaptezei la 
„Flamura” reșițeană. A intrat în Uniunea Scriitorilor 
în anul 1997 (deodată cu subsemnatul), funcționând 
în aceeași perioadă – până la pensionarea din 2010 
– ca director al faimoasei Biblioteci Județene „Paul 
Iorgovici”. Este autor a 22 de cărţi: volume de versuri, 
publicistică-reportaj, istorie culturală, pentru care a 
primit şi numeroase premii.

…Dar ce ne preocupă pe noi aici cu precădere este o 
succintă radiografie a cărţii (care e aspectuoasă şi ca 
obiect estetic, aşa că v-o recomandăm călduros). După 

cele menţionate, avem în Cuprins două secţiuni: I. Ale 
mele, de neclintit, repere şi II. Însoţitorii mei la drum 
zbuciumat. Deşi nu se prea obişnuieşte a fi subliniate, 
noi o facem cu intenţie: spre a marca esenţa poetică a 
celor două titluri generale (cât şi sintagma de neclin-
tit…). Remarcăm, din prima parte a cărţii, „Nicolae 
Sârbu, cât de rătăcit şi risipitor mai e Fiul Rătăcitor”, 
„Pepiniera de genii. Un sat din Timiș are 74 de inte-
lectuali” (semnează: Anca Toma; remarcăm însă că 
nu toți sunt cetățeni de onoare ai comunei, ca Nicolae 
Sârbu!). Iar la pagina 33 descoperim poemul nostru 
preferat, Băla, din cuprinsul volumului Eu, Nicolae de 
Ohaba, tipărit în 2011 la Dacia XXI. Celelalte subcapi-
tole evocă evoluția scriitorului „Sub steaua Echinox”, 
„Mirajele unui marginal”, „Acvariul de noapte” etc.

Secțiunea a doua este o largă selecție din reperele/
referințele critice de care s-a bucurat în timp autorul, 
începând cu Ghorghe Tomozei, Ștefan Augustin Doi-
naș, Ion Oarcăsu, Mircea Martin, Eugen Dorcescu. 
Și mulți, mulți alții - printre care și lugojenii noștri 
Constantin Buiciuc și RVG... Dar ar fi o întreprindere 
imposibilă să-i cităm pe toți, fiindcă este vorba de – 
aproape – întreg conținutul cărții (de la pagina 50 în-
colo). Spațiul pe care-l avem la dispoziție ne mai per-
mite să menționăm seria de poeți echinoxiști în care 
profesorul clujean Ion Vlad (profesor al lui N.S., de 
Teoria literaturii) îl include: D.R. Popescu, M.Tomuș, 
N. Prelipceanu, Radu Mareș, Ion Pop..., N. Sârbu, Ion 
Mircea”. Enumerare grăitoare per se!

*

Vivat, crescat, floreat!
Trecem acum (cu mare regret că n-am putut mai 

mult) la cel de-al doilea sărbătorit, remarcând din start 
că volumul său omagial, Radu Ulmeanu 75, cuprinde 
420 de pagini. Urarea din subtitlu este pusă în debutul 
cărții și este de asemenea un scurt argument al auto-
rului: „Ajuns la o vârstă care, acum câțiva ani, mi se 
părea himerică...” (argument pentru arghezianul, tes-
tamentarul „nume adunat pe-o carte”). „Manualul de 
ulmeanologie” – cum îl numesc eu, hic et nunc, este 
mai bogat și în subtitluri, ceea ce nouă ne cam dă de 
furcă, fiind vorba tot de titluri inevitabil poetice, majo-
ritatea cărți de poezie.

Cuvântul înainte este semnat de Mircea Popa: „Radu 
Ulmeanu – logos și semnificație”. Urmează darea de 
seamă a autorului: Aproape o viaţă, din care spicuim 
și noi câteva repere. Remarcăm absența ursitoarelor 
și... prezența sabiei lui Damocles - în speță: Doamna 
cu coasa, care a vrut să cosească o viață atât de fra-
gedă: nou-născutul a sângerat din abundență câteva 
ore întruna. (Vezi bine, moașa se cam... puțin afuma-
se, ca și la nașterea subsemnatului, care s-a învinețit 
de frig din aceleași cauze). Remarcăm, de asemenea, 
în arborele genealogic, alături de țărani înstăriți și un 
academician post-mortem, Florian C. Ulmeanu. Deși 
„simplu” țăran – șef de serviciu financiar - , Matei Ul-
meanu-tatăl este autor al unei monografii a Ulmeni-
lor: Pagini memoriale, în două volume. Autobiografia 
de la începutul cărţii este una consistentă şi literară, 
adică scrisă de-un literat adevărat.

După debutul absolut în literatură, o pagină întreagă 
în „Contemporanul” - anul 1966 - (semnalat și salutat 
de Geo Dumitrescu: O dimineață frenetică – Radu Ul-
meanu) urmează debutul editorial din 1979, la Cartea 
Românească. Cartea s-a numit Patinoar. În continua-
re, avem enumerarea titlurilor de poezie, cu recenziile 
aferente: Un domeniu al meu (Cartea Românească, 
1982), Astrele negre, Sintagmele nopţii, Sonete din 
Nord, Climatul fulgerului; poeme regăsite, Laptele 
negru, Prăpastia numelui, Ospeţele iubirii, Sonete, 
Ab urbe condita. Am despărțit (fără nici o intenție, ci 
doar din rațiuni editoriale) poezia de proză: romanele 
Chermeza sinucigaşilor – două ediții – și Siberii, pu-
blicate la ani distanță, ambele cu rezonanță la public și 
critica literară. După o secțiune de Sinteze, descope-
rim prezența scriitorului în Istorii și dicționare, Scri-
sori primite de la confrați (și ei scriitori importanți). 
Lansări de carte, Aniversări, Interviuri... Și iată cum se 
poate „citi” o carte, pentru care un om a trudit Aproa-
pe o viață, cum spune aserțiunea inaugurală a cărții. 
Dar întâmpinarea noastră e doar o invitație la lectură!

Remus V. 
GIORGIONI

O dublă aniversare: Nicolae Sârbu /„Conte de Oha-
ba” și Radu Ulmeanu /„cel din Ulmeni”, la 75 de ani
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O dublă aniversare: Nicolae Sârbu /„Conte de Oha-
ba” și Radu Ulmeanu /„cel din Ulmeni”, la 75 de ani

Un nou comediograf al istoriei
Marian Victor BUCIU

Viața comunistă, mizeria, propagan-
da, lipsa libertății, hazul de necaz, tea-
ma, bancurile, argoul, culminând în sân-
gele scurs în istoria cruntă și obscură a 
unor zile din decembrie 1989, iată ceea 
ce ar putea rezuma romanul lui Bogdan 
Brătescu, 21 de zile (Eikon, 2020). 

Partea propriu-zis narativă, romanes-
că, practică alert comportamentismul. 
Dialogul extins, uneori apt de subtile 
contrapunctări, trădează existența ante-
rioară a unui posibil scenariu. Totul scos 
din note curente. Un semn dă textul ul-
tim: „Dacă îmi voi ecraniza vreodată 
propriul jurnal...”, citim undeva (per-
sonajul narator ar urma să devină re-
gizor). Personajele trăiesc în urma și 
umbra limbii. Doar tipuri (tipi) se confi-
gurează-n schiță, ale părinților, ca și ale 
altor personaje din jurul tânărului abia 
trecut prin armată.

Textul e „ținut” de un tânăr de 22 de 
ani, Liviu Alexe, angajat la Teatrul C. 
Tănase ca primitor-distribuitor, o vre-
me neadmis la regie în IATC. Sever cu 
sine, el trăiește într-o dublă realitate 
contingentă, falsă și adevărată. Vine 
de la o margine de București „kafkian”. 
Lucrul la teatru explică parțial umorul 
narativ oarecum obligatoriu, dar și sar-
casmul de subterană culturală din „în-
chisoarea Tănase”.

Epic, B. Brătescu, și prin profesie, es-
te conectat jurnalistic la istoria și poli-
tica internă și externă. Marca epocii 
românești, a comunismului naționa-
list: „neostalinismul de acum”. Expo-
nentul este un Ceaușescu atotputernic, 
nepăsător la ce, pe departe, i se pre-
gătește. La slujba de Paște dintr-un an, 
enoriașii vociferează atunci când preo-
tul se roagă pentru Conducător. Nici nu 
răspund îndemnului preotului. Au un 
altfel de răspuns, față de măsurile dic-
tatoriale umilitoare. Nu găsesc cu cale 
cum ar putea să-l miluiască Dumnezeu 
pe făcătorul de rău. Ceaușismul e do-
cumentat direct. Poetic, prin poetastrul, 
exponențial în servitute, Nicolae Dra-
goș. Prin știrile, comentariile, repor-
tajele de la Radio Europa Liberă. Prin 
filmele false și populare, cu referiri, în 
abuz, pentru condiția obișnuită a ro-
manului. Extinse, dezvăluind jurnalul 
personal, acestea alterează romanul, 
transferat și transformat într-un text hi-
brid, jurnalistic, critic. La restaurant se 
vorbește de „analfabetul grandoman” și 
așa mai departe, distrugător al capitalei, 
fără teamă și consecințe, și se știe că Ni-
colae Ceaușescu e bolnav fizic și psihic. 
Pe nu puține pagini, colegii de serviciu, 

convocați la bere, se-ntrec cu „glume” 
fără alte urmări decât recurența aces-
tora. Foamea ține populația în alergare 
după hrana care „se bagă”, fiind mereu 
mult mai puțină decât propaganda.

În inventarul amoros al personajului 
central există desigur câteva relații în-
tâmplătoare, din punctul său de vedere, 
urmărite și impuse numai de femei, de 
el scurt timp urmate. Atracția totală este 
cea pentru Livia Bratu, studentă la ASE, 
contabilitate. Studiile ei sunt motivate 
de căutarea unei facultăți libere față de 
propaganda de partid, mai ales în prac-
ticarea profesiei. Regia de film era adânc 
abuzată, dar studentul o observă din plin 
la alții fără a-și face griji în privința pro-
priei cariere viitoare. Rendez-vous-ul cu 
Livia atrage obsesiv atenția asupra cifrei 
din titlu: „Până mâine seară la șapte mai 
sunt aproape 21 de ore.”

În pagini de jurnal cultural, romanul 
înregistrează spectacolele bune de la  
Teatrul Bulandra, ca cel al Moțului (Flo-
rian Pittiș) cu Poezia Muzicii Tinere, etc. 
Dimineaţă pierdută, montată cu mare 
curaj în plină cenzură de Cătălina Buzo-
ianu, e o piesă rezumată și discutată în 
nouă pagini de roman. (Vica Delcă din 
romanul Gabrielei Adameșteanu este 
numită repetat Vera. Pe lângă această 
eroare, de-a dreptul neglijabilă poate 
părea aceea în care Ornella devine Or-
nela Muti.) Un regizor ratat, meditator 
și prieten al primitor-distribuitorului și 
apoi studentului, are videotecă acasă, în 
Militari, și urmează multe pagini care 
o atestă. Gustul cinematografic, totuși 
amplu, reține „profunzimea și tragismul 

lui Tarkovski”, pe de o parte, „sarcas-
mul și directețea lui Daneliuc”, pe de 
altă parte, dar manifestă dizgrație pen-
tru „parabole, povestiri fantastice, oni-
risme”, caz în care Tarkovski  rămâne, 
dacă nu înlăturat, atunci marginalizat.

Și Yoga, necesară pentru ieșirea din 
realitatea apăsătoare, umple (prea) 
multe pagini, altfel intens documen-
tate. Yoga, se spune de către profesorul 
inițiator, e „renunțare”, impasibilitate. 
Ieșirea din social prin yoga este atracția, 
modelatoare pentru Liviu, a Liviei. Ea 
nu suportă închiderea la psihiatrie a lui 
Gregorian Bivolaru.

Evaziunea pe litoral, concediul la 2 
Mai, întoarcerea mentală la vacanța 
la Marea Neagră din timpul liceului, 
cu sunetul muzicii și plaja nudiștilor 
alcătuiesc partea mai plăcută ori fals 
nostalgică a bucureșteanului periferic 
care se visează bovaric la Paris cu sibi-
anca Livia, în sfârșit suflete-pereche.

Jurnalisticul irigă romanul. Se prăbu-
șesc regimurile în jurul României, țară 
prinsă acum într-o inerție totală.  Minci-
una e sufocantă, începând și sfârșind cu 
aceea despre ridicarea satului spre oraș, 
în timp ce decadența e cuprinzătoare. 
Tinerii privesc dezamăgiți vizita lui Mi-

hail Gorbaciov, discută realitățile din 
Polonia, Rusia Sovietică și întreg Es-
tul comunist. Politicul introdus aici e 
binevenit, el există și la romancieri de 
clasă îndeosebi străini. Instituțiile de 
forță, ca să impună „liniștea”, fac ares-
tări conjuncturale. Interogarea profe-
sorului de yoga îi produce lui Liviu o 
panică mai mare decât Liviei. El, însă, 
nu se lasă atras de yoga și irealitate. Ca 
să contrazică alegerea, sunt așternute în 
carte numeroase pagini din bibliogra-
fia yoga. Documentația e la curent cu 
Meditația Transcendentală și ce au pățit 
câțiva practicanți populari în cultură. 
După lămurirea arestărilor cu scopul 
de a preveni contactul cu Gorbaciov, 
profesorul de yoga presimte că în 1990 
va fi „altceva”. Documentarul jurnalis-
tic include și fotbalul arbitrat arbitrar 
prin manipulatori de forță ca Valentin 
Ceaușescu, cel care a oprit partida din-
tre Steaua și Rapid la scorul de 2-1.

Livia citește literatură spirituală esote-
rică. Liviu face recurs la Dostoievski 
(„Suferința, însă, are un sens.”), bagate-
lizându-l frivol pe tragicul comediograf 
Cehov („îl detest cu pasiune”). Ca și de 
către alți prozatori mai noi, e citit M. Ne-
delciu. Ca și cum n-ar fi fost destul, ro-
manul o ia parcă de la capăt cu regizorii 
de film, neorealiștii, Tarkovski. Critica 
filmelor românești abundă în referințe, 
în parte doar motivate de condiția po-
vestitorului admis la IATC, secția regie.

Ca eveniment epic, Livia este însărci-
nată. Survin noi pagini yoghinice și fot-
balistice (fiul Conducătorului binecu-
vântat de preoți interzice să se dea știre 
despre Steaua). Apar niște actori de la 
Tănase. Placat sub sarcasm devastator e 
Gh. Vitanidis, regizor și profesor la facul-
tate. Memorialistic, jurnalistic, irumpe 
mediul universitar de la IATC. Romanul 
se pierde în cenzurarea ideologică a unui 
scenariu de film ori în ghimpii înfipți în 
privilegiații T. Popovici ori E. Barbu.

Mișcă-n țară fuga peste graniță a Na-
diei Comăneci. Din 17 decembrie 1989, 
urechile sunt lângă Radio Europa Liberă, 
Timișoara, cu extrase autentice din E. 
Hurezeanu și N. C. Munteanu. „Eroul” 
epic, mobilizat de pilda poloneză și cehă, 
incită verbal la explozia „mămăligarilor” 
români: „am ajuns să ne fie frică să mai 
aflăm noutăți”, notează, țintit pe opor-
tunism și curaj. Scrie jurnalistic-ese-
istic despre tragicul istoric și politic al 
lumii. Strada face din amicul Guran un 
lider. La slujbă, studenta seralistă Li-
via părăsește ședința pro-ceaușistă. E 
găsită, împușcată, cu „ochii deschiși”, 
urma glonțului în frunte ca „un ochi bin-
di, prin care femeia hindusă își anunță 
unirea, pe vecie, cu un bărbat”. Ochiul 
bindi: ochiul minții, ochiul interior. Ro-
manul se închide cu înmormântarea ei la 
Sibiu, într-o tragică apăsare: „Iar unde-
va, absent, inaccesibil, nevăzut, e cerul.”

Poate că principala calitate, deloc una 
de rând, este talentul de a emite, lizi-
bilitatea. Între existența dramatică și 
sfârșitul ei tragic, se derulează romanul 
comic „complet”, ironic, sarcastic, umo-
ristic. Rezistența prin haz de necaz era 
soluția. „Teoria” e scurtă și simplă. „Nu 
poți rezista vremurilor dacă le iei prea în 
serios. Dacă ți se pare că ele sunt totul.” 

Așa încât chiar și dragostea poate 
exista. Seninătatea narcisistă este expri-
mată cu umor: „Sunt cel mai frumos 
din orașul acesta. A spus-o unul, Stan-
ca, dar se referea la mine.” (Există și o 
scăpare de umor involuntar, dar spre 
completare: „tabuuri (sic) și trupe de 
tot felul”.) Într-o densă oralitate nouă, 
scrisul diseminează numeroase ziceri 
istețe. Vocea principală, dar nu numai, 
probează inteligență, autoironie și evi-
dent vervă intensă. Scrie primitor-dis-
tribuitorul Teatrului C. Tănase: „sunt 
delegat, plec de nebun toată ziua”, dar 
nu e de fapt nebun, neapărat nu de legat, 
dimpotrivă. Cuceritoare, așadar, stilis-
tic, într-un cotidian cinematografic viu, 
din puțin narațiunea scoate ceva spus 
expresiv. Se întrevăd lecturi din proza 
străină „haioasă”, al cărei merit prim și 
ultim e să fie atracțioasă.

Bogdan Brătescu e, hotărât, un come-
diograf. Dar vorbirea în argou, „mișto”, 
nu mai individualizează acest roman 
tineresc, de generație, care ar trebui, 
într-o piață de lectură extinsă, să devină 
popular, să aibă succes la public. 

O oglindă largă, de calibru „zeiss”, e 
purtată de-a lungul textului realist, ade-
sea documentar. „Vedeți că s-au băgat 
niște oase la măcelărie. Hai, spor la 
coadă, tovarăși!”

Aurel Bulacu, acrilic pe pânză

Ecaterina Schiwago, acrilic pe pânză



nr. 110 n mai-iunie 2021actualitatea literară14 recenzii

Aproape păsări, aproape eroi

Geo Galetaru se află în momentul de 
vârf a creației sale, la maturitatea limba-
jului poetic. A publicat numeroase cărți 
de poezie, a gestionat problemele com-
plicate ale revistei „Sintagme literare”, 
s-a angajat în fenomenul literar de la 
noi și a trăit la intensitate maximă mo-
mentul libertății. Cu volumul de versuri 
Aproape păsări (Editura Eurostampa, 
2020)*, domnia sa ne propune un mo-
ment al existenței, într-o vreme în care 
cuvintele și-au pierdut din puterea de 
atracție, prin folosirea lor excesivă în 
spații diverse și monocolore. 

„Tocirea” cuvântului deschide noi 
perspective, poezia se relansează prin 
dinamism, mister, acapararea de noi 
teritorii. Poetul este anonim și erou, 
experimentează extazul absenței și al 
prezenței, simultan. Mesajul este aco-
perit de zgomotul de fond al veacului, 
dar inima poate urca la cer. Anotim-
pul devine anotimpul sunetelor necu-
noscute, oamenii dispar în siajul faptelor 
lor. Uneori banale, alteori importante, 
istoria se amestecă în mii de istorii cu 
accente tragice și ludice. 

Volumul are mai multe părți, unitare 
prin tensiunea lirică, complexe prin 
teme: I. Adevărul şi aşteptarea; II. Cei 
fericiţi şi singuri; III. Viaţa pe un vârf 
de ac; IV. Vitralii negre.   

Viitorul este nesigur, foamea de adevăr 
ne dinamizează și ne umanizează, putem 
suporta fericirea și singurătatea. Dar 
viața este într-un loc instabil, periculos și 
fermecător totodată. Prin vitraliile negre 
se poate vedea viitorul ca un prezent gen-
eros, suportabil, cenzurat de luciditatea 
individului dezamăgit de limitele sale. 

Poetul o spune: „Să nu privești nicio-
dată în urmă./Să nu privești niciodată 
înainte./ Să nu privești niciodată la stân-
ga./ Să nu privești niciodată la dreapta./ 
Să privești doar în tine” (Să nu, p. 94). 

Experiența de viață se materializează 
în poeme care expun lucruri multiple, 
unele simple, peisaje urbane, anotim-
puri în care strălucesc fericirea și ab-
sența. Poetul este atent la lucruri, la 
evenimente, la destin. Îi pasă, acceptă 
apăsarea zilnică, dar se ridică din po-
eme ca un învingător. Asocierea de idei, 
cuvinte, simboluri clasice și simboluri 
personale, durerea și bucuria lucrurilor 
simple, profunde, dau sens poemelor. 

Ele sunt luminate de un  fior secret, 
lirismul se înfiripă printre lucruri. Pei-
sajul se umanizează. Unele poeme sunt 
lungi, arborescente, se leagă blocuri în-
tregi de text în carnea poemului, tind 
spre jurnalul liric, important prin date, 
mesaj, revelații. 

Geo Galetaru convinge, nu este con-
vențional, are prospețimea imagini-
lor, a definiților necesare. Narațiunea 
lirică se deschide prin acel „cineva”, 
prezența care luminează poemul, îl 
personalizează, îi dă un „proprietar” de 
poezie. Poetul știe de ce… Cuvintele pot 
prinde trup, uneori, dureros. 

Receptorul de poezie va descoperi o 
memorie a simplității, ninsoarea este 
un răspuns la întrebările pe care nu 
am avut curajul să ni le punem. În re-
alitatea dură cineva face jocurile, există 
o parte întunecată în noi, un peisaj de 
unică folosință. Oamenii au nevoie de o 
poveste simplă, sinceră, există un vis al 
păsării, o tinerețe fără contur, fragilități 
de o clipă, poetul se închide-n oglinzi… 
Alteori are curajul să explice: suntem o 
hologramă, numărăm mesajele, legea 
este un acrobat fără istorie. 

Viața izbucnește din versuri: „Și vine 
relaxarea/ vine ecoul unei realități care 
nu te mai atinge/ ești singur pe scara 
nevăzută a faptului divers/ un ambalaj 
de hârtie uitat pe un mal străin/ cineva 
rostește sentințe/ cineva întoarce acele 
ceasului înapoi/ în locuri întunecate și 
pline de promisiuni/ inima trece strada 
ca un gândac imprudent” (Viaţa pe un 
vârf de ac, p. 106). 

Vorbele poetul străbat căile, pomii, 
singurătatea. Uneori nu se întâmplă 
nimic, alteori faptele se precipită, ră-
mâne un gest simplu, fericirea trece 
pe-aproape - încă iubim. Volumul este 
și un jurnal liric, după cum am arătat, 

istoriile zilnice se materializează în ver-
suri care curg pe sub ușă, care vin să 
îmblânzească timpul: „Nu vreau să am 
această expresie, nu/ am construit nimic 
în afara celor/ promise, ca o libertate în 
spațiul/ impurității. Să rămân, să cer 
cuvinte și/ lucruri, fără să fiu iertat. Voi 
fi/ iertat, dar sfârșitul frazei nu mă mai/ 
găsește acolo. Nici acest peisaj/ în care 
cineva se abține și numește/ mecanis-
mele cu dublu înțeles: am ascultat/ poe-
zia și rotițele s-au oprit/ în prejma unui 
continent inexistent” (O altă memorie 
a simplităţii, p.14).  Poetul ne oferă se-
cunde, ore acute, prin o altă memorie a 
simplității, deschide misterul de fiecare zi. 

Memoria se ivește din cuvintele care 
au obosit în limbajele oamenilor, poate 
vom număra erele, va fi o altă memorie, 
un peisaj fără memorie, se simte suflul 
absenței, vor veni și învingătorii. 

Finalul volumului se acutizează, apar 
sincopele, vitralii negre, pierderea iden-
tității, prezentul, un zid pipăit de orbi: 
„liniștea care adună/ chipuri și gesturi. 
Cuvinte cu frunzele resemnate. Ambala-
je/ și simetrii previzibile. În fața televi-
zorului, ritmul sordid al/ lipsei de sens. 
Rutină viață rutină viață (Acest prezent 
un zid pipăit de orbi, p.200).

De remarcat la Geo Galetaru capaci-
tatea de a vedea dincolo de cuvinte, 
ideile se cabrează și ne oferă sensuri 
neașteptate, proaspete sau tensiona-

te: pentru o simplă clipă petrecută în 
afara timpului; o pasăre taie tăcerea, 
ca un cuvânt încă nerostit; şi ninge 
ca un răspuns la toate întrebările tale 
nemiloase; cerşetorii jefuiesc copacii 
de dureri imaginare; casele rănite de 
spaima singurătăţii; confuzia izbeşte-n 
geamuri şi sapă în melancolia cărnii; 
nimicuri improvizate la repezeală; am-
nezia şi moartea devin locuri comune; 
se pierdeau în aerul îmbibat de cântece 
şi de moarte; minunile cu unghii însân-
gerate ale acestei lumi…

Discursul liric se coagulează în defi-
niții profunde: „Aici nu e nimic de vă-
zut/ Ești liber să visezi, să mori,/ să 
sari gardul în incinta înțelepciunii” (Un 
peisaj de unică folosinţă, p. 59). În al-tă 
parte: „Viața noastră a devenit/ o holo-
gramă cât un continent” (Nici când 
n-a fost mai bine, p.62). Poetul scrie 
o poezie matură, serioasă, apelează la 
mesajul surprinzător, la sistemul care 
se cuibărește în sistemul social, mai 
amplu: „Rădăcinile lipsesc și nimeni 
nu înțelege. Vom iubi tehnologiile tru-
cate ale momentului/ Spune-mi o po-
veste, plânsul coboară în umbră,/ Aici 
vin glasurile celor de dincolo de mine” 
(Spuneţi-mi o poveste, p. 65).  În altă 
parte, poetul vede transformările pro-
funde: „5. Poate că/ vom lua viața de la 
capăt/ și vom afla răspunsul/ în scor-
buri/ în peșteri/ în mâlul de pe fundul 
oceanelor” (Sincope I, p.191).

Discursul poetului este amplu, 
între-tăiat de elemente de jurnal, de 
însemnări lirice, de amintiri din trecut 
sau viitor. Folosește fraza simplă, cursivă, 
expresivă, pe unele locuri tăioasă. Nu 
lipsesc elementele unui umor amar, ludic, 
regretul după o lume mai bună. Grafia po-
emelor este liberă, fără prea multe semne 
de punctuație, preferând versul modern, 
aprig, cu energiile speranței, atipic, fo-
losește litera mică la începutul lor. Ti-
tlurile sunt rupte din corpul poemului, 
o concluzie echivocă, dar cu legătură 
directă, raportat la tema abordată. Ex-
periența poetului îl ajută să iasă din 
narațiunile zilnice ale unui destin care 
ne este impus. Moto-ul folosit de poet la 
începutul volumului este explicit, con-
clusiv: „Suntem fiinţe omeneşti, fiule, 
aproape păsări, eroi publici şi necu-
noscuţi”. (Roberto Bolano).

* Geletaru, Geo, Aproape păsări,  po-
eme, 207 pagini, coperta Mioara Băluță, 
Timișoara, Editura Eurostampa, 2020

Co
ns

tan
tin

 ST
AN

CU

Irina LAZĂR

Ion Dulugeac s-a făcut remarcat în ultimii ani prin mai 
multe romane cu tentă autobiografică publicate (ca să 
menționăm numai unele din cele mai recente titluri Per-
sida, de trei ori femeie (2019), Tataia Grosu (2020), toate 
lansate prin intermediul editurii Romhelion. 

Este un scriitor în plin avânt, prezent pe „piață” încă din 
anul 2014 cu colecția Vise spulberate, care conține cinci 
cărți, romane apărute în perioada 2014-2017. A urmat apoi 
o serie (Ion Dulugeac se pare că are o preferință pentru 
romanele în cicluri, pe teme care se întind pe mai multe 
volume), dedicată sau mai degrabă izvorâtă din experiența 
penitenciară, în urma condamnării la închisoare pe care 
autorul a primit-o într-un dosar DNA, în anul 2010. Ion 
Dulugeac este și o figură publică, cunoscut ca patron al unei 

Academii Ecvestre în Mogoșoaia, iubitor de cai și de sporturi hipice. Condamnarea 
sa a avut la vremea ei răsunete și în presă. Scriitorul, însă, la fel ca și personajul 
principal din romanele sale, Ioan Brâncoveanu, a trecut peste aceste împrejurări 
mai potrivnice din viața sa cu o demnitate de luptător și cu o mare adaptabilitate, 
caracteristici care de altfel îi vor fi de ajutor în pușcăriile românești post-decem-
briste, unde lumea pestriță a deținuților îl va ține permanent în gardă. Primele trei 
volume ale colecției dedicate detenției, colecție intitulată A fost odată la... Jilava, 
sunt romanele: Carantină în iad, 2017, Două 
ţigări şi o cafea, 2018, și O vară printre in-
terlopi, 2019. Primul roman al acestei colecții, 
Carantină în iad, redă începutul experienței 
din penitenciar, de la Arestul Poliției Capita-
lei, unde personajul principal, Ion Brâncovea-
nu, se prezintă de altfel singur, după primirea 
condamnării: Un stol mare de pescăruşi, care 
plecau de pe Dâmboviţa, trecea peste clădirea 
Arestului din strada George Georgescu, cum 
era numit acel loc mizer, sau vechiul Arest de 
pe strada Rahovei, cunoscut drept vechiul se-
diu pentru cercetări penale, din vremea comu-
niştilor - și până la ajungerea în Penitenciarul 
Jilava, unde este repartizat după trecerea prin 
carantina tipică regimului penitenciarelor din 
România. Cartea descrie cu maximum de acu-
ratețe atmosfera din închisoare, având prin 
aceasta și o valoare de document, prin faptul 
că ajungem astfel să cunoaștem o realitate mai 
puțin știută, cum decurge viața într-un astfel 
de loc de detenție, cu schimbările aduse după 
90 în tot această lume oarecum tabu, unde 

abuzurile sunt la ordinea zilei. Luăm astfel contact cu brutalitatea și meschinăria 
vieții de toate zilele, reacțiile celor care reprezentau autoritatea în penitenciar, dar 
și a oamenilor mărunți deținuți (Mannix, Bibanu, Cristi drogatul, Goguță, Hribaru 
etc.), care ar face orice pentru o porție de mâncare mai bună, o țigară, droguri; 
dialogurile sunt presărate cu expresii de argou (bahaus, labagiu, bulangiu, mar-
talog, harfe ș.a.m.d.), aducând culoare și inedit astfel în cenușiul și tristețea unui 
loc fără speranță. Pe acest fundal se detașează figura lui Ioan Brâncoveanu, un 
personaj luminos și echilibrat, care are în plus și șansa unei familii care îl ajută 
să depășească perioada detenției cu bine prin ajutoare materiale, mâncare, haine 
curate, și a unui trecut nobil (la propriu și la figurat), ce-l ridică în ochii celorlalți 
pușcăriași, dar în același timp stârnește și invidie. Multe destăinuiri ale deținuților, 
unele chiar dramatice, privind faptele care i-au adus în închisoare alternează cu 
ciondănelile zilnice privind mâncarea sau privitul la televizor. Unele pasaje nu sunt 
lipsite de umor, în pofida atmosferei sumbre: „- Nea Nelu, dar la matale la inte-

lectuali, cum faceţi amor? întreabă curios 
Robert. - Noi, intelectualii, facem amor, măi 
Robert, cum faceţi şi voi, dar înmulţit la pute-
rea a cincea, răspunde acesta. - Adică cum, 
bre, nea Ioane? - Păi gândeşte şi tu, mă, că de 
asta ai cap, nu? - Să moară mama dacă pot 
să gândesc, spune bre, te rog! - Lasă, mă, că 
până termini pedeapsa o să afli, aşa că spor 
la muncă... şi dezleagă misterul.”  Romanul 
Carantină în iad este primul pas din colecția 
dedicată detenției la pușcăria Jilava, „...iniţial 
construită în 1907 cu destinaţia de fortăreaţă 
armată – numită generic Fortul 13 – a fost de-
săvârşită de comunişti pentru exterminarea 
adversarilor politici, dar şi a găinarilor, gen 
Potcovaru, care cu cei 38 de pârnaie în spate, 
era cel care petrecuse cele mai multe revelioa-
ne în puşcăriile româneşti.” Acest roman se 
constituie în opinia mea, așa cum mai spus, și 
într-un document veridic al unor lucruri mai 
puțin aflate la vedere și un periplu al suferinței 
unui om, a cărui condamnare s-a constituit pâ-
nă la urmă într-o lecție de viață împărtășită. 

O experiență a închisorii
Ion Dulugeac, Carantină în iad, Editura Romhelion, 2017



nr. 110 n mai-iunie 2021 actualitatea literară 15cronica

Cu ani în urmă, la 
redacția unei reviste 

literare, am primit un 
volum de poeme („Stân-

ci nupţiale“), al scriito-
rului George Vulturescu.

Citisem și până atunci 
câte ceva din poemele 

lui, dar în fugă, oarecum 
neglijent. Însă, la citi-

rea primelor poezii din 
volum, mi s-a deschis 

o ciudată revelație. 
M-au întâmpinat cuvinte cu gust de sânge, prelinse 

pe tăișul cuțitului, trimf de moarte, cu gust de vendetă, 
între vârful cuțitului și cel al condeiului, într-o lume a 
Nordului, izolată în mit, în credințe și obiceiuri, măr-
ginită de păduri nemaivăzute, cu oameni coborâți din-
tr-un timp cu dimensiuni stranii și curgeri bizarre, 
locul unde poetul faustian negociază între Înger și Dia-
vol, în cumpăna râvnirii aflându-se cuvântul și cenușa, 
rostirea și arderea, urcușul spre Dumnezeu și spulbe-
rarea vânării de vânt.

S-au cuprins în timp și alte scrieri, în aceeași matrice 
a Nordului. De astă dată, poetul mi-a dat întâlnire de 
taină cu volumul „Printre vânătorii de orbi”, apărut 
la Editura Junimea, din Iași, în 2021, o narațiune 
poetică seducătoare, de taifas cu parfum mitologic, 
un fel de tăblițe cu legi ale aceluiași Nord obsedant, 
cu zeități și ritualuri ascunse, interzise și inaccesibile 
ochiului profan. Mi s-au deschis porțile unei poezii de 
respirație largă, generoasă, îmbietoare, rostită într-un 
ritual ezoteric, cu mesaje sibilinice, percepute doar de 
cei initiați. Aici, Câmpiile Eleusine sunt Câmpiile Nor-
dului, cu ceruri populate de stele unice, înțelegându-se 
între ele după alte geometrii misterioase, venite de la 
un Dumnezeu numai al locului. Șerpuitorul Someș e o 
variantă metamorfozată a Styxului, împărțind lumea  
în două, dinspre infernul cotidian spre paradisul po-
etic etern. Gesturile, privirile și cuvintele oamenilor 
de aici sunt semne magice, acoperind o lume aparte, 
cu energii de sub glie, împletite cu luminile logosului 
dintâi al Creațiunii.

„Cămaşa poeziei nu se ţese pe lumea aceasta”e pre-
cum „cămașa miresei”, puritate împletită cu gingășia 
și bucuria exuberantă a realcătuirii cuplului paradisi-
ac, sub o închipuită poartă a sărutului brâncușiană, 
pe sub arcadele căreia poetul poate „trece prin zidul 
de umbre al nopții/ unde se rostesc silabe secrete/  
care rup sigiliile dintre morți și vii”, dintre profan și 
sacru, dintre trupul comun și iute pieritor și spiritul 
ales și abisal al poetului vânător de orbi, înzestrat cu 
al treilea ochi, cel al minții, al spiritului universal, al 
celui inițiat în aflarea și contemplarea adevărului ab-
solut, înfășurat și el în „giulgiul” cristic. Pe cuvântul 
cel drept, poetul e aidoma unui Apostol al lui Iisus, 
pășind și el deasupra apelor despărțitoare de lumi, 
una vremelnică, cealaltă din „litere” devenite scrum la 
focul creației poetice („Poemele mele sunt un manual 

de mers prin ceaţă”). Poemele „alcătuiesc un manual 
de mers prin ceață”, deschizător de cale, lumină de de-
parte, cheia magică a luminii însăși, vindecător de răni 
înalte, licoare din licoarea zeilor, nuntă cu tainele din 
reversul unei oglinzi fermecate, secretul rostirii lui Or-
feu, „cărările Ochiului Orb/ pe unde îi poți scoate din 
cripte/ pe cei care n-au apucat noaptea nunții”.

Poetul e „lupul” singuratic din copilăria umanității, 
colindând pădurea ancestrală a duhurilor și umbre-
lor sălășluind încă în basmele și legendele locului. 
Umblător printre cuvinte, și-a modelat memoria în 
apele înșelătoare ale unei oglinzi fermecate, oferind 
„roua de pe polenul stacojiu al literelor”. El devine 
deasupra timpului „aerul de sub /bătaia de aripă a po-
rumbeilor” (Lupul din copilărie) și-și vede „aburul 
respirației/ într-o oglindă”, după ce a abandonat me-
moria comună a celor fără har: ”- Golurile de mem-
orie sunt ca și monezile/ de pe care s-a șters stema 
regilor”. El este vistiernicul tainelor tăblițelor de lut, 
ale contemplativilor de demult, cu Ochiul lui Teafăr, 
cel cu care răzbate dincolo de bezna înșelătoare a 
cerului „în drumul spre Nord”. Numai lui, poetului-
profet, i se îngăduie dezlegarea nodului cunoașterii 
din inscripțiile fastuoase ale Codexului Negru, în-
deletnicire moștenită și păstrată sub jurământ până la 
sfârșitul timpului și al cuvintelor. El se vede un des-
cendent al lui Orfeu, după glasul căruia cântat se iau 
pietrele Nordului, pietrele-talisman, pietrele-cuvinte, 
spontan vorbitoare la ore neorânduiute în drumul tim-
pului fără pași - ferestre deschise în noapte, să poată 
pătrunde sub vrajă lumina.

Nu se închipuie un poet al cetății, ci mai degrabă 
un poeta vates. Orașul îl dezgustă, orașul e putred, 
ucis de o civilizație rudimentară spiritual, bântuit de 
miasme și zgomote sinistre, în dușmănie cu poezia 
și cuvintele ei înalte: „Nu te mai potrivești cu orașul 
acesta -/ oraș al viespilor care trezesc șobolanii lui 
Camus/din pivnițe, din lăzi si hârțoage/ și-i asmut 
împotriva a tot ce poate primi/ inima poeziei...” (Fu-
rie). Poezia nu e „pâinea morții”. Ea „nu se termină 
niciodată”, e trupul etern al poetului. Rostirea poetică 
se identifică în Cuvântul Genezei, ce n-are nicio 
convenție cu moartea: „Voi, care-mi veți ține oglinda 
la gură,/ nu vă mirați că am spart-o, încă din viață,/ 
în mii de cioburi/ ca să-i rămână morții cât mai puțin/ 
din respirația mea”, pentru că în poezie s-a întrupat 
nemurirea (O singură pâine). E o poartă deschisă, 
mereu primitoare de lumină, de orizont nețărmurit, cu 
sfințenia unei rugăciuni rostite în singurătate - numai 
poetul și Dumnezeul lui, într-o împărtășanie sacră și 
unică (Focul povesteşte cu fumul). El se reîntoarce sub 
aura homerică a lui Ulise și Ahile, edecar al corăbiilor 
lor, poposind la țărmuri troiene, dar acum, într-o 
miraculoasă schimbare, a „rămas edecar,/ pe cora-
bia neagră a poemului/ unde fiecare literă e o sirenă/ 
și te zbați să n-o auzi cum te însoțește/ până dincolo 
de moarte” (Opiu pentru literatură). Poetul își simte 
rădăcinile în mit, izvoarele inspirației sale de acolo 
urcă. Ar fi un coborâtor din Pygmalion, sculptând de 

astă dată în nobila marmură a cuvintelor. Galateea 
lui se întruchipează în Poezie. Prin satul lui cu aură 
arhaică și-a făcut cale „heruvimul” dătător de har: 
„Pentru mine, heruvimul/ a fost o lampă văzută pe 
dealul din sat” (Lampa văzută din deal ), „cometa/ 
care lumina drumul magilor” (Nu sunt un bun Orfeu). 
Dacă viața se naște sub semnul sfârșitului cândva, po-
ezia se cere străbătând peste clipă, în veșnicie. Poemul 
„Când a ajuns în dreptul ferestrei tremura,/ precum 
tremură orice vers la marginea paginii -/ imploră, vrea 
să fie una cu începutul și cu/ sfârșitul lui, simultan, în 
cer și pe pămănt” (Privirea peste umăr ). Nicio lege  a 
timpului născocit de vremelnicie nu stăpânește peste 
regatul poemului. Acolo, frica de timp a fugit.

Opintire de Sisif e lucrarea poeziei. Piscul ei se tot 
ridică pe măsură ce-l vrei atins și te îmboldește să mai 
urci o treaptă... și încă una... și încă una... și nu ți se 
îngăduie renunțarea, ca un blestem căruia nu-i poți 
schimba sensul și drumul către Nord: ”- Nici pe mine 
nu mă crede nimeni când le spun/ că literele din Cartea 
mea sunt firimituri de pâine/ din care se hrănesc cei 
care merg către Nord” (Cartea Nordului )

Ca un bard rorstitor de rune, poetul își scrie propria 
saga înaintea podului îmbietor să-l treacă, nu înaintea 
descâlcirii tainei cuvintelor: „Capodopera se iscă su-
bit/ precum se ridică praful stârnit la răscruci/ de 
palele vântului, îmi spune Bătrânul Bard./ Cine mai 
calcă, cu tălpile goale prin colbul/ canonic, reavăn, al 
unui drum uscat, după ploaie?” (Sfântul vers ne-
terminat ). E dulcele calvar al chemării, ispită la care 
s-a supus de bună voie, până ce ființa lui se va isprăvi 
dincolo de cuvinte, în marea tăcere a luminii.
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Regal de artă vizuală, o călătorie fascinantă în imaginar, o reuniune de creații postmoderne care 
transformă Isverna în centru cultural regional precum Timișoara este capitală culturală europeană 
în 2023. Certitudini constituite pe valoarea conceptelor artistice pe care cele două locații le reprezin-
tă. Devenit eveniment de marcă, tabăra de la Isverna s-a constituit în prilej de concomitență artistică 
atunci când arta înaltă prilejuiește efuziuni între stiluri și tendințe, recalibrare artistică, consolidare 
de stil și dialog conceptual. Demersurile în formă și culoare, forme și volume, dar și imagini decrip-
tează trăirea cotidiană marcată de conjunctură, întâmplător și efemer, astfel că prezenta expoziție 
poate fi receptată și ca dare de seamă asupra prezentului în lucrări care exprimă dorința de desci-
frare a existenței la intersecția dintre plăcere, frumos și intelectiv, care denotă polimorfism stilistic, 
polivalență ideatică, polisemantică interpretativă și conceptualizare artistică. 

Tabăra de creație „Isverna 2021” se dovedește a fi fost un proces de inferență artistică bazat pe 
interferența creatoare, apoteoză a artei vizuale prilejuită de natura generoasă și ospitalitatea locală, o 
meta-reuniune de artă vizuală compusă din lucrări mature, cu o structură apodictică realizată în lim-
baj post-modern. Din perspectiva cunoașterii, istoria artei este drumul de la rațiune la subconștient, 
astfel că acesta se constituie ca memorie în continuitate, iar prezentul ca rațiune. Rațiunea nu poate 
traduce subconștientul. Ca să se folosească de el este nevoie de imaginație, fie conștientizată, fie 
din vis. Exteriorizarea subconștientului prin artă se înscrie mișcării post-moderne. Prin apropierea 
de acesta, arta se „trăieşte” ca instanță existențială. În acest context lucrările prezente reprezintă 
meditații plastice din preajma subconștientului ca urmare a introspecției sinelui și a proiecției sale 
imaginative prin volume, suprafețe și culori.

Lucrările prezente panoramează zona și transpun experiența cu ajutorul imaginației, dincolo de 
norme și principii, fără pretenția judecăților de valoare. Fiecare lucrare este o trăire a subconștientului 
într-o direcție indusă. Așa cum se observă, relația cu narațiunea este abandonată mai peste tot. Fi-
rul epic (bazat pe metaforă) face loc dezvoltării exponențiale în spațialitate, când asemeni unor 
reverberații se propagă unda metafizică (scăzută ca amplitudine existențială) cu importanță tot mai 
mică în construcția vizuală. Accentul cade mai mereu pe parcursul intelectiv al receptării creației 
și mai puțin pe semnificația sa. Întâlnim în expoziție lucrări unde supralicitarea dimensiunii ima-
ginative duce în suprarealism, când subconștientul este revelat prin latura sa asociativă, rezultând 
fantasmagorii care provoacă incertitudini. Deși aparțin aceleiași mișcări artistice, lucrările de față nu 
pot fi comparate, ci cel mult alăturate și complinite unele cu altele, fiecare autor și implicit lucrare ex-
primând o fațetă din infinitul probabilităților raportate la posibilități. Lucrări cu conținut latent, vag 
și incoerent, cu o argumentație care sugerează existența straturilor existențiale suprapuse, împreună 
și fiecare exprimă discrepanța dintre realitate și imaginarul indus de introspecție. Prezenta expoziție, 
în ansamblul său redimensionează aspirații vechi cu ajutorul limbajului vizual post-modern într-o di-
versitate estetică ce facilitează înălțarea pe verticală la intersecția dintre realitate, rațional, conștiență, 
subconștient, imaginar, trăire, între dorință și refulare, declin și impas, speranță și optimism.

Ion DIACONU

Isverna 2021, caleidoscop de artă vizuală
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Cronica lui Anonymous
– Surprinzător-încântător îmi imaginez că sunt
un purist și vorbesc ani fără număr
în limbajul inocenței absolute despre Taina lumii
nevăzute,
auzi, Doamne: John Lennon într-un reality-show
l-a luat gura pe dinainte spunând că beatlesii
sunt mai populari decât Iisus

cu sufletul împovărat de balastul vieții îl trimit
într-o expresie tulbure având chipul uitării,
iar la un alt nivel de receptare dă-ne nouă
sărut de pace și dezlegare la plăcerea
alb-întunericului
erotic: textul se subînţelege şi alta-i
dimensiunea existenţială...

suntem hoţi şi avem timp şi statui de aur, Doamne,
şi Killer instinct avem cum ne cere frumoasa Ruxandra:
să fii macho şi să stai inimă acestui poem, Doamne,
cum stăm noi între mahorcă şi vodcă la hanul
Dostoievski
iar Ochiul tău dinafară să vadă cum Universul întreg
se ridică în picioare şi aplaudă solemn 
procesiunea mumiilor regale
profesor de adevăr, profesor de absurd să fii
şi ţi-ar fi greu să înţelegi tirania majorităţii barbare
care nu te lasă să te visezi în Megalopolis ascultând
Oratoriul bizantin de Paşti

timpul mută înşelător pe negru și eu nebun nebun,
nebun pe sub cerul-iarmaroc pe sub cerul-bazar
număr tare și rar toți împărații bizantini, martor
fiind Andrei Salos – nebunul sfânt care a trăit
în Orașul spiritului absolut pe cealaltă
parte a timpului

sfinții duc lada de gunoi a istoriei fiindcă
toate cele văzute sunt trecătoare
iar indecența gloriei sărută crucea destinului
și eu nebun nebun de legat în cămașa de forță
a timpului prezent lovesc de nebun – capul meu
e o bâtă – pereții de aer aer aer, și spart, aerul 
e un ocean din icoane pe sticlă
și râd râs nebun din cioburi mă adun:
hartă fără hotar, mut nebunul negru pe negru
când șah cu mii de gânduri în ritualul Cosmosului
îmi dă Marele Avatar
ca un detector de disperare,
eu de spațiul galben vorbesc, al agoniei,
un galben mariatereza
căzut în trupul meu: acolo a murit cuvântul mamă
și a murit cuvântul tată și în strigătul ochilor nevăzuți
îmi trag sufletul greu de orizonturi: vorbesc
să mă vindec de așteptare la Poarta de Aur,
vorbesc să mă vindec de așteptare cum vorbesc
mormintele de împărăția viitorului

da da în aerul-călugăr sub sigilii de ceară
stau moaștele neamului omenesc în lumea lui
Dumnezeu
și noi plini de mântuire stăm în trupul rugăciunii
și pentru o pace mică mică credința turmei
mai câștigă un război mai pierde o frică

și mănâncă firimituri din cele douăsprezece coșuri
rămase de la Domnul,
duc la ureche aurul Magilor
și ascultă Liturghia cosmică și când se termină
răbdarea sufletului
își botează umbrele

și pleacă din Cetatea Cuvântului
prin Poarta construită
din lemnul rămas de la Arca lui Noe.

Curături, ianuarie 2021

Amintiri bolnave
– Pe plajele minții în fiecare dimineață
uimit găsești urme de pași

ești contemporanul anonim, ești îngerul setei
plutind pe apele mișcărilor sufletești, pui aură
tiraniei păcii și pandemiei mult discutate
în realul imediat:
cioburi de cuvinte nasc înțelesuri diferite,
suferă de un virus cultural

când liniștea e o părere despre moarte și Înviere,
inima Bibliei ne doare

din bătrâni se spune că sunt lucruri de aflat
în continuare, iar capacitatea de a produce vise
despre icoanele războinice
și Cetatea păzită de Dumnezeu
dovedește că viața e purtătoare de cruce
iar visele albe se numesc mesteceni
când Domnul aprinde lumina vezi suspinele
bătrâneții: în  singurătatea lacrimei pentru câteva
clipe
ești în afara timpului,
ești o ieșire din tine
ești strivit de lumina Marelui Solitar

Vasile Proca
când aprinde Domnul candela oamenii se trezesc:
tăcerea chipurilor ascultă vorbele analistului politic:
o erezie,
copacii au măști de unică folosință: utopie socială,
oamenii Sfântului au gust de anafură și rugăciune:
orizont de așteptare,
superficialitatea și tristețea fac distanță psihică:
amintiri bolnave

după ani și ani de cântat, plecându-se cuvintelor,
îngerul setei, Bob Dylan, bea mila Domnului
cu gust de folk, country, rock și blues
recită fragmente de nori
pentru oameni în alb care dau viață clipei
în flacăra unei rugi colindă frigul din oameni:
o clepsidră e inima lor și tu vezi un el și o ea
cum curg prin prezentul infinit, le asculți violoncelele
suspinând Odă bucuriei lângă Palatul Domnesc,
și adevăruri cerești nevrozele cântă și elegiile
se iubesc,

asculți o muzică fără sfârșit și sfântă: vezi
umbra trubadurului cu albă pălărie:
un mărturisitor al muzicii ce nu își poate vindeca
singurătatea:
el vâna în sufletul singurătății urmele de pași
găsite pe plaja minții: erau urmele pașilor săi

din vocea îmbătrânită asculți Ballad of a thin man,

din ochiul încoronat i se naște apusul de soare

a fost ceva din veșnicie: moarte și disperare
oct. 2020, Curături

Fragment bizantin
I

– Arc de triumf: coloane zugrăvite cu litere,
semne ciudate, cifre,
din loc în loc vezi cruci de culoare roșie

coloanele se unesc, devin perete negru, spart
de privirile unui dreptunghi portocaliu:
îmbrăcate în negru două călugărițe fac mișcări
după un anume ritual:

t
h
e

sacral
d
a
n
c
e

se roagă, se uită la Cer, invocă un sfânt
lipsesc lumânările, le semnifică prin semne,
voce: la Dumnezeu să te gândești ca la un
Dumnezeu,
la stânga și la dreapta vezi două rame uriașe:
călugărițele intră în rame – 
ființe și obiect devin icoane vorbitoare:
cine nu se roagă dimineața și seara nu are
Dumnezeu,
în tăcere – tăcerea ființei – icoanele se ridică,
se ridică, adună timp în Cer

II
sunet de trompetă, perete negru spart de
un dreptunghi alb
în albul dreptunghiului o femeie în negru urcată pe un
zid de cărți,
în mână ține un teanc de foi,
sunete, mai degrabă cuvinte strigate:
avem aici o Cronică scrisă pe piele de ied
nenăscut,

în loc de hârtie s-a folosit piele de ied
nenăscut: conține o gelatină specială,
se pune foița de aur peste pielea de ied
în timp ce se usucă, pielea absoarbe foița
purtătoare de cuvinte: cuvintele creației,
o așezare în Înviere

un fluierat ne respiră, asculți ce se întâmplă în tine,
vezi o mare tablă neagră: femeia îmbrăcată
în negru are în mâna dreaptă o cretă: creta
îngerului, trage pe tabla neagră de la dreapta la 
stânga o linie care îi înconjoară capul, și
scrie: vino la nașterea ta, e loc
de rugăciune

lipită de tabla neagră femeia trasează
conturul mâinii stângi și spune:
pe această tablă neagră mâinile visează icoane
și viață de nevoință,
iar cele nevăzute sunt veșnice și tu aduni
tăcerea ca stare de spirit

auzi: voi, voi, voi! războiul dintre voi și voi
apare el în mantie albă,
lipit de tabla neagră, ea îi desenează conturul
de secretar imperial și guvernator al Capitalei
Bizanțului, el, Teofilact Simocata, spune:
sărbătorește soarele care apune și leagă strigătul
Fiului pe Cruce cu tăcerea Tatălui
atunci ai să vezi cum coboară Dumnezeu spre om
și ai să vezi cum urcă omul spre El

și s-a făcut o liniște imensă:
au urmat ani de muțenie peste un potop de gânduri
și de ispite, peste un străvechi imperiu,
spun cititorii
îndelungați în zilele
cuvintelor

Psalm I
– Urcam scara luminii unui Sfânt
să privesc în orchestra culorilor
cum îmbătrânim
și eu și biserica

pe scară cum stam
trăiam o minune:
biserica era Înviere

fața îmi atingeam
de chipul Sfântului
și era un timp de liniște,
și eu așezat în ființa Lui

pe scară cum stam,
în murmur nerostit așezat,
vă citesc o icoană
să înțeleg de ce e vie,
să înțelegeți de ce vă rugați

părul îmi albea
odată cu pletele Sfântului
și-n același timp cu Liturghia
Iisus se dă jos
din brațele Mamei

Curături, 2018

Suflet de amintire
– A murit nașul meu
Gheorghe Preda,
singur de ani
în casa lui
din fereastra pădurii
a murit nașul meu de botez
în ziua când ceasurile
spuneau
că timpul se strică,
în ziua când din cer
prin trup îi curgea
o lungă tăcere

ca venit de oriunde
nașul meu,
slujitorul Domnului,
repede îmi deschidea
ochii minții
cu bogăția minții lui:

o carte de lumină
scrisă în Rai
pe care nimeni pe pământ
nu a scris-o

și eu în genunchi
pe o picătură de sânge divin,
copil de trei ani
spunând Tatăl nostru
pe o picătură de sânge divin
la picioarele Domnului

desfrunzit de zile
la o sută doi ani,
a murit nașul meu
din satul Slobozia:

îți sărut dreapta,
că din apa botezului
m-am născut a doua oară,
că mi-ai botezat cuvintele,
suflet de amintire            Curături, 2020
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Poemele umbrei                                                                                                                            
(fragmente)

*
Scade lumina,                                                                                                                   
scade umbra,                                                                                                                         
scade viața.                                                                                                                       
Sărace sărbătorile trupului!                                                                                                                           
O mie și una de nopți pentru sporovăiala                                                                                                                 
vântoaselor,                                                                                                                              
chivuțe mestecând cenușa nesomnului                                                                                            
la capăt de pod.                                                                                                                
Cuvinte fără de noimă,                                                                                                     
vorbe furate de pe gura tăcerii.                                                                                                              
Scade lumina,                                                                                                                    
umbra,                                                                                                                                 
viața,                                                                                                                                  
limpede-i doar marginea gândului                                                                                                        
și povara ființei.

*
Au ruginit amintirile,                                                                                                          
vorbele,                                                                                                                                 
clipele.                                                                                                                                         
Cu limbile-ntoarse orologiul stă,                                                                                                 
ceasul nu mai e-al lui.                                                                                                               
Atârnă rugina de veșnicul cui,                                                                                                         
osia lumii s-a răznit și-a căzut,                                                                                                
lumina-i crăpată,                                                                                                                       
țărâna e lut.                                                                                                                                
Doar rugina e vie în tot ce e viu,                                                                                                       
doar tăcerea urlă-n pustie-a                                                                                                        
pustiu! 

*
Într-o parte lăstari și tufișuri.                                                                                              
Înainte ziua. Se stinge...                                                                                                
Aliniați stau morții                                                                                                                           
în duminica goliciunii lor.                                                                                                                
E sărbătoarea minciunii și-a jafului.                                                                                    
Pe nimic se cumpără viața                                                                                                       
și moartea,                                                                                                                                         
pe nimic se vinde credința                                                                                                              
și ființa,                                                                                                                                          
de nimicul nimicului se-nnoadă                                                                                               
lacrima omului,                                                                                                                 
judecata,                                                                                                                      
tăcerea.

*
Cu mâinile mâinele-l pipăi                                                                                                         
pe zidăria luminii;                                                                                                                       
aspru și moale și fluid                                                                                                                            
precum pielea adierii de martie,                                                                                                 
o trecere între tine și tine                                                                                                               
prin care abia se strecoară                                                                                      
pasărea-vânt.                                                                                                                              
Dacă-ai întreba,                                                                                                                                         
doar gura ulciorului spart                                                                                                              
ar răspunde,                                                                                                                                 
doar  gândul de care se-agață-n  apus                                                                                      
întunericul.                                                                                                                                     
O capcană pândește-n adâncuri                                                                                              
și-n ea locuiește tăcerea. 

*
Cum se leagănă ele                                                                                                        
toatea-ale lumii                                                                                                                         
deasupra prăpastiei,                                                                                                                 
cum se-ndură ele de ochiul plâns                                                                                                           
al zilei,                                                                                                                                           
de vedenia nopții și de porțile                                                                                          
totdeauna  închise,                                                                                                                    
cum le-ngăduie zările                                                                                                                                           
și le treieră  mările                                                                                                                      
în toate sările                                                                                                                              
când urcă scările!                                                                                                                              
Cum se leagănă toate-ale lumii                                                                                                           
și viața                                                                                                                                            
și Dumnezeu                                                                                                                                         
pe trapezul  inimii tale!

Horia Bădescu

Lucia Moise, tehnică mixtă pe pânză

Ofelia Huţul, acrilic pe pânză
Sarah Raluca Miulescu, 
tehnică mixtă pe pânză
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Suzana Fântânariu, tehnică mixtă pe pânză

Valeriu Sepi, tehnică mixtă pe pânză

Costin Brateanu, tehnică mixtă pe pânză
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                                                „Monsieur le Presidente,
                                                Je vous fais une lettre
                                                Que vous lirez peut-être
                                                Si vous avez le temps...”
                                                                 Boris Vian

Prea cunoscutul discurs al lui Camus la festivitatea 
acordării premiului Nobel,în 1957, mă tot obsedează: 
„Un înțelept oriental cerea mereu, în rugăciunile sale, 
ca Dumnezeu să-l cruțe de a trăi o epocă interesan-
tă. Cum noi nu suntem înțelepți, Dumnezeu nu ne-a 
cruțat și încă trăim o epocă interesantă, în orice caz, o 
epocă ce nu ne permite să ne dezinteresăm de ea.”

Cam prea interesante vremi trăim și-n România. 
Fabricăm mecanisme de apărare, vrem să ne îngrijim 
de grădină, dar vremile sunt mult prea complicate, 
strâmte și strâmbe. Citea Caragiale două ziare ca să-și 
formeze o opinie? Noi câte posturi tv urmărim, ca să 
pricepem ce și cum? Știristele nu mai dau „știri albe”, 
ci știri „cu tendință”.Un ziar martor neutru al eveni-
mentelor? Mai va. 

Statistica minte și ea, de se înverzește icoana, că tră-
im mai bine „pe fond” (ticul verbal nesuferit al minis-
tresei Muncii); că traiul cetățenilor s-a ameliorat, ceea 
ce doar bugetarul turmentat poate crede; că scumpiri-
le îs „inerente reașezări de prețuri”. Doamna Turcan 
dă dreptate pensionarilor, dar nu le și face dreptate, fi-
ind gata să taie nodul „de fond”. Premierul Câțu „aj’tă” 
pe români: deține doze de vaccin și pentru la anu’ și 
la mulți ani. Altcineva moare de grija rom’nilor (în 
pronunție băsescă): „Sunt săraci, vai de capul lor!” Vai 
de-al lui, aș exclama eu.

 Dumitru Augustin Doman, în 366 de însemnări din 
timpul pandemiei , Editura Grinta, 2021, e mai tranșant 
à propos de ideea cretinoidă a lui Nelu Turcanu, par-
don Tătaru, de a-i carantina pe bătrâni în hoteluri. 
Unii peste alții, cu sutele și nu-n livada lor, în siguran-
ță deplină;  nu-n  grădina lor, a unora cât o batistă, to-
tuși grădină: „să plece pe veci la Hușii mamei lui.”

Pe un canal guvernamental, ni se cere: „Dați doi euro 
pentru o școală ca afară!” De ce nu ca înlăuntrul țării? 
Promit să plătesc numai după ce va plăti Mircea Platon. 
În ce-l privește pe ministrul Învățământului, domnul 
Câmpeanu îi vede pe studenții nevaccinați în combi-
nezoane (de culoare roz combinezon?). Doamna Ani-
sie avea altă metodă educativă, apud Doman: „Luăm în 
calcul ca venirea copiilor la școală să se facă în așa fel 
încât să nu se întâlnească unii cu alții.” (marți, 4 august 
2020). Monica a plecat, dar ceva  mai sus, în Parlament.

„Dacă e haos, măcar să fie ordine”, replică ieșită de 
sub năstrușnica pălărie a lui T. Mazilu. Un exemplu 
de ordine în haos? În 18 septembrie, consultând site-
ul graphs.ro, care se ocupă de monitorizarea datelor 
Covid-19, Augustin Doman constata că România poate 
intra în Cartea Recordurilor: „a reușit să vindece, într-o 
singură zi, 44.991 de oameni de COVID! Bineînțeles, 
acest miracol a schimbat drastic și raportul cazuri-
lor active: le-a redus de la 49.760, câte au fost joi, la 
17.623, astăzi.” Nu-mi plac cifrele, dar ce relevante 

sunt! Atotputernica Frumoasa cu coasa a continuat 
să-și facă treaba. „Dovadă irefutabilă că există moarte 
și după alegeri.” Punto y coma.

Am păstrat (și nu prea) distanța față de televizor, dar 
tot m-a ajuns acel „hai să ne haidem” al președintelui: 
„Virusul este în so-ci-e-ta-te.” Salvarea, la vreme de 
război virusologic,vine de la Tzancă Uraganu. Care, 
pesemne, după vaccinare o să dea adeverință „ad la-
bam”, cf. exprimarea intrată în neuitare a  colonelului 
Gheorghiță, cu calul priponit de garofița manelistului. 
Asta da, soluție! Cine l-a consiliat pe Uraganu să se im-
plice în vaccinare? Lucian, Mândruța lui Brucan.

Și la dreapta, și la stânga, există forțe intelectuale; la 
fel, impostori fără număr, aroganța lor fiind vecină cu 
ignoranța. Numai în USR e un Iisus, în persoana dom-
nului Vlăduț Voiculescu, Mântuitorul (gata să mântu-
iască spitalele de stat), prigonitul și crucificatul. Nu se 
poate mai rău decât cu Voiculescu plus cei 40 de con-
silieri? Ba se poate. Noul „diamant” de la Sănătate ne 
va epila definitiv, în clica sa particulară.

De ce se aleg mereu și mereu incapabili, inconștienți, 
care ne întorc ființa pe dos? Neisprăviți de facto, cu 
vorbă turcană? Mă abțin cât pot să-i așez pe politici-
eni într-un soi de bestiar (Alfabestiar e titlul Mihael-
ei Malea Stroe). Leul din capul trebii, Taurul, Boul 
Apis, Mistrețul cu colți de 30 de arginți, Oaia vorbi-
toare, Calul cu masca pe ochi. Berbecul și-a cam pier-
dut coarnele și batistuța, Vaca nu-i sacră, ci proastă 
grămadă, Cerbul nu ne mai fură vederile cu pietrele lui 
scumpe, o aduce la sănătate, între coarne, pe Floarea 
Darurilor. Ursul e împușcat. Ba nu, e „recoltat” (așa se 
zice corect politic pentru ucis prin împușcare) de un 
prinț austriac cu sânge albastru, medic pe deasupra.
Cine pedepsește fărădelegea pofticiosului de labă de 
urs? Pariez că nimeni. Mă bazez pe Ghost Arthur, să 
oprească el vânătoarea de capre negre.

Ei, dar ar mai fi câteva trofee prin Carpați. Trofeul 
Arafat, de pildă, vânat jurnalier de echipa Ciutacu-
Șoșoacă. Ajuns vinovatul de serviciu, după ce a fost 
cea mai populară persoană publică, mai popular decât 
președinții, de la Bostănescu, așa cum îl numea Goma 
(omorât de Covid în 25 martie, 2020, ceea ce Securi-
tatea n-a reușit), la Petrov. Cât despre Iohannis, după 
atâta moarte (la Spitalul Județean din Piatra Neamț, 
sâmbătă, 14 noiembrie 2020), l-a cam durut în ski, 
cum a zis presa liberă. Îndemnul: „Hai cu mine pe 
pârtie!”, eins, zwei, la o zi după tragedie, a sunat la fel 
de rău ca amenințarea de dinainte de Paști: Stați în 
casă de sărbători, altfel veți avea înmormântări!

Dar s-o spunem pe-a dreaptă: când am văzut scenele  
cu cei peste o sută de pacienți evacuați postoperato-
riu, cu dureri groaznice, în noapte, din Spitalul Foișor, 
m-am întrebat dacă mila, compasiunea n-au a face, în 
aceste circumstanțe, pentru Doctorul Arafat. Doar o 
scuză seacă, neconvingătoare? Cele bune să se-adune, 
dar cele rele (scene crude, nepermis de crude) se spală 
doar cu lacrimă. Și poate că teledoctorul nu trebuia să 
anunțe atât de încruntat cifrele și prelungirile stării de 
alertă. Un pic de blândețe compasivă ar fi făcut minuni. 

Pe de altă parte, oricât de bun organizator ar  fi, e 
mai greu  să organizeze  haosul spitalicesc. Dar ce bine 
că victimele Covid sunt, peste trei sferturi, bătrânii! 
Nu zicea premierul, în 17 sept. 2020, că „mărirea pen-
siilor” este „o trădare de țară”? Poate de asta a câștigat 
alegerile, cu 70%, un mort: primarul din Deveselu. 
Să-i fie țărâna ușoară lui Ion Aliman. 

Dar ce se mai întâmplă în jurnalul de pandemie al 
lui Dumitru Augustin Doman? Da capo, la Focșani, 
Unirea se sărbătorește separat. Un loc pentru primar, 
altul pentru șeful CJ. „Mică Unire, mare dezbinare!”, 
comentează DAD. După Presidente, de pandemie e 
vinovat (joi, 30 iulie, 2020) PE-SE-De-ul, nicidecum 
Pe-Ne-Leii, deși caprovarzismul lui Ciolacu e notoriu; 
până și ghioceii înfloriți în Gerar sunt mai curajoși.
Unul din doi români a ajuns virusolog. Las’ că și dum-
nezeii virusologi sunt niște „dumnezei de carton”. În 
20 martie, serbăm Ziua Mondială a Fericirii, ceea ce 
ne lasă mască. DAD descoperă  „meseria  de a fi numă-
rător de morți.” Mai ales că, dacă scapi de virus, poți fi 
omorât de sistemul medical.

Un gând din 15 iunie 2020: „Din ironiile pandemiei: 
dacă nu ne distrugeam din timp economia, acum, cu 
pandemia asta, pierderile erau enorme.” Bine. Da. S-a 
găsit soluția: tăiem toate pădurile, ca să nu mai fure 
nimeni lemn, chit că dealurile, bărbierite cu drujba, se 
vor prăbuși peste case. Klaus Iohannis susține campa-
nia de împădurire „O pădure cât o țară”. De asta s-o 
vinde Ardealul la bucată, să rămână mai puțin spațiu 
de plantat și să nu mai fim în coada clasamentului UE? 
Profesorul Mircea Popa, în „Făclia” de joi, 6 mai, ne ce-
re să ne opunem legii vinderii pământului transilvan.

 97 la sută dintre politicieni fură? Îi îndrumăm pe cei 
3% să fure azi un ou, mâine un bou, ca să ajungă și ei 
-sărmanii- viței de aur. Le spunem românilor să iasă 
afară ca să se poată fura în liniște și pornim să recon-
struim România fără ei și fără nevaccinați, că tot vor fi 
suspendați  de la viața civică. E ca-n Ilf și Petrov; „Vin-
dem bere  numai sindicaliștilor.” Oricum, nevaccinații 
nu se pot întoarce în so-ci-e-ta-te. Dreptu-i, Monsieur 
le Presidente? V-aș scrie o scrisoare, dar mă tem că 
mi-ar răspunde consiliera Pușcalău.

Precizare necesară: DAD a ajuns un „revoltat resem-
nat”, se întreabă unde-i omul politic în stare, prin pro-
gram, să-l determine să meargă la vot și găsește 1001 
de motive pentru care nu votează:

1. Nu poate alege între hoții de stânga și cei de dreapta;
2. Crește numărul morților de Covid, dar la vot ni se 

cere să mergem;
3. Pune ștampila pe PNL și dă de pesediști; pe PSD și 

dă de liberali sau și mai rău;
4. Pentru că s-a spus că pensionarii votează cu cine 

nu trebuie, periclitând viitorul copiilor;
5. Fiecare candidat promite marea cu sarea și te alegi 

cu sarea (dar și aceea de vânzare);
6. Deoarece, după Mark Twain: dacă votul ar putea 

schimba ceva, n-am mai fi lăsați să votăm.
Pe mine Dumitru Augustin Doman m-a convins din 

aceste  șase motive. 

E lung pământul, ba e plat!

„Căderea din Rai” a poetului
Florentin POPESCU

Este foarte interesant de observat că 
în ultimele trei-patru decenii s-au afir-
mat plenar în literatură o serie întreagă 
de scriitori descendenți ai unor familii 
de învățători și alți intelectuali din lu-
mea satului. Înzestrați cu har, pe de o 
parte, iar pe de alta beneficiind de spri-
jinul părinților, ei au dat/dau literaturii 
contemporane scrieri de certă originali-
tate și valoare.

Cândva, într-un viitor pe care ni-l do-
rim cât mai apropiat, cineva va trebui să 
evalueze operele lor privite și din acest 
unghi, întrucât, cum bine se știe, bio-
graficul se împletește strâns cu imagi-
narul creației. De altfel, avem o întreagă 
literatură despre dascălii de altădată din 
lumea satului. De ce n-am avea, la urma 
urmelor și o literatură a descendenților 
acestora?

Categoriei sociale mai sus amintite 
se circumscrie și dl. Horia  Bădescu, 
poet, eseist și traducător afiliat la înce-
puturile sale literare celebrului grup de 
scriitori de la revista „Echinox” din Cluj.

Ulterior, dl. Horia  Bădescu și-a con-

struit, carte cu carte, prezență culturală 
cu prezență culturală, un destin literar, 
așa încât astăzi are o operă literară re-
marcabilă și peste care nu se poate trece 
cu ușurință.

Având o viață publicistică (și nu nu-
mai publicistică, ci și diplomatică) în 
spate, acest scriitor a fost, rând pe rând, 
redactor de radio, director de teatru, 
director adjunct și apoi director plin al 
Centrului Cultural Român de la Paris, 
membru fondator al Societății Culturale 
„Lucian Blaga”, fiind, în paralel, cola-
borator la edituri și reviste încă de prin 
1964, semnatar a numeroase volume 
de poezie, al mai multor romane și tra-
duceri din literatura universală, ca și al 
unor comunicări culturale la Festivaluri 
și colocvii internaționale, d-l Horia  Bă-
descu este astăzi una din personalitățile 
proeminente ale Clujului, prestațiile d-
sale fiind cunoscute și unanim apreciate 
pe plan național.

Ajuns și d-sa (deh! asta-i viața!) la 
senectute, gândul l-a purtat/îl poartă 
adesea și către copilărie, către anii din-
tâi și către spațiul în care a văzut pentru 
prima oară lumina zilei. A avut șansa ca 
acest spațiu să nu fie unul oarecare, lip-
sit de farmec și arid, ci unul în care na-
tura a orânduit frumuseți de un farmec 
cu totul aparte: cel al Argeșului, mai 
exact spus al localității Arefu.

Despre această zonă, despre anii din-

tâi, despre familie și întâmplări din înde-
părtatele timpuri ale copilăriei d-l Horia 
Bădescu a scris și a publicat nu demult 
o carte emoționantă (Căderea din Rai, 
Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 
2020), al cărei titlu sugerează și subiec-
tul dezvoltat pe larg între coperți: copi-
lăria cu toate ale ei, bune și rele, fiecare 
din ele punându-și o puternică ampren-
tă în mintea și-n sufletul celui care mai 
târziu se va consacra artei cuvântului.

Personal, ca aparținător aceleiași ge-
nerații cu autorul, lectura volumului 
mi-a prilejuit o întoarcere în timp, ofe-
rindu-mi totodată și rara ocazie de a mă 
regăsi în unele amintiri ale poetului și 
prozatorului de azi, cel care cu recunos-
cuta-i artă literară știe să re-creeze at-
mosfera și cadrul unor vremuri trecute 
și să dea nerv și cursivitate textului, im-
primând personalitate fiecărei pagini.

Lumea debusolată și săracă de după 
război, familia urgisită (între altele și 
fiindcă tatăl scriitorului a suferit pe ne-
drept chinurile și rigorile închisorilor, 
fiind arestat abuziv), bucuriile fatal-
mente limitate ale copilăriei, nădejdea 
într-o viață mai bună, normală și multe 
altele sunt chemate acum spre a fi eva-
luate cu judecata celui matur, realizat 
profesional.

Citim într-un loc: «Nu știu dacă veșni-
cia s-a născut la sat, cum credea Blaga, 
dar știu că timpul copilăriei mele, care 

n-a fost lipsit de întâmplări dramatice, 
de frustrări și îndestule lipsuri, pes-
te care a trecut tăvălugul unei „istorii 
în marș”, cum suna unul din sloganele 
epocii, timpul acela mi se pare și acum 
în afara duratei. Nu pot să spun când a 
început, dar în mod sigur pentru mine 
nu se va termina niciodată. E mereu viu, 
pulsează în adâncul meu, ca și cum ar 
aștepta copilul de-atunci, acel eu străin 
mie cel de acum și aproape incognosci-
bil, să revină în el și să-și continue exis-
tența adamică», iar în altul aflăm, de 
fapt, întregul mesaj al cărții: «Nicăieri, 
ca în această „sălbăticie” domesticită 
care e satul, nu te afli mai aproape de 
sâmburul vieții, mai în firescul alcătuirii 
universului. Nicăieri transcendența nu 
te pândește și nu așteaptă cu nerăbdare 
să ți se dezvăluie din fiece ungher ca în 
lumea în care Dumnezeu umblă ca și tine 
desculț prin roua dimineții, prin pulbe-
rea serii, dezvăluindu-și urmele ochilor 
deschiși în orizontul luminii. Doar aici 
îi poți auzi glasul în cântecul ierbii și-n 
zarva pâraielor, în țipătul lăstunilor dan-
sând în jurul turlei bisericii și-n amurgul 
treierat de cântecul mierlei. Nicăieri! 
Iar dacă nu am siguranța că veșnicia s-a 
născut aici, în poezie, în mod sigur, da!».

Este ceea ce, prin devoalarea propri-
ilor amintiri, autorul demonstrează cu 
prisosință în această carte. O carte scri-
să nu doar cu pana, ci și cu sufletul.
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E lung pământul, ba e plat!

„Căderea din Rai” a poetului

De la bun început se impune să subliniem că însem-
nările care vor urma au fost provocate de lectura din 
revista „Ateneu”, nr. 615-616 din 2020, a articolului 
intitulat „Calypso – mister nedezlegat”, sub semnătu-
ra doamnei Elena Petriman-Țarălungă. Da, suntem în 
linii mari de acord cu afirmația din titlul articolului, 
cu atât mai mult cu cât în cazul Calypso se împletesc și 
se răsucesc drăcește, ca într-un veritabil nod gordian, 
adevăruri cu neadevăruri, realități cu închipuiri, fapte 
întâmplate cu fapte probabile sau care în mod logic nu 
ar fi putut să aibă loc ș.a.m.d. Ne asumăm, de aseme-
nea în linii mari, concluzia oarecum finală a autoarei 
menționate mai sus, potrivit căreia „Nimic nu se mai 
știe, aproape nimic, despre Calypso”. Dar, așa cum se 
va putea constata în cele ce vor urma, drumurile noas-
tre și drumurile doamnei Elena Petriman-Țarălungă 
se vor despărți și vor conduce în direcții opuse.

Noi ne vom strădui nu să tăiem nodul gordian amin-
tit, căci prin tăiere lucrurile ar deveni și mai încâlcite 
și neclare, ci vom încerca să despletim pe îndelete, în 
măsura în care ne va fi în putință, firele care strâng aici 
grămadă pe genialul poet rus A. S. Pușkin, pe grecoaica 
Calypso (nu suntem de părere că va fi existat o singură 
grecoaică și că indiferent câte vor fi existat, nu e câtuși 
de puțin obligatoriu să se fi numit Calypso), poezia lui 
Pușkin „Șalul negru” (cu toate că nu vom fi încântați să 
ne repetăm; vom fi nevoiți să o facem în prezentarea 
și argumentarea punctelor noastre de vedere. Astfel, 

deocamdată, să spunem că și mai înainte, dar și după 
poezia lui Pușkin, a mai existat cântecul lăutăresc mol-
dovenesc „Șalul negru”. Cu același titlu!), pe Costache 
Negruzzi, Mănăstirea-Neamț, cimitirul, mormântul de 
acolo, gropnița, craniul lui Calypso ș.a.m.d.

În ceea ce privește mormântul lui Calypso, aici, spre 
regretul nostru, ne situăm pe poziții complet opuse 
față de autoarea citată mai sus, căci dacă admitem 
că în primii 7 ani va fi fost vreun mormânt, acesta (și 
crucea pe care ar fi fost săpate cuvintele atribuite de 
Negruzzi  lui Calypso) n-a fost văzut și nici menționat 
de către nimeni altcineva. De altfel, autoarea a  auzit 
de mormânt de la fostul ei profesor de limba și lite-
ratura română, un profesor de excepție, dar care dis-
punea de informații vagi și incomplete, dacă nu chiar 
și false. Desigur, aici ne referim doar la Pușkin și Ca-
lypso. Autoarea susține că a văzut mormântul în 1970, 
în prima ei expediție la Mănăstirea-Neamț, plecând de 
la Bârlad. În cea de a doua ei expediție, cea din 2004, 
mormântul dispăruse. Noi, care am fost nu de două 
ori la Mănăstirea-Neamț, ci de sute de ori, atât înain-
te cât și după 1970 (am lucrat vreo două săptămâni zi 
de zi în biblioteca de acolo), n-am fost sub niciun chip 
în stare să dăm de vreo urmă de mormânt. Așa cum 
deja am spus, vom fi nevoiți să revenim asupra unor 
considerații și asta cu atât mai mult cu cât nu ne ghi-
dăm în însemnările noastre strict după vreun criteriu 
cronologic ori de altă natură.

Așadar, Calypso, dar și Calipso. Între cele două va-
riante grafice nu există în pronunție nicio distincție. 
Desigur, se consideră că avem de-a face cu un nume 
pur grecesc, dar dacă mergem mai în profunzime, spre 
începuturi, numele Calypso ni se prezintă oarecum 
împrumutat, adoptat și adaptat. Îl întâlnim la Homer 
în „Odiseea”. Odysseus (Ulysse), în îndelungatul și 
aproape nesfârșitul periplu spre Ithaca, naufragiază 
pe mitica insulă Ogyia, de pe lângă Coloanele lui Her-
cule. Acolo, nimfa Calypso, o fiică a lui Okeanos (al-
teori a lui Nereus ori a lui Atlas), se îndrăgostește de 
el și-i făgăduiește nemurirea, cerându-i în schimb să 
rămână de-a pururi alături de ea. Stăpânit de dorul să 
se întoarcă în Ithaca, la Penelopa lui, cât mai curând 
cu putință, Odysseus refuză să se învoiască. Calypso 
însă îl va reține timp de 7 ani (după o altă variantă, 
timp de 10 ani). La porunca lui Zeus, Calypso îl va eli-
bera în cele din urmă și Odysseus își va putea călătoria 
spre Ithaca. Astfel, pornind de la Homer, Calypso nu 
numai că se „grecizează”, ci devine un nume generic 
pentru orice grecoaică, așa cum, de pildă, Ivan e un 
nume generic pentru orice rus.

În această ordine de idei (deja am avertizat pe po-
sibilul cititor că ne vom repeta din când în când), noi 
nu putem fi siguri că grecoaica din cântecul lăutăresc 
moldovenesc „Șalul negru” și grecoaica din poezia lui 
Pușkin „Șalul negru” ar fi putut purta numele de Ca-
lypso. Poate că da, poate că nu. Ceea ce este însă sigur 
este că aici s-a instalat temeinic o confuzie nedorită, 
dar îmbibată de romantism, confuzie căreia i-a căzut 
victimă și domna Elena Petriman-Țarălungă. Iar pen-
tru a se anihila această confuzie, este absolut necesar 
să se facă o distincție categorică între cântecul lăută-
resc moldovenesc „Șalul negru” și poezia „Șalul negru” 
de Pușkin. Da, este același titlu și poate că nedorita 
confuzie se explică în mare măsură prin acest fapt. Că 
între cele două „Șaluri” există o legătură indestructi-
bilă, legătură care poate fi numită filială, e oarecum o 
altă poveste. Prioritatea în timp o are cântecul lăută-
resc moldovenesc „Șalul negru”. A. S. Pușkin, cu pro-
pria mână, și-a subintitulat poezia „Cântec moldove-
nesc”. Și pentru ca lucrurile să se prezinte cât se poate 
de limpede, afirmăm cu toată tăria și responsabilitatea 

că dacă nu ar fi existat cântecul lăutăresc moldovenesc, 
nu ar fi existat nici poezia lui Pușkin.

În lansarea și instalarea acestei confuzii, contribuția 
inițială și esențială o deține – ne place ori nu ne place 
– Costache Negruzzi. Și o deține în așa măsură, încât 
se poate afirma că dacă Negruzzi nu ne-ar fi lăsat „Scri-
soarea VII (Calipso)” din „Păcatele tinerețelor”, noi nu 
am fi avut de-a face, spre regret, cu vreo Calypso. Că 
înclinațiile noastre romantice ar fi avut de suferit, da, 
e destul de adevărat, dar și destul de trist. Costache 
Negruzzi a compus „Scrisoarea VII (Calipso)” în 1839 
și ea a apărut de-abia în 1857, în volumul „Păcatele 
tinerețelor”. Între anii 1820 și 1823, 1839 și 1857 sunt 
distanțe în timp, iar memoria omenească nu este doar 
ciudată; ea e și înșelătoare și lacunară și e foarte pro-
babil ca ea să-i fi jucat feste și lui Negruzzi. Să spicuim 
din „Scrisoarea VII (Calipso)” informații care întăresc 
afirmațiile noastre (nu pretindem nici pe de parte că 
ele ar fi infailibile, ele putând fi în mare măsură și ero-
nate). Costache Negruzzi a ajuns la Chișinău în vara 
anului 1822. Pușkin se afla la Chișinău din septembrie 
1820. El fusese surghiunuit acolo ca pedeapsă pentru 
epigrame și versuri rebele. Exista pericolul să fie trimis 
în Siberia, dar din fericire a ajuns în destul de proas-
păta gubernie rusească a Basarabiei, înglobată în Im-
periul Rus doar din anul 1812. O oarecare paralelă s-ar 
putea face și cu surghiunul marelui poet latin Ovidiu, 
pedepsit și el pentru versuri care au indispus pe mai-

marii de la Roma. Așadar, în septembrie 1820 Pușkin 
apare la Chișinău, iar după doar o lună, în octombrie, 
„Șalul negru” era deja scris și subintitulat „Cântec mol-
dovenesc”. Originalul acestui cântec lăutăresc moldo-
venesc nu s-a păstrat. Poezia lui Pușkin „Șalul negru” 
a fost pusă pe muzică de Verstovski și s-a bucurat de 
o mare popularitate în anii 1820-1830. Prin urmare, 
cântecul lăutăresc moldovenesc „Șalul negru” exista 
cu mult timp înainte ca Pușkin să-l fi auzit și îndrăgit. 
Era cântat de lăutarii nu numai din Moldova, ci și din 
Țara Românească. Pușkin l-a preluat și l-a prelucrat, 
devenind astfel un precursor al valorificării folclorului 
românesc. Și nu e vorba doar de „Șalul negru”, însă 
abordarea și analizarea aportului lui Pușkin la valorifi-
carea folclorului nostru nu poate fi aici decât amintită 
în treacăt. Costache Negruzzi afirmă că doar Pușkin 
și „greaca cea frumoasă, o curtizană emigrată de la 
Iaşi, numită Calipso” l-au impresionat. 

Considerăm că nu este lipsit de interes să spunem 
că în vasta pușkinologie rusească consultată, lipsesc 
aproape cu desăvârșire trimiteri la vreo grecoaică. Nu 
negăm că n-ar fi putut exista vreo grecoaică în viața lui 
Pușkin, însă Pușkin nu a scris „Șalul negru” fiind zdro-
bit de infidelitatea grecoaicei.  Se putea oare considera 
Pușkin pe sine însuși în 1820, la 21 de ani, om în vâr-
stă, bătrân? „Pe când eram tânăr și-n toate credeam,/ 
O jună grecoaică frumoasă iubeam.” Este cât se poa-
te de limpede că Pușkin nu se are în vedere pe sine 
însuși, însă această stare de lucruri nu ne explicăm de 
ce este ignorată. Și este ignorată și de doamna Elena 
Petriman-Țarălungă. 

Costache Negruzzi afirmă că Pușkin îl iubea, dar afir-
mația pare să fie oarecum exagerată, dacă luăm în con-
siderare nu numai că Pușkin era mai în vârstă cu vreo 
10 ani, ci și că Negruzzi a stat în Chișinău doar o lună, 
timp insuficient pentru nașterea și statornicirea unui 
astfel de sentiment. Dar, atenție, nu negăm că Negru-
zzi nu i-ar fi văzut împreună pe Pușkin și pe grecoaica 
cea frumoasă. Și nu negăm nici că ar fi stat de vorbă 
cu Pușkin; desigur, prin intermediul limbii franceze, 
Negruzzi făcând greșeli pe care Pușkin i le corecta. 
Negruzzi însă greșește când scrie că „mai ales «Șalul 
negru», aceste versuri ce sunt un poem întreg făcut 
înadins pentru tânăra fată”. Poezia lui Pușkin „Șalul 
negru” era deja scrisă înainte ca în viața lui Pușkin să fi 
apărut vreo grecoaică, numindu-se ea Calypso ori nu. 

Grecoaica din cântecul lăutăresc moldovenesc „Șalul 
negru” și cea din poezia „Șalul negru” de Pușkin sunt 
ucise, dar iată că în noiembrie 1824, una dintre ele bate 
la porțile Mănăstirii-Neamț, unde se călugărește, fiind 
luată drept bărbat. După trei ani, acest călugăr moa-
re și la îngropăciune se găsește pe pieptul lui o hârtie 
în care cică se scria: „Greșit-am, Doamne! Păcătuit-
am, Doamne! Și nu sunt vrednică de a mă uita la cer, 
dar covârșească îndurarea Ta mulțimea fărădelegilor 
mele! Doamne! Miluiește și iartă pre păcătoasa Calip-
so!” Aceste cuvinte atribuite lui Calypso sunt la mare 
cinste în articolul doamnei Elena Petriman-Țarălungă. 
Cu ele oarecum se începe și se sfârșește articolul în 
cauză. Însă noi ne îndoim nu numai că Negruzzi ar fi 
citit aceste rânduri pe vreo bucată de hârtie, dar și că 
această bucată de hârtie ar fi existat cândva. 

Și ca să încheiem trimiterile la Negruzzi, să redăm 
sfârșitul „Scrisorii VII (Calipso)”: „Titva grecei cei fru-
moase am văzut-o în catacombele mănăstirei”. Așadar, 
nu mormânt, ci catacombe. Negruzzi, nici el, n-a văzut 
vreun mormânt. Cimitirul de acolo este, de fapt, de 
proporții destul de modeste. Iar atunci când spunem 
catacombe, spunem de fapt osuar, gropniță. Gropnița, 
osuarul, este într-adevăr impresionant. Gropniță e 
cuvânt de origine slavă, „grob” însemnând mormânt, 
groapă, dar și sicriu.  În mod fericit, articolul semnat 

de doamna Elena Petriman-Țarălungă este însoțit de 
o fotografie care înfățișează această gropniță de la Mă-
năstirea-Neamț. În plan central se află o masă cu vreo 
opt cranii. Noi ne amintim că în jurul anilor 1970, pe 
această masă, nu se aflau mai mult de cinci cranii și că 
în mijloc, oarecum scos în evidență, se afla un craniu 
atribuit lui Calypso. Pe craniu se puteau distinge tră-
săturile unei cruci. La intrarea în gropniță se găsea pe 
perete și un text explicativ. Și iată că acest craniu a dis-
părut. Nici noi nu știm când și cum, cu atât mai puțin 
în ce împrejurări a dispărut. Nu putem fi însă de acord 
cu probabilitatea avansată de doamna Elena Petriman-
Țarălungă că Grecia ar fi locul unde ar fi putut ajunge 
craniul lui Calypso, dacă nu cumva Calypso în întregi-
mea ei. Nu considerăm că această grecoaică ar consti-
tui pentru Grecia un punct de atracție. Grecii sunt un 
popor răspândit în întreaga lume, ca puține alte po-
poare, și ei nu duc lipsă nici pe departe de personalități 
care ar merita să fie recuperate, inclusiv din România. 

S-a instalat, într-adevăr, în cazul lui Calypso, un fel 
de complot al tăcerii. Nu putem crede că nu se cunosc 
de către unii împrejurările dispariției craniului lui Ca-
lypso. Însă suntem oarecum în măsura în care am fost 
în stare să ajungem la închegarea a două variante. Pri-
ma ar fi aceea că un călugăr habotnic ar fi izbit craniul 
de podea cu atâta îndârjire, încât craniul a devenit praf 
și pulbere și asta deoarece unii veneau la Mănăstirea-
Neamț nu pentru închinăciune la icoana făcătoare de 
minuni, ci pentru Calypso. Cea de-a doua ar fi aceea că 
dacă craniul lui Calypso a părăsit granițele României, 
el nu ar fi putut ajunge decât în Rusia. Probabilitatea 
aceasta nu trebuie respinsă, căci absolut tot ce e legat 
de Pușkin e sfânt pentru ruși și ar fi putut fi vorba și de o 
tranzacție, craniul putând fi plătit cu greutatea lui în aur.

Și ca și cum ar mai fi fost nevoie de mirare, de semne 
de exclamație și de întrebare, doamna Elena Petriman-
Țarălungă ne șochează cu adevăratelea atunci când spre 
sfârșitul articolului inserează și un nume, să zicem, de 
familie. Nu mai întâlnim doar simplu, Calypso, ci și 
Calypso Polichroni. De unde Polichroni!? Ne simțim 
reduși la zero, ne simțim desființați cu desăvârșire. În 
cei aproximativ 70 de ani de când suntem pe urme-
le lui Pușkin și ale lui Calypso, nu ne-a fost dat să în-
tâlnim în altă parte pe Calypso Polichroni. Sperăm că 
după ce aceste însemnări se vor tipări, doamna Elena 
Petriman-Țarălungă va putea să ne limpezească.

Doamna Elena Petriman-Țarălungă își încheie arti-
colul prin citarea începutului „Șalului negru”, de A. S. 
Pușkin: „Mă uit la șalul negru ca un ieșit din minți/ 
Și-i sufletul meu veșted răzbit de suferinți./ Pe când 
fusesem tânăr și-ncrezător, trufaș,/ O tânără grecoaică 
iubit-am pătimaș”.

Noi ne vom încheia însemnările citând aceleași ver-
suri, doar că într-o altă fericită transpunere în româ-
nește: „La șalul cel negru privesc ca nebun/ Și-n su-
fletu-mi negru durere adun. / Pe când eram tânăr și-n 
toate credeam,/ O jună grecoaică frumoasă iubeam”.

Tiberiu IONESCU

Noi nu am așteptat 
niciodată barbarii
noi nu am așteptat niciodată barbarii
ne-am retras tăcuți în păduri și în munți 
după ce am dat foc la grâne am otrăvit fântânile
am dărâmat podurile și turnurile de veghe
fără să privim în urmă orizontul învolburat

noi nu am așteptat niciodată barbarii
ne-am zidit umbrele în pereți de case și-n biblii
și am luat cu noi toate cuvintele și poveștile
unui șir nesfârșit de vieți trăite și netrăite
fără să privim în urmă orizontul învolburat

noi nu am așteptat niciodată barbarii
ne-am împodobit sufletele cu dor și speranță
cu muzica lumilor văzute și nevăzute
și am săpat în noi până la ultima picătură de sânge
fără să privim în urmă orizontul învolburat

noi nu am așteptat niciodată barbarii
ne-am abandonat în lumina țesută din coame de cai
căutând ființa limbajului în ființa naturii
și ochii ireali ascunși în ochii reali
fără să privim în urmă orizontul învolburat

noi nu am așteptat niciodată barbarii
ne-am înălțat troițe din lacrimi și vise 
și ne-am lăsat cotropiți de vocalele eterice și calde
din șoaptele incandescente de iubire și de moarte
fără să privim în urmă orizontul învolburat

noi nu am așteptat niciodată barbarii
și totuși profeții și înțelepții ne spun
ei se află demult printre noi

Constantin SEVERIN
Suceava, 26 iunie 2020

Poemul  ales

Pe urmele lui Calypso  
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Există mai multe criterii de înțelegere și clasificare 
a textelor (scrierilor) – conform genului lor, al stilu-
lui, al limbajului, a artei poetice etc. În acest eseu voi 
prezenta și comenta textele din punctul de vedere al 
imaginarului pe care ele îl exprimă. 

Imaginarul produce conținutul ideatic-referențial 
al textelor, iar analizând acest conținut constatăm 
că el poate fi realist, poetic, fabulos, mistic sau ob-
scur, fapt care ne îndreptățește să spunem că textele 
în cauză sunt texte realiste, texte poetice, fabuloase, 
mistice sau texte obscure. Iar asta înseamnă că însăși 
imaginația care le-a produs este o imaginaţie realistă, 
o imaginaţie poetică, fabuloasă, mistică sau una ob-
scură. Totodată, ar trebui să înțelegem că toate aceste 
tipuri de imaginar își produc textele corespondente 
prin transfigurarea în grade progresive a realității sau 
a existenței.   

În cele de mai jos îmi propun să discut despre cele 
cinci tipuri de texte  și să aflu cum pot fi ele interpre-
tate adecvat. Dar firește că voi da o atenție mai mare 
interpretării textelor mistice, pentru că ele ne preocu-
pă în mod special.

(1). Interpretarea textelor realiste  
Povestirile Amintiri din copilărie, ale lui Ion Crean-

gă, romanul Baltagul, al lui Mihail Sadoveanu, Colţ 
Alb, al lui Jak London, Robinson Crusoe, semnat de 
către Daniel Defoe etc., sunt texte (opere literare) re-
aliste, pentru că toate faptele și mesajele comunicate 
de aceste texte sunt, în ordinea vieții, verosimile, posi-
bile; pentru că aceste texte sunt „adevărate” sau, mai 
bine spus, au aparența de adevăr: faptele relatate de 
ele ni se puteau întâmpla și nouă, tuturor. 

Caracterul verosimil, posibil, aparența de adevăr 
furnizate de ideile și faptele comunicate de aceste texte 
mă determină să le calific drept realiste. Realiste sunt 
o mare parte dintre povestirile, relatările biografice sau 
istorice semnate de către o serie întreagă de scriitori. 

Impactul meu, al cititorului-interpret, cu textul rea-
list, este impactul de realitate, în sensul că eu recunosc 
în text realitatea cea mare a lumii, de fapt fragmente din 
ea și le accept ca atare. Ele îmi sunt familiare, uneori 
chiar intime. De aceea, pot spune că eu înțeleg și inter-
pretez-evaluez textul realist mai întâi prin compararea 
mesajului, a ideilor și a faptelor care constituie textul, 
cu realitatea, cu existența mea sau a celorlalți. În ceea 
ce privește evaluarea textelor realiste, aceasta se face 
prin compararea genului textului particular discutat 
cu arta poetică universală de gen a acelui text, deci cu 
arta poetică a genului poetic, a genului epic, dramatic 
etc. Astfel, textul particular comentat va fi unul de va-
loare în măsura în care el va confirma, prin trăsăturile 
lui, arta poetică a genului său, de fapt principiile de va-
loare care configurează această artă poetică de gen; și 
va fi un text modest valoric atunci când nu va confirma 
decât parțial arta poetică de gen căreia îi aparține. 

(2). Interpretarea textelor poetice 

Într-o primă instanță, textele poetice ne apar ca fiind 
texte realiste, pentru că ele se prezintă ca o mărturisire 
a propriei vieți a poetului, ca un fel de jurnal al bucu-
riilor și al tulburărilor sufletului său, care sunt neîndo-
ielnic și ale noastre, ale cititorilor.  

Poezia are darul de a ne reda sentimentul propriei 
ființe, pentru că ea mărturisește despre revelațiile și 
prăbușirile noastre, despre visurile și deșertăciunile 
care ne cutreieră. Ea este totodată lumea, în toate în-
truchipările ei, banale sau bizare, strălucitoare sau în-
tunecate, lumești sau divine.  

Din toate acestea am putea înțelege că poezia este 
numai o transpunere a realității și a stărilor noastre 
afective în limbaj, că ea este numai un transplant de 
realitate în text. Nicidecum, pentru că lumea din pa-
gină este mai mult decât lumea pe care o cunoaștem: 
este atitudinea noastră, întotdeauna diversă, față de 
lumea în care trăim: este atitudinea indiferentă sau în-
grijorată, îngăduitoare sau revoltată, optimistă sau ca-
tastrofală… Și, mai mult decât atât, conținutul ideatic-
referențial al poeziei este de un alt ordin: el este o lume 
ficționalizată sau insolitată poetic, așadar o lume po-
etică. Oricum, poezia nu se reduce la elementele sale 
referențiale. De exemplu, în poezia într-un vers Eu 
nu sunt altceva decât o pată de sânge care vorbeşte, 
noi putem să identificăm lesne elementele realității, 
ale lumii sau ale existenței – eu, o pată de sânge și 
actul vorbirii –, însă acestea sunt numai elementele 
referențiale, nu și poezia. Poezia se naște numai atunci 
când din aceste elemente referențiale reușesc să creez 

o lume poetică, ce exprimă și funcționează ca viziune 
poetică. În cazul nostru, această lume-viziune poetică 
este metafora Eu nu sunt altceva decât o pată de sân-
ge care vorbeşte. 

Așadar, metafora abia citată este ceva mai mult și 
mai adânc decât elementele reale din care ea însăși se 
compune. De aceea, pot spune că poezia este transfigu-
rarea poetică a elementelor sale referenţiale, a lumii, 
a existenţei. Așa încât elementele realului prezente în 
poezie se prezintă într-o nouă stare, într-o configurație 
poetică predicativă inedită, spiritualizată: Eu nu sunt 
altceva decât o pată de sânge care vorbeşte. Tristeţea 
mea aude nenăscuţii câini / pe nenăscuţii oameni 
cum îi latră. Ea e femeia mea de Parma.

Poezia este un discurs lingvistic referențial de fac-
tură poetică, este o viziune poetică asupra realității, a 
existenței. Poetul reconstruiește lumea într-o altă di-
mensiune: cea poetică. Poetul este un creator de lumi 
poetice reale și bizare, intime și stranii, banale și insolite. 
Poezia este insolitarea poetică a realității, a existenței: 

▪ Tristeţea mea aude nenăscuţii câini
pe nenăscuţii oameni cum îi latră.
▪ Ea e femeia mea de Parma.
▪ Aud materia plângând. 
▪ Eu nu sunt altceva decât o pată de sânge care 

vorbeşte. 
▪ Și tare-i târziu, şi n-am mai murit...
▪ Cei ce nu ard dezlănţuit ca noi 
În flăcările noastre se destramă.
▪ Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată. 
▪ El m-a dus în casa de ospăţ, 
şi dragostea era steagul fluturat peste mine.
▪ Săgetarea unui leu în cuşcă: 
iată vânătoarea regală. 
▪ A murit Enkidu, prietenul meu, care vâna cu mine lei.
▪ Piatra Caraimanului m-a lovit drept în frunte. 
▪ Prinţesa mea e floarea de cireş. 
▪ „N-am cer!”, spuse mama, „n-am cer!”
Poezia este un discurs al cărui conținut existențial 

este transfigurat poetic, așadar un discurs neobișnuit, 
straniu, ireal, bizar. Însă sub chipul bizarului, al 
stranietății, poetul scoate la lumină adevărurile noas-
tre adânci. Eu sunt o pată de sânge care vorbeşte. 
Tristeţea mea aude nenăscuţii câini / pe nenăscuţii 
oameni cum îi latră. Ce înseamnă interpretarea tex-
tului poetic? Ea nu poate fi decât revelarea capacității 
textului lingvistic de a fi sau de a nu fi poetic. Înseam-
nă de a dezveli arta poetică și viziunea poetică a textu-
lui (cărții) în cauză, a autorului.

 (3). Interpretarea basmului, ca text fabulos
Există însă și altfel de povestiri, decât cele nu-

mite mai sus… De exemplu, basmul Harap-Alb se 
deosebește de povestirile realiste prin aceea că ideile 
și faptele relatate de el sunt neobişnuite, stranii, mi-
raculoase, fabuloase, fantastice. Basmul acesta este 
fabulos, iar impactul meu cu el este impactul cu fa-
bulosul, deci cu irealul, cu o serie de fapte, scene sau 
tablouri curioase, nemaiîntâlnite, stranii, miraculoase 
sau fantastice. Și totuși, deși basmul Harap-Alb este 
atât de neobișnuit în raport cu realitatea, eu nu pot să 
îl cert pe autorul basmului pentru faptul că el a creat 
o povestire plină de elemente neobișnuite, stranii, mi-
raculoase, fantastice, pentru faptul că în el există un 
personaj care poate să bea toată apa dintr-o fântână 
(Setilă), un personaj care poate să mănânce cantități 
foarte mari de mâncare (Fomilă), sau un altul care, 
întinzându-și mâinile, poate să prindă o pasăre care 
s-a ascuns în lună (Păsărilă-lați-lungilă)… Și nu pot 
să îi reproșez autorului basmului că o albină cunoaște 
limba lui Harap-Alb și că în acest fel ea poate să vor-
bească cu el etc...

În basm, criteriile de interpretare și evaluare nu pot 
fi cele realiste și strict raționale, pentru că noi, cititorii, 
suntem într-un anumit tip de poveste, unde de regu-
lă este posibil aproape orice și este acceptat aproape 
orice, adică orice lucru neobișnuit, straniu, miraculos, 
fantastic. Această acceptare a fabulosului este pentru 
cititor o convenţie de lectură firească și subînțeleasă. 

Interpretarea adecvată a basmului trebuie să accep-
te, așadar, fabulosul, miraculosul, fantasticul și, even-
tual, să le caute sensul moral și înțelepciunea. Față de 
Amintiri din copilărie, aici am altă regulă de interpre-
tare și evaluare: interpretarea și evaluarea mea vor 
trebui să rămână în și întru basm, adică întru fabulos, 
deci să accepte caracterul straniu, miraculos, incredi-
bil, supranatural sau fantastic al scenelor și faptelor 
din basm. În felul acesta, eu accept și păstrez nealterat 
farmecul de irealitate al lumii basmului.

(4). Interpretarea textelor mistice 
 
Să cercetăm, acum, o altă categorie de texte, și anu-

me textele mistice, în care se cuprind textul religios, 
dogma religioasă, mitul și textul care ne comunică un 
ritual religios. Să citim acest fragment din cartea bibli-
că Isaia: „Nu este alt Dumnezeu decât Mine, Eu sunt 
singurul Dumnezeu drept și mântuitor, alt Dumnezeu 
în afara de Mine nu este.” (Isaia 45, 21-22)*

În Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apos-
tol Ioan se afirmă: „[…] El ne-a iubit pe noi și a trimis 
pe Fiul Său jertfă de ispășire pentru păcatele noastre.” 
(1 Ioan 4, 10). Iar în Teologia ortodoxă contempora-
nă, Petru Rezuș ne asigură de următoarele: „Credin-
ciosul nu-l creează pe Dumnezeu, nici nu-l inventează. 
Dumnezeu există” (p. 205).

Aceste trei fragmente sunt tot atâtea dogme religi-
oase: dogma unicității lui Dumnezeu, dogma mân-
tuirii noastre prin jertfirea lui Isus Hristos și Dogma 
existenței lui Dumnezeu. Dacă vom compara cele trei 
dogme-texte mistice cu textele de factură mitologică 
vom observa că textele mistice seamănă în principiu 
cu textele fabuloase, deci cu basmul, pentru că și ele 
conțin, asemenea basmului, elemente stranii, nefirești, 
neobișnuite, miraculoase sau fantastice – unicita-
tea lui Dumnezeu și implicit existența sa ca persoa-
nă supranaturală (prima dogmă), trimiterea de către 
Dumnezeu a lui Isus ca jertfă de ispășire pentru păca-
tele noastre (a doua dogmă) și existența în sine a lui 
Dumnezeu (a treia dogmă). Toate acestea sunt fapte 
supranaturale, miraculoase, misterioase, fantastice, în 
raport cu realitatea. În temeiul acestei asemănări, noi 
ar trebui să acceptăm și fabulosul din textele mistice, 
așa cum am acceptat și fabulosul din basm; și ar trebui 
să nu îl amendăm pe autorul neștiut al textului mistic 
(al mitului, al religiei sau al dogmei religioase) pentru 
fantasmagoriile sale, pentru caracterul supranatural, 
irațional al ideilor și faptelor comunicate.

Cu toate astea, între creațiile mistice și basm există 
o mare deosebire: în timp ce basmul nu cere ca faptele 
fantastice relatate de el să fie crezute de lector ca ade-
văruri, discursurile religioase, cele mistic-dogmatice, 
cele mitologice sau textele ritualice se vor adevărate 
și, ca atare, cer să fie crezute de lector ca fiind adevă-
rate și, în anumite cazuri, ele chiar solicită un anumit 
comportament mistic din partea credinciosului. 

Caracteristica comună a enunțurilor dogmatice, în 
general, și implicit a celor trei enunțuri de factură dog-
matică de mai sus este aceea că, deși ele sunt fapte și 
idei supranaturale, miraculoase, de neînțeles pentru 
rațiune, acestea se vor totuşi adevărate. De fapt, cei 
care pretind că textele mistice sunt adevărate sunt teo-
logii. „Originea lor dumnezeiască [a dogmelor] le face 
adevăruri incontestabile, veșnice, mântuitoare și de 
necuprins cu mintea”, afirmă teologul Sf. Iustin Popo-
vici în Dogmatica Bisericii Ortodoxe (1, p.  21).  

Așadar, dacă basmul nu ne cere să credem că Seti-
lă, Fomilă, Păsărilă-lați-lungilă există în realitate și 
că aceste personaje pot să facă şi în realitate lucruri-
le neobișnuite, stranii pe care ele le fac în basm, zeii 
invocați într-un mit, ritualurile, îngerii (buni sau răi), 
Dumnezeu, Isus Hristos, magii, profeții, faptele, cu-
vintele, promisiunile și amenințările acestora (din tex-
tele religioase iudaice sau din cele creștine ale Noului 
Testament) cer să fie considerate reale, deci ca fiinţe, 
fapte şi cuvinte adevărate, deși ele sunt miraculoase, 
supranaturale, de necuprins cu mintea… 

În acest fel, textele mistice vor să fie considerate 
texte realiste… Imaginarul vrea să se impună ca rea-
litate. Dar problema textelor mistice este aceea că ele 
nu ne oferă niciun argument prin care noi le-am putea 
considera adevărate, de vreme ce ideile, faptele și per-
sonajele acestor texte sunt supranaturale, fantastice, 
miraculoase, cu totul neobișnuite, iraționale.  

(4.1.). Hermeneutica „lucrurilor duhovnicești” 
în concepția Apostolului Pavel 

În capitolul 2 din Epistola întâi către Corinteni a 
Sfântului Apostol Pavel întâlnim un fragment intere-
sant (și greoi), care se referă la modul în care putem să 
cunoaștem, să înțelegem și să judecăm sau să interpre-
tăm „lucrurile duhovnicești”, adică „cele dăruite nouă 
de Dumnezeu”. Dar să citim textul: „Căci cine dintre 
oameni știe cele ale omului, decât duhul omului, care 
este în el? Așa și cele ale lui Dumnezeu, nimeni nu le-a 
cunoscut, decât Duhul lui Dumnezeu.

Iar noi n-am primit duhul lumii [= „duhul omului”, 
în general], ci Duhul cel de la Dumnezeu, ca să cu-
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noaștem cele dăruite nouă de Dumnezeu; Pe care le 
și grăim [comunicăm], dar nu în cuvinte de învățătură 
ale înțelepciunii omenești, ci în cuvinte de învățătură 
ale Duhului Sfânt, lămurind [interpretând] lucruri du-
hovnicești oamenilor duhovnicești. Omul firesc [pro-
fan] nu primește [în sufletul lui pe] cele ale Duhului 
lui Dumnezeu, căci pentru el sunt nebunie și nu poate 
să le înțeleagă, pentru că ele se judecă [interpretează] 
duhovnicește. Dar omul duhovnicesc toate le judecă 
[interpretează], pe el însă nu-l judecă nimeni; Căci 
«Cine a cunoscut gândul lui Dumnezeu, ca să-L învețe 
pe El?». Noi însă avem gândul lui Hristos” (Epistola I 
către corinteni 2, 11-16, p.m.).     

Apostolul Pavel ne vorbește aici, în principal, des-
pre cunoaşterea „celor ale lui Dumnezeu” sau a „celor 
dăruite nouă de Dumnezeu”, afirmând acest fapt: „ca 
să cunoaștem cele dăruite nouă de Dumnezeu”, deci 
învățăturile Lui duhovnicești, noi „n-am primit duhul 
lumii, ci Duhul cel de la Dumnezeu”, care este un Duh 
cunoscător. Așadar, cele primite de la Dumnezeu, deci 
„lucrurile duhovniceşti”, nu pot fi cunoscute de noi, 
decât prin „Duhul cel de la Dumnezeu”, iar nu prin du-
hul omului, adică nu prin rațiunea sa. Iar noi, cei care 
cunoaștem „lucrurile duhovnicești” prin „Duhul cel de 
la Dumnezeu”, suntem oameni duhovnicești, deosebiți 
de oamenii firești, ne face să înțelegem Apostolul.  

Totodată, Apostolul Pavel afirmă că noi putem grăi, 
deci putem comunica oamenilor aceste învățături „ale 
lui Dumnezeu”, „dăruite nouă de Dumnezeu”, care sunt 
„lucruri duhovnicești”, „dar nu în cuvinte de învățătură 
ale înțelepciunii omenești, ci în cuvinte de învățătură 
ale Duhului Sfânt, în graiul Duhului Sfânt, lămurind 
[în acest fel] lucruri duhovnicești oamenilor duhovni-
cești”. Așadar, „lucrurile duhovnicești”, în care se cu-
prind fără îndoială textele (cărţile) duhovniceşti sau 
mistice care ne comunică dogmele, poruncile și legile 
divine, „se judecă duhovniceşte”, deci se interpretează 
duhovnicește, mistic, și sunt destinate numai oameni-
lor duhovnicești, mistici, iar nu profanilor, nu rațiunii 
profane. Textele despre care vorbim aici sunt cele cre-
ate fie de către Sfinții Părinți, fie de către profeți, fie 
de autorii biblici sau de Apostolii lui Isus, prin care se 
transmite învățătura lui Isus. 

Înțelegem astfel că Dumnezeu nu ne oferă doar un 
obiect, un conținut divin spre cunoaștere – „lucrurile 
duhovnicești” –, ci și „organul” cunoașterii – „Duhul 
cel de la Dumnezeu”. În concluzie, putem spune că 
Apostolul Pavel, primul mare teolog creștin, elaborea-
ză o foarte scurtă hermeneutică, în care afirmă că noi 
nu putem să cunoaştem, să comunicăm („grăim”), să 
înţelegem („lămurim”) și să interpretăm („judecăm”) 
„lucrurile duhovnicești”, mistice sau religioase, „cele 
dăruite nouă de Dumnezeu” spre cunoaștere, decât 
prin „Duhul cel de la Dumnezeu”, deci printr-o gân-
dire de factură divină, duhovnicească, religioasă, dog-
matică, ce ne este transmisă de către Dumnezeu, însă 
nu tuturor, ci numai acelora dintre noi care au calita-
tea de „oameni duhovnicești” (mistici, religioși).  

În hermeneutica sa, Apostolul Pavel evidențiază în 
mod clar două tipologii umane diferite, „omul duhov-
nicesc” și „omul firesc”, și mai mult de atât el conside-
ră că singurul care este legitimat să cunoască, inter-
preteze și comunice „lucrurile duhovnicești”, divine, 
mistice sau religioase, este „omul duhovnicesc”, cel 
căruia Domnul îi trimite „Duhul cel de la Dumnezeu”. 
El este singurul care pe „toate le judecă” [interpretea-
ză], dar pe care „nu-l judecă nimeni”, afirmă aposto-
lul. Prin disocierile pe care le face între „omul firesc” 
și „omul duhovnicesc”, Apostolul Pavel adâncește pră-
pastia dintre cele două tipologii umane, care se află în 
preajma lucrurilor duhovnicești. Hermeneutica și pe-
dagogia religioasă paulină apără „omul duhovnicesc” 
și îl exclude din cunoașterea și interpretarea „lucruri-
lor duhovnicești” pe „omul firesc”, rațional, iar aceasta 
este o atitudine hermeneutică elitist religioasă, care 
s-a transmis teologiei, s-a cristalizat și s-a menținut 
până astăzi. Credinciosul, omul firesc rațional nu are 
ce căuta în cunoașterea și interpretarea „lucrurilor 
duhovnicești”, căci pentru el acestea „sunt nebunie și 
nu poate să le înțeleagă, pentru că ele se judecă [inter-
pretează] duhovnicește”, spune Apostolul Pavel.  

Apostolul Pavel nu ne spune cine sunt cei care pri-
mesc „Duhul cel de la Dumnezeu”, însă ei nu pot fi 
decât profeții sau Apostolii lui Isus; sau pot fi scri-
itorii (autorii) biblici, care pentru scrierile lor erau 
considerați ca fiind inspirați de către Dumnezeu. 

Așadar, noi, cei de astăzi, nu primim în mod direct, 
prin graiul Lui, „lucrurile duhovnicești”, cuvântul, po-
runcile, legile și dogmele lui Dumnezeu, ci numai prin 
textele religioase, prin cărțile biblice (scripturi) și scri-
erile Sfinților Părinți. De fapt, mesajul divin către mu-
ritori, deci poruncile, legile, dogmele, ritualurile religi-
oase, toate ni se transmit mediat, prin forme scriptu-
rale, prin cărțile biblice sau alt tip de lucrări scrise. 

Hermeneutica Apostolului Pavel poate fi reprezenta-
tă printr-o schemă foarte simplă, în felul următor:  

Interpretul duhovnicesc (mistic, religios) → 
transmite mesajul duhovnicesc, mistic, religios numai 
unui destinatar (receptor) duhovnicesc (mistic, 
religios). „Omul firesc”, profanul, omul rațional, cel 
care nu a primit „Duhul cel de la Dumnezeu”, nu intră 
în ecuația comunicării duhovnicești, deși cei mai mulți 
credincioși sunt, de fapt, „oameni firești”. O cu totul 
altă atitudine față de cele duhovnicești o are Isus, pen-
tru că el își transmite învățătura tuturor, oamenilor 
duhovnicești și celor profani, și îngăduie în preajma sa 

categorii diferite de oameni: corupți, precum vameșul 
Zaheu, femei, care în acea vreme nu erau admise în 
comunitatea religioasă, oameni certați cu morala. Toți 
trebuiau îndreptați moral și recuperați pentru noua re-
ligie, iar nu divizați și excluși din preajma celor divine.   

(4.2.) Interpretarea Dogmei țapului ispășitor 
Să citim un fragment din cartea biblică Leviticul, 

în care se vorbește despre marea sărbătoare numi-
tă „Ziua Ispășirii” (Yom Kippur). În ziua aceasta se 
executa ritualul ispăşirii de păcate, prin care evreii 
considerau că se eliberează de toate păcatele comise 
peste an, prin aruncarea simbolică a acestora asupra 
unui țap!... Acesta este ţapul ispăşitor. Dar iată cum 
este prezentat ritualul chiar de către Domnul Iahve: 
„Își va pune Aaron mâinile sale pe capul țapului celui 
viu și va mărturisi asupra lui toate nelegiuirile fiilor lui 
Israel, toate nedreptățile lor și toate păcatele lor; și, 
punându-le pe acestea pe capul țapului, îl va trimite 
cu un om anumit în pustie. Și va duce țapul cu sine 
toate nelegiuirile lor în pământ neumblat și omul va da 
drumul țapului în pustie” (Leviticul 16, 21-22). „(…) în 
ziua aceasta [„Ziua Ispășirii”] vi se face curățire, ca să 
fiți curați de toate păcatele voastre, înaintea Domnu-
lui, și curați veți fi. Aceasta e cea mai mare zi de odih-
nă pentru voi și să smeriți sufletele voastre prin post. 
Aceasta este lege veșnică” (Leviticul 16, 30-31).

Înțelegem astfel că însuși Domnul rânduiește prin 
voința și puterea Sa, anual, „Ziua Ispășirii” (Yom Kip-
pur), și îi asigură pe păcătoșii evrei că ei vor fi curățiți 
negreșit de toate păcatele și fărădelegile: „și curați veți fi.” 

Cum înţelegem și interpretăm noi, cititorii, textul 
din cartea Leviticul, care relatează acest ritual? În 
mare vorbind, cititorul poate admite sau poate respin-
ge textul mistic, mai precis ideile și faptele comunicare 
de text. Mai întâi trebuie spus că dacă vom fi evrei și, 
mai mult decât atât, evrei credincioși, sau pur și simplu 
dacă, nefiind evrei, vom crede totuși în ritualul țapului 
ispășitor din vremea lui Moise, noi vom admite că tot 
fragmentul din Leviticul de mai sus este adevărat în 
toate elementele lui, așa cum credeau înșiși evreii ace-
lor timpuri. Așadar, noi vom admite că poporul evreu 
era plin de păcate, că Dumnezeu l-a instruit personal 
pe preotul Aaron cum să scape de păcate, că Aaron are 
într-adevăr puterea spirituală sau magică de a arunca 
toate păcatele și nelegiuirile lui Israel asupra țapului 
nevinovat, că abandonarea în pustie a țapului (moar-
tea lui) înseamnă într-adevăr eliberarea poporul Israel 
de toate păcatele și fărădelegile lui... 

Un astfel de cititor, care crede că Dogma ispăşirii 
și orice altă dogmă sunt adevărate, deși ele îi comu-
nică lucruri cu totul incredibile, fantastice, stranii, 
iraționale, sau supranaturale, este un anumit cititor – 
cititorul și/sau interpretul mistic-religios sau duhov-
nicesc, despre care vorbește Apostolul Pavel. 

Dar există și un alt tip de cititor, cititorul și interpre-
tul raţional, care nu crede în Dogma Ispăşirii, mai pre-
cis în lucrurile stranii, neobișnuite, inexplicabile, su-
pranaturale, fantastice pe care i le comunică textul sau 
dogma ispășirii… Adică el refuză să creadă că preotul 
Aaron are cu adevărat darul să arunce păcatele popo-
rului Israel asupra țapului nevinovat și că abandona-
rea în pustie a țapului (moartea lui) poate cu adevărat 
să elibereze poporul Israel de păcatele și fărădelegile 
sale… Conform Dogmei ispăşirii, ca să scapi de toate 
păcatele și nelegiuirile, de toate relele și crimele făptui-
te peste an, nu ai nevoie decât de un preot care execută 
ritualul ispășirii, și de un țap… Cei încărcați de păcate 
nu răspund în fața justiției umane, ci în fața acestui 
ritual, a autorității dogmei ispășirii și, mai departe, a 
lui Dumnezeu… Dar cum să accepți că un țap te poate 
scăpa de toate păcatele și nelegiuirile tale? Faptele tale 
rămân fapte, nelegiuirile rămân nelegiuiri și nimeni 
nu te scapă de ele. Pentru păcate poți, cel mult, să 
plătești, conform legilor. Dar de ele nu te poți elibera.  

(4.3.) Interpretarea Dogmei mântuirii 
Un alt text mistic (religios), care merită judecat și 

evaluat este Dogma mântuirii, care poate fi culeasă 
mai cu seamă din cele patru evanghelii și din cele pai-
sprezece Epistole ale Apostolului Pavel, cel puțin. 

Asemănătoare cu „Ziua Ispășirii” (Yom Kippur), 
dogma mântuirii afirmă că Dumnezeu îl mântuiește 
(eliberează) pe om de păcatele sale și că această mân-
tuire se face prin sacrificarea necondiționată a lui Isus 
Hristos. Cel care îl sacrifică pe Isus prin răstignirea 
pe cruce este, după cum spune Apostolul Pavel, chiar 
Dumnezeu: „El [Dumnezeu], care pe Însuși Fiul Său 
nu L-a cruțat, ci L-a dat morții, pentru noi toți (…) 
(Epistola către Romani 8, 32).  

Sfântul Apostol Ioan afirmă și el că „El [Dumne-
zeu] ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său jertfă de 
ispășire, pentru păcatele noastre” (I Ioan 4, 10)? 

Cum interpretăm afirmațiile Apostolului Pavel și ale 
Apostolului Ioan, care exprimă Dogma mântuirii? 

Interpretul mistic, religios sau duhovnicesc, 
socotește că Dumnezeu există, că el are un Fiu, numit 
Isus, că Domnul își sacrifică Fiul prin răstignire și că 
această răstignire și moarte pe cruce a lui Isus asigu-
ră mântuirea, așadar eliberarea păcătoșilor de toate 
păcatele lor.  Pentru interpretul mistic (duhovnicesc), 
toate faptele neobișnuite, incredibile, miraculoase sau 
supranaturale comunicate de dogma religioasă a mân-
tuirii sunt fapte adevărate, deci însăși dogma mântu-

irii este adevărată, iar el o primește ca pe un adevăr, 
fără să își pună nicio întrebare asupra posibilității ei 
reale de adevăr. Interpretul mistic (duhovnicesc, reli-
gios) acceptă supranaturalul ca pe un fapt natural, iar 
incredibilul ca pe un lucru credibil și tocmai de aceea 
el nu își pune nicio întrebare asupra pretenției de ade-
văr a dogmei mântuirii.  

Dar această dogmă este judecată și de către un alt 
interpret, cel raţional sau raţional-critic. Să urmărim 
cum gândește sau comentează un interpret rațional, 
de exemplu psihologul Carl Gustav Jung (1875-1961) 
răstignirea lui Isus, pentru păcatele altora:

„Dar cum se justifică această pedepsire a lui Dum-
nezeu [Isus]? Explicația obișnuită este aceea că Chris-
tos a fost pedepsit din pricina păcatelor noastre. (…). 
Dacă umanitatea poartă vina reală, atunci ar trebui în 
mod logic să fie ea pedepsită pentru aceasta. Dar dacă 
Dumnezeu ia de la ea această vină, atunci o disculpă și 
trebuie prin urmare să presupunem că umanitatea nici 
nu este vinovată, ci Dumnezeu are vina și de aceea, în 
mod logic, o ia asupra sa” (2, p.p. 172-173, s.m.). Și, în 
consecință, admite să fie răstignit. 

Dar problema este că Isus nu are totuși nicio vină, 
care să îi îndreptățească răstignirea, iar răstignirea sa 
pentru vina și păcatele altora nu are nicio întemeiere 
rațională. Cu privire la Dumnezeu, care este cunoscut 
ca „Tată bun care este iubirea întruchipată” (Jung), 
psihologul mai afirmă că „uciderea propriului său Fiu 
[făcută întru iertarea păcătoșilor], survine ca un șoc 
neașteptat” (ibid., p. 269, p.m.).  „Survine ca un șoc 
neașteptat” atât pentru Jung, cât și pentru orice om 
rațional. Iar asta înseamnă că Jung respinge, de fapt, 
atât vinovăția mistică a lui Isus, cât și răstignirea sa.  

Și, de vreme ce dezaprobă uciderea Fiului, Jung 
gândește în temeiul moralei și a justiției umane, deci 
raţional. Tot în temeiul moralei și al justiției umane, 
Jung își poate pune cele mai legitime întrebări: poate 
fi socotită jertfirea sau omorârea expresă a lui Isus pe 
cruce prin îngăduința Domnului Iahve un act de mân-
tuire pentru păcătoși, deci un act prin care păcătoșii se 
eliberează de păcatele și fărădelegile lor? Este drept ca 
Dumnezeu să îl dea pe Isus „morții, pentru noi toți (…)” 
(Epistola către Romani 8, 32), deci întru mântuirea 
noastră de păcate, când Isus nu are nicio vină, pentru 
care ar putea să fie răstignit și să moară pe cruce? Este 
drept, moral, ca Isus, care este absolut fără păcat, să 
răspundă cu moartea sa pentru păcatele altora? 

Justiția mântuirii este pentru Jung total nedreaptă, 
de vreme ce „uciderea propriului său Fiu [făcută întru 
iertarea păcătoșilor], survine ca un șoc neașteptat”. În 
loc să recunoaștem excelența morală a lui Isus și să-i 
urmăm învățătura, care (în Predica de pe munte, din 
Evanghelia după Matei) propovăduiește facerea de 
bine și iubirea aproapelui, noi îl omorâm! Sau accep-
tăm, fără remușcări, omorârea lui prin răstignirea pe 
cruce. Mai este vreo religie care să își omoare liderul 
spiritual fără niciun motiv moral-juridic? Poate fi con-
siderată jertfirea pe cruce a lui Isus un act de dreptate 
față de Isus? „Trebuie să ne fie foarte clar: Dumnezeul 
bunătății este atât de ireconciliabil, încât nu se lasă îm-
blânzit decât printr-un sacrificiu uman [cel al lui Isus]! 
Acesta este un lucru intolerabil, pe care în ziua de azi 
nu l-am mai putea înghiți fără proteste, pentru că tre-
buie să fii orb ca să nu vezi lumina crudă, proiectată 
din acest unghi, asupra caracterului divin, acuzând de 
minciună vorbăria despre iubire și Summum Bonum” 
(= Binele Suprem), afirmă psihologul C.G. Jung în stu-
diul Răspuns la Iov (2, p. 269, p.m.).  

Așadar, omorârea lui Isus este pentru Jung „un lu-
cru intolerabil”, iar noi păcătoșii nu putem fi absolviți 
de propriile păcate prin omorârea Fiului. De fapt, con-
form oricărui interpret rațional și a lui Jung însuși, 
Dogma mântuirii nedreptățește toate persoanele care 
contribuie la scenariul ei: pe Isus, pe care îl răstignește 
pe cruce (și în final îl omoară) în locul păcătoșilor, deși 
acesta este complet nevinovat; dogma îi iartă și elibe-
rează (mântuiește) de păcate pe toți păcătoșii, în loc 
să-i pedepsească pentru păcatele și fărădelegile lor; 
și, în fine, mântuirea nu îi despăgubește în niciun fel 
pe cei atinși de faptele negative, rele ale păcătoșilor, 
deci pe cei furați de păcătoși, pe cei înșelați, violați sau 
schilodiți de ei. Pe aceștia Dumnezeu i-a uitat cu totul… 

(5.) Interpretarea textului obscur  

Prin text obscur înțeleg textul incoerent. Un text (dis-
curs) poate fi obscur, deci incoerent, în două moduri: 
fie prin semantica (ideația) textului, fie prin lumea sa 
referențială, deși trebuie spus că de cele mai multe ori 
cele două tipuri de obscuritate colaborează și se susțin 
unul pe altul. În continuare, voi vorbi îndeosebi despre 
textele obscure referențial, care pot fi de factură dada, 
futuristă, suprarealistă, absurdă, letristă. 

Pentru a ne lămuri pe viu ce este un text obscur 
referenţial, care este totodată și obscur semantic…, 
putem oferi drept exemplu un fragment dintr-un 
„poem dramatic” dada semnat de Tristan Tzara – Pri-
ma aventură celestă a domnului Antipyrine (1916):

Ușă zăvorâtă fără înfrățire suntem amare fel
freamătă a da înapoi scolopendru din turnul Eiffel
stomac imens cugetă și gândește chibzuiește
mecanism fără durere 178958555 ieho fibi aha
Doamne Doamne de-a lungul canalului
Febra puerperală dantele și SO2H4 (…)
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Soca Bgad’ Affahou
tăcerile mlaștinilor petrolifere
de unde saltă la meridian flanelele îngălbenite și ude
faraangama moluștele Pedro Ximenez de Batumar
înfoiază pernele păsărilor Ca2O4SPh
lărgirea vulcanilor Soco Bgad’ Affahou
un poligon neregulat 
scârba în sunet zglobiu și timp prielnic 

Caracteristica principală a acestui text, pe care nu-l 
putem numi poezie, este aceea că lumea sa ideatic-
referențială este total incoerentă. Care ar fi regula com-
punerii unui astfel de text? Versurile sunt create prin 
colajul lingvistic absurd, în care se amestecă secvențe 
lingvistice și informații din domenii diverse, obiecte, 
cifre și formule chimice, cuvinte inventate fără sens, 
cuvinte din alte limbi, toate acestea neavând împreună 
niciun sens. Textul creat de Tzara este o amalgamare 
lingvistică de referenți, pentru că tocmai această amal-
gamare lingvistică fără sens a fost obiectivul lui Tzara. 
El a urmărit să producă un text, o „poezie” lipsită de 
logică, incoerentă, neinteligibilă și haotică referențial, 
un ghiveci lingvistic; și a reușit pe deplin:  

Ușă zăvorâtă fără înfrățire suntem amare fel
freamătă a da înapoi scolopendru din turnul Eiffel
stomac imens cugetă și gândește chibzuiește
mecanism fără durere 178958555 ieho fibi aha

Lumea textelor obscure referențial sau incoeren-
te referențial este neinteligibilă, imposibilă, nevero-
similă, incredibilă, paradoxală, absurdă. Ea se află 
la capătul opus al lumii textului realist, a cărui lume 
referențială este inteligibilă, posibilă, verosimilă, cre-
dibilă. Majoritatea versurilor „poeziei”-colaj obscu-
re de mai sus nu au sens, sintaxa este grav alterată, 
iar ansamblul ideatic-referențial pe care „versurile” îl 
compun este incoerent, absurd.  

„Semnificantul este în esență vid - aceasta este 
descoperirea pe care o favorizează şi apoi o împin-
ge până la ultimele consecinţe experienţa dadaistă”, 
opinează criticul Marin Mincu în Avangarda literară 
românească (p. 30). Textul colajului lingvistic incoe-
rent nu își propune să ne impresioneze, să ne seducă 
sau emoționeze în niciun fel, ci să ne irite gândirea. 
Texte de acest tip vor să fie poezie, însă ele contrazic, 
neagă aproape tot ceea ce știam despre poezie până la 
momentul dada. „Poezia” dada schimbă conceptul de 

poezie, cu ceva care poate fi numit pseudopoezie sau 
antipoezie. Tocmai de aceea, conceptul acestei „po-
ezii” nu s-a transmis decât în literatura avangardei, 
mai precis „poeziei” futuriste, suprarealiste, absurde, 
letriste, în forme desigur variate, însă toate improprii 
poeziei estetice. Oricum, poezia de valoare, estetică, 
nu a găsit în „poezia” dada nimic viabil artistic, ce poa-
te fi preluat și dus mai departe.  Cum se interpretează o 
asemenea „poezie”? O poezie de acest fel nu poate fi in-
terpretată, pentru că orice interpretare presupune mai 
întâi un text comprehensibil, deci care poate fi înțeles, 
adică un text coerent, inteligibil. Or, textul dada nu 
este inteligibil. Textul dada poate fi însă, atât cât per-
mite, descris, prezentat, analizat și tocmai asta am 
făcut mai sus. De altfel, în Manifest Dada 1918, Tris-
tan Tzara își caracterizează singur și foarte bine „arta 
poetică”:  „Ne trebuie opere puternice, drepte, preci-
se și pentru totdeauna neînţelese. (…). Opera de artă 
nu trebuie să fie frumusețea în sine, căci ea a murit.”

(6.) Câteva concluzii 
Ca o concluzie, putem spune că cele cinci tipuri de 

texte, despre care am vorbit mai sus, și anume textele 
realiste, textele poetice, fabuloase, mistice și cele ob-
scure, sunt produsul a cinci tipuri de imaginar și că 
ele (textele) prezintă o alterare progresivă a coerenței 
conținutului lor ideatic-referențial, până la distruge-
rea aproape a oricărui înțeles, așa cum se întâmplă în 
textul obscur. În consecință, interpretarea textelor re-
aliste, poetice, fabuloase, mistice, obscure se va rapor-
ta la gradul progresiv de alterare a coerenței textelor, 
deci interpretarea acestor texte va fi tot mai dificilă, 
în funcție de tipul lor. În ceea ce privește textele mis-
tice, acestea pot fi „interpretate”, după cum am văzut 
deja, din două perspective hermeneutice diferite: fie 
din perspectiva exegetului mistic, fie din perspectiva 
exegetului raţional sau critic. Astfel, interpretul mis-
tic (religios, duhovnicesc, dogmatic) va considera că 
afirmațiile și faptele fantastice, incredibile, suprana-
turale, ale textului mistic sau religios comentat de el 
sunt adevărate și, în consecință, el va interpreta textul 
în cauză chiar prin logica mistică, stranie, paradoxa-
lă, fantastică, supranaturală a dogmei, a religiei, sau a 
mitului…, acceptând fantasticul ca realitate (normali-
tate) și incredibilul ca adevăr, iar celălalt interpret, cel 
raţional sau critic, care vrea să înțeleagă tocmai ceea 
ce este tainic, misterios, supranatural, va judeca și co-
menta textul religios, dogma religioasă sau mitul în 

temeiul logicii, a raţiunii și a principiilor acestora; sau 
în temeiul normelor morale și sociale, care resping ca-
racterul supranatural, incredibil, paradoxal al ideilor 
și faptelor incredibile, comunicate de textele mistice. 
Așadar, unul dintre interpreți (interpretul mistic) con-
firmă „adevărurile” incredibile, supranaturale, comu-
nicate de textele mistice și de dogme, iar celălalt (in-
terpretul rațional-critic) neagă posibilitatea de adevăr 
a acestora. Niciunul dintre interpreți nu îl convinge de 
regulă pe celălalt de opinia sa, dar nici nu îl poate ex-
clude pe celălalt din actul receptării și al „interpretării” 
acestor texte. Textul religios le este dat în aceeași mă-
sură tuturor și toți au dreptul de a-l comenta în liber-
tatea și în responsabilitatea propriei conștiințe. 

În volumul Teologia dogmatică, autorii Isidor To-
doran și Ioan Zăgrean precizează încă de la început 
că „dogma nu urmărește satisfacția pretențiilor de 
cunoaștere rațională, ci scopul ei este acela de a mân-
tui neamul omenesc.” (3, p. 16). Adică problema noas-
tră nu este aceea de a înțelege dogmele revelate de că-
tre Dumnezeu, ci de a ne mântui; este de a ne mântui 
fără să înțelegem dogmele, deși mântuirea nu se poate 
obține decât prin cunoașterea dogmelor, spun teologii…  

Petru Rezuș afirmă În Teologia ortodoxă contempo-
rană, pe care o semnează, că dogmele sunt supranatu-
rale și „întrec puterea (…) de înțelegere” (4, p. 207) a 
credinciosului, a oricărui om. Așadar, omul nu poate 
înțelege dogmele: ele rămân pentru el supranaturale, 
de neînțeles, paradoxale. Dogmele se constituie ca o 
lume în afara lumii firești, raționale, inteligibile. Dar 
dacă dogmele nu pot fi înțelese, atunci pentru cine 
sunt ele? Și ce sens mai au? Dogmaticienii nu au răs-
puns rațional la întrebările pe care dogmele le nasc. 
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Uvertură
Dumnezeu își ține cuvântul și dă pe Fiul său.
Cuvântul, întrupat, ne iubește.
Dar este o iubire fără măsură.
Matematica nu este divină.
Mareele știu asta
și se încarcă de înțelepciune
înainte de a se scufunda în uitare.
Suntem numere ireale
în afara oricărui grup.
Suntem geneza haosului, flori moarte
care se confundă cu cadavrele
soldaților care / ei au mărșăluit la Verdun.
Mâine, când luna va dispărea,
vom fi poemul arab
ghemuit sub o stâncă a Alhambrei.
Dar astăzi, luna ne privește cu dispreț,
fiindcă suntem martorii unui Dumnezeu
care își sacrifică Fiul
pentru aceia care nu-l iubesc.

Liniște
Tăcerea este un chip
Cu un aer rece 
Care pătrunde în oase.
Oase din hârtie:
Slabe
Fragile
Ușor de ars
Tăcerea este un chip de nisip.
Se topește în mâinile memoriei.
Dar lasă întotdeauna o urmă.
O dâră de parfum de floare
Care se confundă cu mirosul cimitirelor:
Descompunerea însoțită de muzică clasică.
Virgiliu veghează asupra tăcerii lui Dante.
Dante consumă tăcerea lui Beatriz.
Beatriz consumă tăcerea lui Dumnezeu.
Si Dumnezeu?
Tăcut pe altar
În timp ce preotul predică
Spune o predică / predica se confundă
Cu ceea ce   voia el să spună
Dar nu a încercat niciodată.
Tăcerea (care) este o picătură
Care dă naștere unui râu.
Un râu care se sinucide aruncându-se în mare.
Totul se întoarce la unu.
Chiar și cuvintele
Și tăcerea este o întoarcere eternă.

Melancolie
Arunc o piatră.
Sparge marea și sfâșie liniștea.
Peștii evadează din măruntaiele sale.
Păsările se ascund pe lună.
Dumnezeu se ghemuiește într-o iesle.
Zgomotul sparge totul în calea sa.
O rupe cu tradiția. Cu frăția.
Cu istoria strămoșilor noștri.
Nu există niciun rău. Doar un trup care minte.
Arunc o piatră și apare un izvor.
Podeaua este plină de noroi.
Din nou se falsifică totul. Totul este nou.
Caina se ascunde în inima omului.
Adam plânge în nu știu ce azil din Miraflores

În așteptarea copiilor săi.
Arunc o piatră iar ea distruge totul.
Celelalte pietre.
Animalele. Plantelele. Oamenii. Acest poem.
Mi-e dor să arunc cu pietre
Și să nu rămână niciun martor (după mine).

Depresie
Păcatele împărtășite.
Veșmintele ființelor umane,
chipuri pline de riduri.
Ne jucăm de-a umbrele
în nu știu ce cameră cu o lumânare.
Păcatele,
păcatele omului,
păcatele femeilor,
păcatele norodului.
Păcatele copilului
celui fără de păcat.
Zgomotele lovesc simțurile.
Și durerea nu încetează să mă strângă
de parcă aș fi o hârtie în mâinile unui bebeluș.
Nimeni nu va fi acolo mâine
numai amintirea va aluneca în prăpastie
spre a se prăbuși în brațele mării.
Mâine, nu știu.
Nu știu ce se va întâmpla.
Singurul lucru sigur
este frânghia din mâna mea
și păcatele care sufocă
ultimele cuvinte pe care ți le voi spune

Cimitirul amintirilor
Se aude o chitară în fundal.
Se aude de ore întregi
până când i se rupe o coardă.
Sunetul abandonează totul.
Sunetul era totul
și fără el, nimic nu se transformă
într-o umbră ce va devora
ceea ce rămâne din amintiri.

Traducerea în limba română: 
Violeta ANCIU & Mircea Dan DUță

Emilio Martin Paz Panana 
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Blumfeld, holteiul singuratic, a urcat într-o seară 
la apartamentul său, lucru deloc simplu, pentru că 
el locuia la etajul șase. În vreme ce urca treptele, se 
gândi, așa cum o făcuse de multe ori în ultimul timp, 
că această viață complet singuratică era destul de 
incomodă, că acum trebuie să urce, aparent în se-
cret, aceste șase etaje, ca să ajungă la etaj în camera 
sa pustie, acolo să-și îmbrace halatul de casă, din nou 
aparent pe ascuns, să-și aprindă pipa, să citească puțin 
în revista franțuzească, la care era abonat deja de ani 
de zile, pe lângă astea să soarbă cu înghițituri mici din 
rachiul de cireșe pe care-l făcuse el și în cele din urmă, 
după o jumătate de oră, pentru a merge la culcare, nu 
însă ca înainte de asta să trebuiască să rearanjeze com-
plet așternutul, pe care oricare cameristă, inaccesibilă 
oricărei instrucțiuni, l-ar fi rânduit întotdeauna după 
toanele ei. Oricare însoțitor, orice spectator pentru 
aceste activități i-ar fi fost foarte binevenit lui Blum-
feld. El se gândise deja, dacă n-ar fi bine să-și procure 
un câine micuț. Un astfel de animal este nostim și mai 
mult decât atât, recunoscător și loial;  un coleg al lui 
Blumfeld are un astfel de câine, care nu se apropie de 
nimeni în afară de stăpânul său, iar dacă nu l-a văzut 
câteva clipe, îl întâmpină imediat cu un lătrat puternic, 
cu care, în mod evident, vrea să-și exprime bucuria de 
a-și fi regăsit stăpânul, excepționalul său binefăcător. 
Firește că un câine are și dezavantaje. Indiferent cu 
câtă strădanie este îngrijit, el murdărește totuși ca-
mera. Asta este inevitabil, apoi nu se poate ca de fie-
care dată înainte să-l duci în cameră, să-i faci baie în 
apă fierbinte, sănătatea lui n-ar suporta asta. Iar lipsa 
de curățenie în camera sa, n-o suportă Blumfeld de-
loc, curățenia camerei sale este pentru el ceva de neîn-
locuit, de mai multe ori săptămânal are, din păcate, 
din cauza asta, altercații cu îngrijitoarea care nu este 
suficient de meticuloasă. Și deoarece ea are o oare-
care surditate, el o trage de mânecă la anumite locuri 
din cameră unde el sesizează nereguli. Prin această 
exigență a reușit ca ordinea din camera sa să fie aproape 
de dorințele sale. Cu adoptarea unui câine însă, va lua 
de bună voie în camera sa exact respingătoarea mize-
rie. Purecii, însoțitorii permanenți ai câinelui, sunt de 
așteptat. Odată ce purecii vor fi find în cameră, atun-
ci nu mai era departe momentul la care Blumfeld va 
lăsa câinelui camera sa confortabilă și își va căuta altă 
cameră. Mizeria era doar unul din dezavantajele unui 
câine. Câinii se și îmbolnăvesc, iar bolile câinilor nu 
le pricepe de fapt nimeni. Atunci animalul stă într-un 
colț, ori șchioapătă în jur, scheaună, tușește, vomită 
din pricina unei dureri, în cazul ăsta îl învelești cu o 
pătură, îi fluieri ceva, îi pui dinainte lapte, pe scurt, îl 
îngrijești în speranța că, cum e și posibil, că doar este 
o suferință trecătoare, care însă poate fi una serioasă, o 
boală îngrozitoare și molipsitoare. Și chiar dacă bietul 
câine ar rămâne sănătos, el va îmbătrâni totuși cândva 
și nu te vei putea decide să te desparți la timp de ani-
malul credincios, mai apoi va veni vremea, când unul 
sau altul își vor privi propria vârstă în ochii lăcrimând 
ai câinelui. Atunci însă va trebui să ne chinuim și să 
plătim scump bucuriile câinelui, acum pe jumătate 
orb, cu plămâni slăbiți și de gras ce este, aproape imo-
bil. Chiar dacă Blumfeld și-ar dori să aibă un câine, 
vrea însă mai degrabă să urce de unul singur treptele 
încă treizeci de ani,  în loc să fie deranjat de un aseme-
nea câine bătrân, care alături, gâfâind  mai tare ca el, 
se târăște de pe o treaptă pe alta în sus.

Așadar Blumfeld va rămâne totuși singur, căci el nu 
are poftele unei fete bătrâne, care vrea să aibă în apro-
pierea ei o oarecare ființă vie subordonată ei, pe care 
s-o ocrotească, cu care să poată fi afectuoasă, pe care 
s-o servească necontenit, astfel că pentru scopul ăsta e 
suficient o pisică, un canar, ori chiar și numai peștișori 
aurii. Iar dacă așa ceva nu se poate, ea se mulțumește 
chiar și cu flori pe pervazul ferestrei. Dimpotrivă, 
Blumfeld vrea să aibă doar un camarad, un animal, 
de care să nu trebuiască să se îngrijească prea mult, 
căruia să nu-i strice, uneori, un picior undeva, care în 
caz excepțional să poată înnopta pe stradă, mai apoi, 
dacă Blumfeld și-ar dori asta, să stea la dispoziția sa cu 
lătrături, salturi, ori linsul mâinilor. Ceva de genul ăsta 
ar vrea Blumfeld, dar pentru că el realizează faptul că 
fără dezavantaje nu se poate, renunță, dar din timp în 

timp revine la felul său natural de a fi, ca de exemplu în 
această seară, revenind la aceleași gânduri.

În vreme ce era deja sus în fața ușii sale și scoase 
cheia din buzunar, un sunet care venea din camera sa 
îi atrage atenția. Un zgomot clămpănitor, caracteristic, 
dar foarte vioi și regulat. Deoarece Blumfeld s-a gândit 
tocmai la câine, zgomotul îi amintește sunetul produs 
de labe atunci când lovesc alternant dușumeaua. Dar 
labele nu clămpănesc, așadar nu pot fi labe. El des-
chide în grabă ușa și rotește iute întrerupătorul lu-
minii electrice. Pentru o asemenea priveliște chiar nu 
era pregătit. Asta este, da, vrăjitorie, două mingi mici 
albe cu dungi albastre din celuloid, sar în sus și în jos 
pe parchet, când una atinge dușumeaua, cealaltă e sus, 
continuând fără încetare jocul lor. Cândva la gimna-
ziu, într-un experiment electric binecunoscut, a văzut 
biluțe sărind la fel, mingile astea însă sunt relativ mari, 
sar liber în cameră și nu se face niciun experiment. 
Blumfeld se apleacă în jos la ele, ca să le vadă mai bine. 
Sunt fără îndoială mingi obișnuite, ele conțin probabil 
în interiorul lor încă vreo câteva mingi mai mici, care 
produc zgomotul acela clămpănit. Blumfeld apucă 
aerul cu mâna, ca să constate dacă mingile nu atârnă 
cumva de niște fire, dar nu, ele se mișcă autonom. 
Păcat că Blumfeld nu e un copil mic, două asemenea 
mingi ar fi fost o surpriză îmbucurătoare, în timp ce 
toată povestea îi provoacă acum o impresie neplăcută. 
Și totuși nu e cu totul fără importanță, când un holtei 
nebăgat în seamă, trăind doar tainic, iată acum cineva, 
fără importanță cine, dezvăluie secretul ăsta și îi trimi-
te aceste două mingi ciudate.

El încearcă să prindă una, dar ele se eschivează și 
îl ademenesc în urma lor în cameră. E totuși prea 
prostește, crede el, să alergi așa după mingi, oprește-te 
și uită-te să vezi ce fac, din momentul în care urmărirea 
pare să fi fost abandonată, el rămânând în același loc. 
Eu voi încerca totuși să le prind, se gândește el din nou 
și se repede spre ele. Ele fug imediat, dar Blumfeld le 
împinge cu picioarele depărtate într-un colț al camerei 
în fața valizei care era acolo și reușește să prindă o 
minge. E o minge mică și rece, care se rotește în mâna 
sa încercând avid și în mod evident să scape. La fel și 
cealaltă minge, de parcă ar fi văzut necazul camaradei 
sale, sare mai sus decât înainte și întinde salturile ei 
până ce atinge mâna lui Blumfeld. Ea lovește mâna, 
lovește în salturi din ce în ce mai rapide, schimbă 
punctele de atac, sare apoi, constatând că nu poate 
face nimic împotriva mâinii care înconjoară complet 
mingea, lovește apoi chiar mai sus și vrea probabil 
să atingă fața lui Blumfeld. El reușește să prindă și 
această minge și vrea să le închidă pe amândouă sub 
dulap, mai apoi i se pare însă prea dezonorant să iei 
asemenea măsuri contra două mingi mici. E totuși o 
distracție să deții două asemenea mingi, care vor fi 
curând suficient de obosite, tot rotindu-se acolo sub 
dulap și se vor liniști. Cu toată această reflecție, Blum-
feld azvârle totuși, într-un moment de furie, mingile 
de dușumea, apoi ce să vezi miracol, firavul, aproape 
transparentul înveliș de celuloid nu se crapă. Fără vreo 
pauză, cele două mingi își reiau iarăși săriturile joase 
de mai devreme, coordonându-se reciproc.

Blumfeld se dezbracă tăcut, aranjează hainele în du-
lap, se uită mereu cu atenție dacă îngrijitoarea a lăsat 
totul în ordine. O dată sau de două ori se uită peste 
umăr după mingi, care acum, neobservate, par să-l 
urmărească chiar pe el, urmându-l, țopăind acum 
foarte aproape. Blumfeld își îmbracă halatul de casă și 
vrea să meargă spre peretele opus, pentru a-și lua una 
dintre pipe, care atârnă acolo într-un raft. În mod in-
voluntar, voind a se întoarce, se sprijină cu un picior în 
spate, mingile înțelegând gestul său, evită să fie atinse. 
În vreme ce el se duce spre raft,  mingile îl urmează 
imediat, el târâie papucii, face pași neregulați, însă fie-
care mișcare a sa e urmată de un bocănit ușor al min-
gilor, care țineau pasul cu el. Blumfeld se întoarce pe 
neașteptate, ca să vadă cum de reușesc mingile să facă 
asta. El abia că s-a întors, mingile descriu un semicerc 
și sunt din nou în spatele lui și asta se repetă, ori de 
câte ori el se întoarce. Precum însoțitorii subordonați, 
ele încearcă să evite să fie în fața lui Blumfeld. Până 
acum au îndrăznit, probabil, doar să i se prezinte, 
acum însă și-au intrat deja în atribuții.

Până acum Blumfeld, întotdeauna și în toate cazurile 
excepționale, în care puterea sa era insuficientă pentru a 
stăpâni situația, a ales paliative, fâcându-se că nu observă 
nimic. Asta a ajutat ca situația să se amelioreze măcar.

El se comportă astfel și acum, stă în fața raftului 
pentru pipe, alege o pipă cu buzele deschise, umple 
foarte bine pipa cu tutunul din punga pregătită și 
lasă nepăsător mingile să sară în spatele său. Ezită 
însă să meargă la masă, căci zgomotul ritmului egal al 
săriturilor și ai propriilor săi pași îl deranjează până la 
durere. Astfel că stă în picioare, umple pipa inutil de 
îndelung și apreciază distanța  care-l desparte de masă. 
În cele din urmă, își depășește slăbiciunea și străbate 
traseul cu astfel de pași, încât nici măcar nu aude min-
gile. După ce s-a așezat, ele sar bineînțeles iarăși în 
spatele scaunului său, la fel de zgomotos ca înainte.

Deasupra mesei, la îndemână, pe o scândură fixată 

pe perete, sticla cu rachiu de cireșe înconjurată de pa-
hare mici. Lângă ea se află un maldăr cu exemplare din 
revista franceză. (Chiar astăzi a venit un număr nou, 
iar Blumfeld îl ia pe masă. Uită complet de rachiu și 
el însuși are senzația că astăzi, doar pentru consolare, 
nu-și refuză  ocupațiile sale obișnuite, dar o dorință 
reală de a citi chiar nu are. 

Contrar obișnuinței sale firești, el răsfoiește doar 
revista, cu grijă, filă cu filă, până la o anume pagină 
unde găsește o fotografie mare. Se străduiește să o 
privească foarte atent. Imaginea reprezintă întâlnirea 
dintre Împăratul Rusiei și președintele Franței. Întâl-
nire care are loc pe un vapor. De jur împrejur, până în 
depărtare, mai sunt alte vapoare, iar fumul ieșind din 
coșurile de fum se împrăștie în cerul senin. Amândoi, 
împăratul și președintele, tocmai se îndreaptă cu pași 
mari unul către celălalt și dau mâna unul celuilalt. În 
spatele împăratului, precum și în spatele președintelui, 
stau câte doi domni. Vis-a-vis de chipurile jubilânde 
ale împăratului și președintelui cele foarte solemne ale 
însoțitorilor, priviri care se adună în jurul suveranu-
lui lor. Mai jos, procesiunea are loc în mod evident pe 
puntea cea mai înaltă a navei, la marginea amputată a 
imaginii, stau rânduri lungi de matrozi salutând. 

Blumfeld priveste, încetul cu încetul, cu mai mult in-
teres imaginea, o ține apoi un pic mai la distanță și o 
privește mai atent clipind des. El a înțeles întotdeauna 
multe din astfel de scene impunătoare. Că persoanele 
principale își strâng mâinle atât de natural, cordial și 
nepăsător, i se pare foarte veridic. Și la fel de corect este 
faptul că însoțitorii – de bună seamă domni foarte sus-
puși, al căror nume este menționat mai jos – arborează 
seriozitatea momentului istoric în atitudinea lor.)

Și în loc să ia jos tot ce are nevoie, Blumfeld stă liniștit 
și privește pipa încă neaprinsă. El este la pândă, brusc 
însă, pe neașteptate, încremenirea sa se sfârșește în-
tr-o rotire bruscă a fotoliului. Dar și mingile sunt și ele 
la fel de vigilente, ori urmează nepăsătoare legea care 
le stăpânește, și odată cu rotirea fotoliului lui Blumfeld 
își schimbă și ele locul și se ascund în spatele lui. Ei 
bine, acum Blumfeld stă cu spatele la masă și cu pipa 
rece în mână. Mingile sar acum sub masă și, deoarece 
acolo este un covor, nu se aud decât vag. Acesta este 
un mare avantaj, căci se aud doar zgomote înăbușite, 
trebuie să fii foarte atent ca să le poți auzi. Însă Blum-
feld este foarte atent și le aude perfect. Dar asta este 
doar pentru moment, după o vreme, probabil că nu  le 
va mai auzi deloc. Că pe covoare se pot face doar puțin 
auzite, pare pentru Blumenfeld o mare slăbiciune a 
mingilor. Trebuie doar să li se pună sub ele un covor, 
mai bine două, și sunt aproape neputincioase. Desi-
gur doar un anume timp, iar în afară de asta, însăși 
existența lor înseamnă o oarecare putere.

Lui Blumfeld i-ar prinde tare bine acum un câine, 
unul tânăr și sălbatic, care le-ar veni curând de hac 
mingilor; el își imaginează cum acel câine le-ar urmări 
cu labele și le-ar goni din ascunzișuri, cum le-ar vâna 
peste tot în cameră și în cele din urmă ar sfârși între 
colții lui. Este foarte probabil ca Blumfeld să-și pro-
cure în curând un câine.

Deocamdată însă, mingile trebuie să se teamă  doar 
de Blumfeld, iar el nu are acum chef să le distrugă, pe 
deasupra îi lipsește, probabil, hotărârea de a face acest 
lucru. El vine seara obosit de la serviciu și acum, când 
are nevoie de liniște, i se face această surpriză. Abia 
acum simte, de fapt, cât e de obosit. De distrus, va dis-
truge mingile cu siguranță, și anume în viitorul foarte 
apropiat, dar deocamdată nu, probabil abia a doua zi. 
Când va putea privi totul imparțial, iar acum mingi-
le, întâmplător, se comportă destul de decent. Ele ar 
putea, de exemplu, din vreme în vreme să sară, să se 
arate, ca după aceea să se retragă iarăși la locul lor, sau 
ar putea sări mai sus, ca să lovească tăblia mesei, iar pe 
urmă, pentru a se amortiza, să ajungă pe covor. Dar ele 
nu fac asta, nu vor să-l irite inutil pe Blumfeld, se pare 
că se limitează doar la ceea ce este absolut necesar.

Bineînțeles că ajunge și acest puțin pentru a-l dez-
gusta pe Blumfeld ca să nu rămână la masă. El rămâne 
totuși așezat preț de câteva minute și se gândește să 
meargă să se culce. Unul dintre motive este și acela că 
el nu poate fuma acolo, deoarece și-a lăsat chibriturile 
pe noptiera din dormitor. Așa că va trebui să ia chibri-
turile acelea, iar dacă tot era la noptieră, este de bună 
seamă mai bine să rămână acolo și să se întindă în pat. 
El are în acest sens încă un motiv tainic, și anume el 
crede că mingile, în mania lor oarbă, se vor ține scai 
după el, vor sări și pe pat, iar el când se va întinde în 
pat, cu sau fără voia lui, le va strivi. Replica, conform 
căreia rămășițele mingilor ar putea sări, o refuză cate-
goric. Chiar și neobișnuitul trebuie să aibă limite. Min-
gile întregi sar oricum, chiar dacă nu în permanență, 
fragmente de mingi, dimpotrivă nu sar niciodată, 
așadar nu vor sări nici aici.

n Continuare în pagina 24
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nr. 110 n mai-iunie 2021actualitatea literară24 traduceri

n Continuare din pagina 23

„Haide!”, exclamă el aproape răuvoitor la acest gând 
și tropăie iarăși mingile în spatele său spre pat. Speranța 
lui pare să se confirme, deoarece atunci când în mod 
deliberat se apropie de pat, o minge sare imediat pe pat. 
Dimpotrivă dacă se întâmplă  neașteptatul, cealaltă min-
ge trece sub pat. La posibilitatea că mingile ar putea să 
sară sub pat, Blumfeld nici măcar nu s-a gândit. El este 
indignat de o singură minge, deși simte cât de nedrept 
este, deoarece, sărind sub pat, mingea își poate face treaba 
chiar mai bine decât mingea de pe pat.  Acum totul de-
pinde de locația pentru care se vor decide mingile, căci 
Blumfeld nu crede că ele ar putea lucra mult timp sep-
arat. Și într-adevăr, în momentul următor mingea de 
sub pat, sare pe pat. Acum le-am prins, crede bucuros 
la culme Blumfeld, și-și dezbracă în grabă halatul de 
casă, pentru a se arunca în pat. Dar, simultan, aceeași 
minge sare din nou sub pat. Extrem de dezamăgit, 
Blumfeld se prăbușește literalmente în sine. Proba-
bil că mingea s-a uitat doar de jur împrejur și nu i-a 
plăcut ce a văzut. Iar acum o urmează și cealaltă, care 
rămâne jos, pentru că jos este mai bine. „De acum voi 
avea aici acești toboșari toată noaptea”, gândi Blum-
feld, mușcându-și buzele și dând aprobator din cap.  

 * din volumul Franz Kafka - Sämtliche Erzählun-
gen,  S. Fischer Verlag, 1970,  Seite 264-284

Franz Kafka (3 iulie 1883 - 3 iunie 1924) s-a născut și a petrecut 
cea mai mare parte a vieții sale în orașul natal Praga. El este unul 
dintre cei mai importanți prozatori de limbă germană din secolul 
XX. Kafka este renumit pentru prozele și romanele sale grotești și 
absurde. Multe dintre ele au apărut abia postum, editorul scrierilor 
sale a fost prietenul său apropiat Max Brod (1884-1968). Opera lui 
Kafka nu poate fi atribuită nici unei epoci sau tendințe literare; stilul 
său este considerat unul de excepție. Niciodată înainte și niciodată 
după, nu a scris cineva la fel ca și Franz Kafka. 

Majoritatea prozelor lui Kafka sunt caracterizate de relații opace, 
încurcături și structuri neclare ale oamenilor sau locurilor. Acest lu-
cru este evident mai ales în „Verdictul” sau „Metamorfoza”. Prozele 
care au fost publicate după moartea sa, „Castelul”, ori „Procesul”, 
sunt la fel scrise. În timp ce majoritatea evreilor din Praga au optat 
pentru limba cehă, doar o mică parte s-a alăturat elitei germano-
fone. Această minoritate evreiască a fost astfel izolată de trei ori: ca 
vorbitori de germană de către cehi, ca evrei de către germani și ca 
o elită culturală de oamenii de rând. Ea a căutat în scris o cale de a 
ieși din izolare. Astfel a luat ființă „Literatura germană din Praga” 
(Max Brod). Scriitorul însuși s-a descris într-o scrisoare ca vorbitor 
nativ de germană.

„Blumfeld, un flăcău în vârstă” este o proză scrisă în 1915 și publi-
cată postum. Proza descrie dificultățile bizare cu care se confruntă 
un burlac în viața sa privată și profesională. Coliziunea unui excen-
tric cu realitatea este descrisă pe un ton ironic. Tema burlacilor, 
care apare adesea în opera lui Franz Kafka, reflectă propria situație 
cu teama de relație și de familie.

Avoth Yeshurun - Ostracon    
Interviu cu Hilit Yeshurun, despre o carte postumă  realizată de fiica poetului

Avoth Yeshurun (1904-1992; născut Yehiel Perl-
mutter) este un aclamat poet ebraic modern. Câștigător 
al Premiului Israel pentru literatură în 1992. A.Y  s-a 
născut de Yom Kippur în anul 1904 la Niskhish (acum 
în Ucraina). Tatăl său, Baruch, provenea dintr-o fami-
lie de proprietari de moară. Mama sa, Rachel,  era de 
origine rabinică. Yeshurun a crescut vorbind idișul. 
Când avea cinci ani, părinții săi s-au mutat la Kras-
nystaw, în Polonia de est. A plecat în Palestina, aflată 
sub mandatul britanic în anul 1925, împotriva voinței 
părinților săi, care au preferat să rămână în Polonia. 
Inițial a lucrat în construcții, la secat mlaștini și a cules 
fructe; mai târziu a lucrat într-o fabrică de cărămidă 
și pentru o tipografie. În 1929, s-a alăturat la Haga-
na, miliția evreiască care a devenit ulterior armata 
israeliană de apărare. În 1934 s-a căsătorit cu Pesyah 
Justman. Fiica lor Hilit s-a născut în 1942. Familia lui 
Yeshurun, împreună cu cei 2.000 de evrei din  Kras-
nystaw, a fost ucisă în lagărul de exterminare Belzec 
din Polonia de astăzi. Interviul de faţă este realizat de 
Koby Meidan [notat (R)] cu fiica poetului, Hilit (H). 

Traducere și note: Adrian GRAUENFELS 
Editura SAGA 2021

                                              ***
R: Avoth Yeshurun (AY) spunea că cine nu scrie data 

sub un poem publicat se sustrage de la plata impozite-
lor. Poetul notează cu pedanterie data în care a finalizat 
poemele sale. Recent, fiica poetului decedat, Hilit Yes-
hurun, scriitoare și traducătoare, colecționează notițe, 
fragmente de poezii din arhiva tatălui, care acoperă 
peste 60 de ani de scris, și le publică într-o frumoasă și 
plăcută lecturii carte, cu numele ebraic „Harsim” sau 
tradus  Ostracon, apărută în februarie 2021 la Editu-
ra Sifriat Poalim. Avoth Yeshurun este considerat  în 
general greu de înțeles și de descifrat, uzul limbilor 
străine, deformarea voită a ebraicii fac lectura dificilă. 
Tocmai limbajul notițelor din arhiva sa fac textul mai 
prietenos, reinvită la lectură.

H: Se poate, dar mai este un argument, că noi citim 
acum, după ani de contact cu scrisul tatei, și e posibil 
ca un text de două - trei rânduri să fie mai descifrabil 
și mai accesibil.

R: Am cules câteva fragmente ca să le discutăm și  să 
le folosim de exemple. Iată unul:

 M-am născut de Yom Kipur, la ora ultimei ru-
găciuni, şi în toate zilele care au urmat n-am găsit 
ziua potrivită ca să dau socoteală. Dacă aş sumariza 
acum, în clipa asta, eu pot spune: „opera mea, unică, 
este Aliaua mea în ţara Israel”.

H: Da, și eu m-am siderat când am văzut această 
frază, atât de radicală.

R: Este o înfrumusețare voită? Să anuleze întreaga 
lui operă poetică în schimbul emigrării în Israel?

H: Toată opera sa este integrată în „Alia” la un om ca 
el, compus din vina de a părăsi casa, locul natal, pentru 
realizarea unui ideal visat, de evadare dintr-un loc rău, 
iar apoi nevoia de a construi o limbă a ta și numai a ta.  

R: Să povestim celor care nu știu că tatăl tău a venit 
în țară, părăsind familia la Krasnystaw, și a făcut alia 
ca Perlmutter. Aici își schimbă numele în Avoth Yes-
hurun și s-a simțit mereu urmărit de regretul că și-a 
lăsat părinții în urmă, nu le-a răspuns la scrisori, iar ei 
în final și-au găsit moartea în Holocaust. 

H: A răspuns, dar în mod întâmplător.
R: Vina aceasta, abandonul părinților, abandonul 

limbii vorbite acasă, l-a urmărit toată viața, și despre 
acest episod el spune: Este evenimentul cel mai im-

portant din viaţa mea?  
H: Corect, avem un paradox care îl caracterizează. 

Este un paradox, căci nu poți toată viața să te căiești că 
ți-ai parăsit familia și apoi să declari că fapta impor-
tantă a vieții tale este emigrarea. El traduce plecarea 
ca un act poetic, și poezia lui e un fel de plecare, e per-
cepută ca acțiune...

R: Au trecut… câți ani de la moarte, 30? 
H: Aproape 30. Am fost rugată să fac ordine în ar-

hivă,  să clasific  materialele, ciornele unor poezii  care 
începeau undeva și se terminau aiurea, pe alte pagini... 
În timp ce aranjam arhiva, am descoperit mult materi-
al despre care nu aveam știre și care merită... el se află 
în acest volum. 

R: E chiar o experiență să pătrunzi în arhiva secretă 
a cuiva... dacă găseai o iubită ascunsă a tatei?

H: Măcar să fi fost vorba de o iubită, mi-era teamă 
să nu descopăr un frate sau o soră despre care nu am 
habar. Undeva în Brazilia...

R: Și ai găsit?
H: Nu, nu am găsit.
R: Trebuie să adăugăm că în timpul editării cărții 

(ești redactor la o revistă importantă printre cele de 
la noi, care se ocupă de poezie, numită „Încăperi”, și 
de  asemenea l-ai tradus în ebraică pe Proust) apare 
interesant că în Ostracon mergi de la notițele recente 
înapoi spre cele mai vechi, exact cum se întâmplă în-
tr-o săpătură arheologică... e adevărat?

H: Da, așa am simțit, nu de la început, e o hotărâre 
luată mai târziu, să inversez axa timpului în carte, de-
terminată de două fraze spuse de tata cu o lună înainte 
de deces, cu care se deschide lectura.

R: E adevărat că multe notițe le-a făcut pe cutii de 
țigări folosite?

H: Da, e adevărat, explic… pentru el estetica hârtiei, 
a cartonului, a creionului... deci toate obiectele mate-
riale folosite erau pentru dânsul el o parte a poeziei. 
Poetica lui nu era eterică, era materială, cuvântul e 
materie și nu ceva abstract.

R: Deci e interzis să ștergi cuvinte, el nu elimina cu-
vinte, ci le înconjura cu un cerc, izolandu-le, parcă ar 
zice... afară cu voi... Am mai găsit poezii minunate în 
carte, dedicate nepotului său, fiul tău Aviam. La pagi-
na 65, citez, scrie atât de frumos:

Primăvara (poem pentru ziua nepotului care împli-
nește 7 ani, care folosește limbajul obișnuit, doar că 
este dedicată unui copil)

H: Corect
R:  
Primăvara, primăvară lipită 
Aviam... Aviam, în primăvara dorită 
are doar şapte ani
natura se naşte în luna Nissan 
Nissan, din rădăcină 
minune de lună
dintr-o rădăcină nouă
lumea s-a născut la şase
Aviam a fost făcut la şapte
De la bunicul cald
şi bunica deşteaptă...
R: Pentru finalul acesta merită bunicul o sărutare! 

Din păcate, unii cunosc povestea tragică a fiului tău 
Aviam, care a pierit în Africa, pentru ei această poezie 
are și mai multă forță și adâncime...

H: Am mai găsit o frază care apare în luna nașterii 
lui Aviam, ea sună așa: Moartea e o plantă prezentă...

R: Am citit „cântecul crocodililor”, un poem impre-
sionant în care din burta crocodilului se aud cântecele 

celor înghițiți de fiară, aș zice că e vorba de simțuri de 
vrăjitor sau profetice cum se credea despre Altman. Am 
impresia că aceste notițe sunt lăsate în mod expres, el 
știa că vor fi colectate și ghicește că de fiica lui, Hila.

H: Wow, de ce spui asta?
R: Datorită legăturii speciale dintre voi. Ea se simte 

în poeziile timpurii. Faptul că ai născut exact de ziua 
Holocaustului... toate astea te-au determinat la jobul 
care l-ai asumat.

H: Într-o zi l-am găsit pregătind plicuri cu hârtii, în-
treb ce-i cu astea? Și el a spus: „Nu vreau să te ocupi de 
ele, după moartea mea, le pun pe foc mâine”.

R: Deci ai încălcat dorința lui.
H: Era doar o încercare, cine e sincer distrugea 

„moștenirea”, el nu ștergea un singur  cuvânt, cum să 
ardă tot vraful de amintiri?

R: Harasim, o carte minunată, deschisă cititorilor, o 
recomand. Mulțumim, Hilit Yeshurun!

© AG - traducere
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Dilema

Gabriela LUNGEANU

Când soția îi întinse foița de țigară, i se păru că este 
mai drăguță decât de obicei. Avea zâmbetul femeii 
mulțumite, ori puține femei - și mai ales ea, îl au, în 
absența unui stimul recent. Iar recente nu fuseseră 
decât greutățile. Când fugiseră pentru a nu fi arestat, 
acceptă să fugă alături de el cu prea mare ușurință 
pentru o femeie ahtiată după bani și poziție socială. 
Dar oare, nu-i făcea o nedreptate, trecuseră prin 
atâtea. De cîte ori nu bănuise că tocmai Secu i-o adu-
sese în pat, în acel birt de sat în care oprise pentru a-și 
potoli setea. Era cât se poate de vulgară, dar era ceva 
la modă în lumea asta balcanică - cum îi plăcea lui 
Georges să spună. Cu ochii săi mari și negri, cu o față 
perfect rotundă, cu nas roman trădând o personalitate 
puternică, cu buzele răsfrânte, Georges era un mé-
lange straniu între un aristocrat și un fante de salon. 
Darul acesta natural este un atuu major în profesia sa. 
Chipul este prima și cea mai bună carte de vizită.

- Nu ştiu ce-i cu conducătorii ăştia, observase Geor-
ges Cassidy la o cafea cu un prieten. Nu-şi iubesc deloc 
neamul. Nu că înainte s-ar fi omorât. Dar mergeţi ha-
otic, cu o sete de distrugere nemaipomenită. Georges 
îi cunoştea bine pe cei dinainte de 89. Băiatul unei 
românce și al unui elvețian care lucrase în comerţ ex-
terior. O „umbră” care adusese valută forte.

- O „umbră” nu are conştiinţă, îi spusese cineva de 
la obraz.

- O „umbră” trebuie să fie conştiinţa însăşi a naţiunii. 
Dacă frontul ăsta cade, o ţară doarme cu uşa deschisă.

*
O lume alergând după bani și după succes este 

condamnată prea adeseori la eșec. 
Scările marmorate ale palatului îi dădeau unui tânăr 

cu jeans şi cămăşă ponosită un trac infiorător. Dar fru-
moasa Isabel, cu părul ca spicele cătunului său natal îl 
cucerise.

Însă domnul Rolland, viitorul socru, îl privea pe 
tânărul Georges ca pe un exemplar de grădină zoologică 
iar doamna sa cu solicitudinea unei marchize de la 
curtea regelui Soare.

- Unde lucraţi? Îl întrebă bancherul iar atunci tânărul 
se fâstâci îngrozitor.

- Prea tânăr pentru așa ceva, nu credeţi? Întrebă 
deodată îngăduitor un domn cu ochelari ce-şi rotea 
trabucul, privindu-l îndelung.

Când ieşi pe terasă, strângându-şi pumnii la spate, 
nervos, îl auzi pe binevoitor, cu glasul său unduitor.

- Greu este drumul spre înalta societate, nu-i aşa?
- Nu mă interesează, rosti Georges, cu dispreţ.
- Dragul meu, banii şi poziţia socială sunt singurele 

atuuri în faţa unei femei frumoase.
Era în siguranţa acelui bine îmbrăcat domn, promi-

siunea unei prietenii ce începu când acesta îi întinse, 
din portvizitul aurit, cartea sa de vizită.

Bonomul domn Michard îl angajase la întreprinderea 
româno-elveţiană contabil şi îi urmărise îndeaproape, 
ca un tată, ascensiunea. Lui îi datora şi căsătoria cu 
prea frumoasa Isabel, de la costum la luna la miere în 
Antile, la jaguarul parcat în faţa vilei, purtau amprenta 
unei filiaţii aparent solide. Doar aparent, într-o lume în 
care viaţa însăşi este cel mai perfid joc al aparenţelor. 
Se întreba acum dacă toată șarada asta care îi mân-
case viața, merita efortul. Cu ce rămăsese? Cel mai 
probabil cu hainele de pe el și cu ceva bani salvați 
în ultimul moment. Simțea că nicio comoară nu mai 
poate să-i dea timpul înapoi, că viața-i începuse greșit 
și continuase catastrofal. Unele alegeri sunt mai rele 
ca moartea, gândea el acum. Nu este regretul primul 
semn al pocăinței?

Să nu minţi, era una din cele zece porunci!
- Nicio minciună naivă? Îl întrebase un coleg tânăr 

odată.
- În activitatea noastră, minciuna aduce moarte.
Conștiința este glasul lui Dumnezeu din noi, când ea 

vorbește, toate celelalte dorințe trebuie să tacă. Arare-
ori se întâmpla așa și, de aici, toată nefericirea de mai 
târziu.

*
- Sunt în regulă contractele, Georges? Îl întrebă în-

tr-o zi bunul domn Michard.
- Da, sunt în regulă, domnule!
Nu, nu erau. Dar oare mai conta? A doua zi, din 

celălalt capăt al receptorului, se auzi, doar: felicitări, 
domnule preşedinte.

Bunul domn Michard avusese în noaptea aia un acci-
dent. Fatal. O sinucidere ca atîtea altele. Acum, când i 
se fabricase și lui un dosar, ceea ce pățise binefăcătorul 
său Michard îi revenea lui Georges mai des în minte. 
Suntem viteji în tot ceea ce nu ne privește. I se părea 
că nu era păcat pe care nu îl înfăptuise, dar „execuția” 
aceea îl bântuia acum.

*
- Oare de ce voi care vă credeti ortodoxia întruchipată  

sunteți de un individualism feroce față de frații voștri 
de un neam? Eu sunt născut protestant, pentru mine 
succesul este semnul binecuvântării divine.

- Pe noi, nimeni nu ne fură, îsi aminti Cassidy că-i 
spusese la recrutare șeful său, un general.

Ar trebui acum să se sinucidă pe capete, râse Cassidy 
amintindu-şi de foştii colegi, toţi prosperi oameni de 

afaceri în prezent. Hoteluri, vile, toate, le achiziţionaseră 
pe hârtie, în timp. Dacă cei din acest neam nu au milă, 
eu de ce aş avea, mai ales la cât de topit este neamul 
ăsta după străini, îi spusese conștiinței în rarele mo-
mente când îl vizita. Doar că el era o paiață trasă de cine 
trebuie - o „umbră mai mare care începuse să se retragă. 

Rotise deja zece țigarete, vroia să aprindă una dar 
privi întâi la ceas, generalul promisese că-l sună la 
11. Nu îl sunase. Văzu ecranul telefonului nevestei lu-
minându-se. Totul este ok, spunea mesajul.

Fața lui Georges împrumutase din culoarea pămân-
tului ars. De ce i-a trimis ei? Nu se suportaseră nicio-
dată, nevasta cu fostul șef. Sau poate de aceea. Din 
rațiuni de securitate, i-ar fi spus dacă ar fi întrebat-o.

La plecare, un tânăr coleg îi spusese:
- Samson avea plete mai scurte decât tine.
- Primesc lecții și de la pomii verzi? zise Cassidy 

zâmbind. Fusese întotdeauna foarte vanitos.
- Vanitatea este un păcat capital, îi spusese un părinte 

odată. Îți picură minciuna în ureche, apoi te orbește și 
te duci de râpă.

De ce-l întrebase soția sa cu o seară înainte de vii-
torul lor, al ipotecilor, asigurărilor, etc? Iar imaginea 
fetiței sale…

- Ah,la naiba, ce înseamnă toate acestea?
*
Încă 10 minute și cocoșul va cânta de 3 ori. Fusese 

una din nopțile albe fără număr din viața sa, doar că 
pentru prima oară, neliniștea îi zdrobea orice gând. 
Era ceva mai presus de înțelegere. 

● Pesemne că ați înnebunit cu toții. Cum să vând 
fabrica asociatului unui magnat rus?

● Oi aștepta vreun bancher de pe Wall Street? râse 
superiorul său hâtru.

Cassidy știa costul refuzului său fiindcă știa rapor-
tul de preț între patriotism și ultima vilă la Monaco. 
Prostituția a fost dintotdeauna un mod de viață pe 
Dâmbovița. Dar nu al lui. Cunoscuse oameni care 
muriseră pentru crezul lor.

- Altă generație, Cassidy, altă conducere. Mergi acum 
la cetățeanul X, șef de comisie, să dai raportul privitor 
să zicem la trafic, trafic de orice, și știi că el este capul 
vreunei rețele din județul său. Javrei ăluia să-i dau eu 
raportul? Și atunci realizezi că ești pe cont propriu. Ori 
poate nu realizezi…

- Realizez, dar nu vreau să trăiesc așa...
- Poate vrei să mori așa… și râsul acela al prietenului 

său de tinerețe i se părea că îi îngheață sufletul.
Până și bricheta refuza să se aprindă. Duse țigara la 

buze și atunci auzi o melodie din tinerețe.
- Who’s your love, lady of the night?
Câte amintiri îi fugeau prin fața ochilor!
- Cine dracu’ mai iubeşte ţara asta, în zilele astea? 

Construiţi în locul celor 80 de mari uzine ridicate 
cu grele împrumuturi externe mall-uri! La vreme de 
ananghie, o să mâncați din zidul lor?

- Te-ai îngrășat, Cassidy! Îi spuse generalul surâzând. 
Amețit de whisky, cuvintele începură să încolțească în 
mintea lui de-abia a doua zi. Erau și cuvintele lui Sta-
lin în preajma epurărilor. Încă nu înțelegea de ce un 
om care a contribuit într-atât la prosperitatea urbei, ar 
putea sfârși asa. Trezirea dintr-un coșmar îi umbrise 
dimineața. Brațele durdulii ale unei fetițe îi strângeau 
cu ardoare fața.

- Papa, papa, hai să plecăm!
- Unde, Marie?
- Oriunde, papa! Haide! Hai-de!
Era atâta disperare în glasul ei angelic, încât se trezi 

lac de sudoare, abia stăvilindu-și pornirea de a o rupe 
la fugă. Ceasul arăta că dormise fix o oră.

 - Merde! zise el și desfăcându-și tacticos foile de 
țigări, începuse să adauge puțin tutun. Doar zbârnitul 
ventilatorului spărgea liniștea încăperii.

- Ciudat! O visase pe fata lui prima dată, după  
aproape 20 de ani. În lumea lui, coicindența era primul 
semn al unei noi situații.

Fericirea lui fusese scrisă pe nisip.
Când se întorcea dintr-o misiune, cu valiza plină 

de jucării pentru fetița lui care intra în clasa întâi, un 
coleg îl aștepta în fața casei. Îi întinse un pașaport și 
un teanc de franci.

- Dacă nu vrei să îmbătrânești în inchisoare, treci 
astăzi granița spre Franța.

Buchetul de flori și valiza îi căzu din mână, păpuși se 
răspândiră de-a valma pe trotuar.

- Ești tâmpit? Și soția? Copilul?
- Vrei să te viziteze la închisoare? Nu ai timp. Maxim 

5 ore, dacă ești norocos.
- Dar ce dracu’?!
- Centrala a dat lista cu umbrele aliaților. Nu ai 

scăpare. Tu alegi, dar pentru noi vei fi mort după...
- Cretinii dracului!
Și așa reveni în România. Singurul pe care justiția 

elvețiană nu pusese mâna. Nu l-au iertat. Nu autorită-
țile, ci familia.

*
-  Pentru mine, esti mort, îi spuse fiică-sa într-o zi 

trântindu-i telefonul.
- Băi, Heinz, aţi plătit vreodată taxe? Voi, corporaţiile, 

mai plătiţi taxe?
- Nu creăm locuri de muncă, la marginea asta de lume?
Cassidy zâmbi cinic.
- Zici că ai descoperit apa caldă pentru români. În 

Germania, nu plăteşti, Heinz?
- Acolo, sunt reguli, mein herr. Tu, de ce dracu’, 

plăteşti, când este El Dorado pentru orice străin aici. 
Dacă nu ştii să te descurci?

Georges se simțea din ce în ce mai străin. Ce caut 
eu în golăneala asta? Ar fi renunțat de mult, dar sunt 
meserii din care nu se iese.

- Hai, spune repede , zise lui Cassidy, bărbatul cu nas 
borcănat şi pomeţii uscaţi, trăgând cu nesaţ dintr-un 
trabuc cubanez şi aranjându-şi manşeta de la costu-
mul Armani, nu vrei să intri în partidul nostru?

- Al vostru? Ha-ha. Totul este al vostru. Tot județul, 
toată țara. Intrarea în politică este autoflagerare acum.

- Ești nebun, Cassidy? Cum crezi că îți menții aceste 
privilegii? Dacă nu am intra în toți porcii care se vân-
tură pe aici...

- Da, ca demonii. Nu contați pe mine de data asta. 
Poate vă dau de stânci.

- Te crezi vreun profet, Cassidy? Noi te-am făcut.
- Așa credeți? Nu voi m-ați făcut, ci țara și un anumit 

sistem. Serviciu contra serviciu. Am plătit.
- Ca angajat.
- Ce anume îmi reproșați? V-am scos înzecit!
- Și dumneata?
- Insinuezi că am luat ceva?
- Nu înțelegi că avem nevoie de tine?
- La ce?
- La campanie.
- Iartă-mă, dar înainte idiotul lipea afișe, acum idio-

tul conduce partidul.
- Dacă sunt penali?
- Mă crezi idiot? Te auzi vorbind la tv? Arată-mi unul 

care nu este. Și mai ales, un loc unde nu sunt. Ce-i 
drept nu sunt găinari ca la noi. Dar la noi se fură totul, 
fiindcă statul nu mai există din 89.

- Vezi că ai talent?
- Când voi decide să-mi pun gâtul în furci pentru voi, 

vă voi contacta.
*
Pantofii îi bălteau în apă ca de atâtea ori în misi-

uni. Mergea fără oprire. Ploua ca de sfârșit de lume. 
Mizeria, frigul îl însoțiseră mai mult decât orice alt 
prieten, iar frica o cunoscuse mai mult decât orice alt 
sentiment. Cum în panourile luminoase nu se scaldă 
mizeria niciunui oraș, nici în viața glamour din legen-
dele cu James Bond viața unei umbre adevărate, doar 
visele șoarecilor de birou.

Ultima misiune fusese într-un oraș dăltuit în piatră, 
al unei granițe odată liniștite, între Turcia și Siria. Fo-
cul mocnea în atmosferă, în privirile tăcute ale umbre-
lor ce se revărsau pe străzi. Aștepta la o masă, fumând 
o narghilea în liniștea serii. Nu mai venea Ahmedul 
său. O nălucă drapată în negru trecea alene strada 
împingând agale un căruț diform. Atunci un înger îi 
șopti la ureche: Fugi! Abia apucă să se ghemuiască o 
sută de metri mai încolo, lângă intrarea în souk, că un 
zgomot asurzitor învălui în nori uriași de fum toată su-
flarea. Nu era prima oară când îl reconstituiau ca pe un 
roboțel de jucărie pe masa chirurgicală, de data asta a 
avut noroc, ieșise ca după o hârjoneală cu copiii după 
blocuri. Însă, pentru prima oară, se întrebase dacă 
mai merita. Întrebarea se strecură printre gândurile 
care-l chinuiau de o vreme încoace. Să moară pentru 
îmbogățirea altora? Binele comun se privatizase.

*
În sufletul său, lumina pâlpăia, învăluită de cele mai 

sumbre premoniții și îndoieli. Niciodată nu se stin-
sese, dar nici nu fusese sugrumată ca acum. Și ploaia 
nu se mai oprea. Ticăia ceasul interior să-i spargă 
pieptul. Kitty - scria luminos pe o vilă de pe o stradă 
cochetă a Salzburgului. 

Îi făcu un semn discret de distanțare unei tinere care 
apăru în cadrul ușii. Locul îi întorcea stomacul pe dos 
cum îi întorseseră toate rapoartele despre traficul de 
persoane și cei care îl girau. Dar tăcuse fiindcă i se 
păreau că nu erau pe crucea sa ci pe a altora, a unei 
noțiuni abstracte, cea de stat.  

Se tot învârtea ventilatorul, aruncând obscenul roșu 
în încăpere ca pe un imn adus prostului gust.

- Vrei să-ți fac un ceai? O cafea?
Nevastă-sa nu îl întrebase niciodată așa ceva. O idee 

răsări imediat în mintea sa.
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Îi ceru pașaportul și, spre stupoarea ei, îi desprinse 

poza și o lipi peste cea a nevestei.
- Până în Hong Kong, via Moscova, ești d-na Cassidy.
- Și apoi?
- Te asigur că nicio femeie nu a regretat că m-a cunoscut.
- Nu mă aștepta. Îmbarcă-te, îi zise Cassidy încetișor 

femeii sărutând-o pe frunte.
- Cum, fără tine?
- Uite, ține borseta mea, sunt și banii acolo și rezer-

vările la hotel. Vin și eu în zece minute. 
Pe camere mai târziu, se văzu intrând un bărbat cu 

păr grizonat și ieșind un bărbat cu mustață, brunet, cu 
ochelari, cărând un rucsac în spate. Dispăru într-un 
taxi al cărui șofer avea să-și amintească că dusese un 
client cu acele semnalmente care îl rugase să oprească 
aleatoriu, undeva lângă o stație de tramvai din centru.

O gară inspiră întotdeauna nostalgie, iar Cassidy o 
nutrea de mult timp, deși știa că nu putea deocamdată 
să și-o permită. Într-un costum albastru de mic 
funcționar bancar, cu ochelari fumurii, savura o havană, 
într-o cafenea, adâncit într-un ziar financiar. Se opri 
și privi un minut la scrumiera înnegrită și ciobită pe 
care scria: get a life. Epitaful carierei unei umbre era 
demult scris. Se ridică dintr-odată, își îndreptă umerii 
și părăsi rapid locul. Niciodată nu se simțise mai liber. 
Unde pleacă o umbră? Oare ea știe unde?

Când avusese totul, nu mai avea de fapt nimic, iar 
acum, nemaiavând nimic, avea totul. La tonomatul de 
bilete, un gând rebel se născu privind la o adolescentă 
citind cu pasiune „Comorile incașilor”. De la Viena ar 
putea lua avionul spre Buenos Aires sau Lima, sau Rio 
de Janeiro și să se piardă într-o favelă sau într-un sat 
din pădurea amazoniană. 

Munții se pierdeau în depărtare, în fuga roților de 
tren și odată cu ei și grijile:

- De ce nu vine tata de Crăciun acasă? își întrebă 
mama o fetiță cu bucle aurii așezată vizavi.

- E în Irak, la datorie, puiule, ți-am spus că nu poate.
- Ce-i aia, datorie? zise ea necăjită, strângând tare 

ursulețul cu mânuțele.
- Merde, spuse Cassidy. Era gândul de care se temea 

cel mai tare. Viața unei umbre aparține cel mai puțin 
sieși. Aparține jurământului dat. 

- „Nu vă temeţi este de 365 de ori în Biblie, tu de ce 
te temi, fiule?”, îl întrebase odată un preot, văzându-l 
cum stătea crispat în fața unei icoane. 

În timp ce mâinile o cuprinseră pe fetiță, mama îi 
aruncă un zâmbet complice lui Cassidy, care, privind 
la bagajul său așezat deasupra capului, zise ca pentru 
sine: Nu pot să trăiesc cu acest gând. Orice ar fi.

Dilema
„O poetică a sincerității” (Nicolae Jinga) pare să 

fie definiția dată de critica literară poeziei lui Alex 
Drăghici, care se păstrează în „actualitate”, iată, și la 
mai bine de trei decenii de la debutul său editorial (în 
volumul colectiv Zboruri lirice, 1988), marcând ca 
atare și acest al doilea volum de poezie, după Păsări 
greșite (1995). Firesc lucru, dacă periplul său poetic 
vizează, înainte de toate, o „stare de demult”, aproape 
apusă („uitată peste râu copilăria/ îmi face semn cu 
mâinile-amândouă”, Epidemii de toamnă), ce se vrea, 
pur și simplu, împărtăşită, fără complicații (și com-
plexe) pe care le-ar genera tabloul valorilor poetice – 
așa cum le consacră istoriile literare.

Pe arhitectura poemului „cu formă fixă” 
(altfel, deosebit de pretențioasă, cu cît mai 
îndepărtat acesta de lumea de azi), repere-
le tematice, narativul în fapt, aparțin atît 
registrului religios cît și celui mundan, cu 
un interesant algoritm în sugerarea stărilor 
naturii, ale ființei locutoare și ale con-
structului acesteia, versul: „un dor de ducă 
plânge peste zări/cuvintele mai ruginesc 
în vers/.../ Toamna mai șchioapătă prin 
lunci/ desculță, sângerând prin rouă/.../ 
în fiecare an iubesc un crâng/ dar ruginesc 
pe dinafară” (în poemul mai sus amintit - 
sl. m., ADC). Prezența (rememorată) „ari-
pei de înger” în satul cu nume predestinat, 
Valea Bună, satul de baștină al poetului, 
poziționează discursul în regim de călătorie 
– aspirație și certitudine totodată – („mă rog la Tine să 
îndrăznesc...// Petrec spre Tine cu pită și vin/.../ pri-
mind furtuna și cerul senin/ cu Sfânta Treime în loc de 
catarg”, Călătorie), dar și reașezări nu lipsite de îndoi-
eli și, implicit, de un lexic (binevenit pe ecart-ul care 
susține metafora) dintr-o altă arie semantică („per-
fuzii vegetale”, „spitalizând lumina blândă”) și chiar 
de o „blîndă”, ușoară ironie, amintind de Topârceanu 
(„mai sus, în deal spre mănăstire/ toamna-i frumoasă 
ca o zi de post”, Melancolii desculţe). Toamna („toam-
na suferindă”, „păunii toamnei”, „festinul toamnei”), 
zăpada de noiembrie („Zăpada cu mâini tremurânde// 
noiembrie curge-n sicrie”), „zăpezi feudale”, „umblă 
prin sat zăpada în etate” – ar contura peisajele dinspre 
și înspre satul și casa natală (în titluri precum Satul de 
sus, Dor de părinţi, Fotografia unei dimineţi) dar și în 
Zăpezi de nunţi (cu „alcoolice harmonici de zăpezi”) – 
aceasta, cu un final mărturisind o rară (astăzi - și nu 
din motive literare!) referință și implicare emoțională: 
„Doar eu cu umbra mea prin crâng/ rămân și plâng 

rusește plâng!”. Poemele de mai largă respirație, sau 
cele în vers „liber” aduc în pagină imagini ale vieții în/ 
din afara satului, pe același fundal de toamnă-iarnă, 
(„din curtea liceului”, „Duminică cenușie-n cazarmă”, 
„orașul cu ochi aurii”), ori, dimpotrivă, se lasă inva-
date de semnele primăverii, „atentând” la orașul altfel 
„urmărit de o toamnă trecută”: „Magnolia mi-a explo-
dat în curte/ și umărul orașului din plin a lovit” (Aten-
tate cu flori). Cum tot orașul prilejuiește un salt într-o 
quasialegorie, în căutarea unui vinovat („se așteaptă 
criminaliștii de la centru/ să ridice amprenta/ unui a-
notimp suspect”), cu, evident, un cadavru, dar al „unei 

așteptări/ cu identitate recunoscută”, și 
un topic de sfîrșit de primăvară, magnolia 
desenînd „un cerc de bănuiți și portretul 
robot/ al unei amintiri/ dată în urmărire 
generală.” (Anotimp suspect). 

Câteva poeme, spre finalul cărții, com-
pletează galeria formală a acesteia (cu, 
uneori, construcții mai degrabă de păstrat 
în manuscris – Poem feudal, de pildă) într-
un registru și mai rar astăzi – baladescul. 
Notabile, Vântorul din somn și În fiecare 
puşcă (...„mistrețul cu colți de argint”, de-
sigur, modelează poemele), sunt, pe de-o 
parte, o antinomie evidentă („căprioare 
tăcute lângă lună se-nchearbă/ ascultând 
cum prin frunze înflorește rugina/ sau își 
plâng vânătorul rătăcind între iarbă” - în 
Vânătorul..., cu un regionalism, închearbă, 

pare-se drag autorului) și pe de alta, un poem de dra-
goste (În fiecare...), cu câini cuminţi, dar și „sânge 
(...) pe degetul tău”, un act cavaleresc de preamărire 
a celei invitate la vânătoare: „Și totuși de-ai să vii la 
vânătoare/ în fiecare pușcă aș încărca o floare”.

Între idilic și ferventă rugă („Verde april și flori de 
fân”, Florii; „din trupul meu înmugurește-o cruce/ iar 
de căzând am s-o ridic de jos/ mă iartă Doamne că sunt 
păcătos”, Întoarcere), Alex Drăghici poate fi „citit” cel 
mai bine prin cele rostite despre el - și la care subscri-
em - de Ioan Lascu (http://www.zvj.ro/articole), coleg 
de debut în Zboruri lirice: „(...) versuri chiar memo-
rabile, iar plăcerea lecturii este reală. Poezia este una 
autentică. Nu ne putem reprima nici gândul că se aud 
în ea, bine asimilate, și ecouri din poezia lui Octavian 
Goga, dar parcă și din Lucian Blaga. Vechi cititor de 
poezie, sensibil și pasionat, atunci când „poetizează” 
Alex Drăghici este ferit de pastișă tocmai printr-o 
asimilare organică a marii poezii”.

Ada D. CRUCEANU

Două dintre pretextele utilizate de 
Puiu Răducan  în volumul Seminţe de 
foaie verde (Ed. Mircea cel Bătrân, Băile 
Olănești, 2020), pentru a-și justifica as-
prul recurs la sentința pe care vremurile 
de după 1989 au ,,operat-o” pe cordul 
destinal al neamului românesc, sunt iro-
nia și zeflemeaua. Acestea sunt motivate 
de necesitatea re-nașterii lumii pamp-
sestice prăbușită la picioarele de lut ale 
unei democrații provizorii, guvernată de 
haos și coșmar. Fără îndoială, refacerea 
mitului satului românesc, a societății 
în genere, din care au dispărut dem-
nitatea și înțelepciunea ancestral, este 
mai degrabă strigătul de mânie al unui 
martor aflat, din întâmplare sau nu, în 
preajma unui anarhism funciar. Auto-
rul trăiește, nu încap dubii, sentimentul 
dramatic al odiseii prin care trece, im-
previzibil, românul înstrăinat de tot ce îl 
înconjoară: „În fiecare seară mă așteaptă 
durerile obosite, povară dulce a anilor 
trecuți. Mi-aș dori ca anii din desagă 
să se întoarcă în cântări albastre unde 
umbrele așezate-n cuie dulci își caută 
dimensiunile. Trupul răstignit în șoapte 
pierdute printre coloanele de ardezie 
frânte este atent la țipătul ascuțit al 
uitării și  îsi gravează urma într-un sine 
de bine stătător” (În fiecare seară, p.37).

Prozele scurte ale lui Puiu Răducan 
(iată că genul începe să se reabiliteze), 
amintind de lumea satului lui Marin So-
rescu, în care deștepții de olteni se iau 
la trântă cu ignoranța pezevenghilor, 
nu numai că ne întorc în timp, dar au 
și darul de a a declanșa, în memoria 
noastră, cu luciditate, resorturile unor 
nostalgii firești după pitorescul univer-
sului care, se pare, a sucombat în mode 
și obiceiuri străine ființei și spiritului 
românesc: „Cred că suntem focalizarea 
mondială a stresului. Suntem un experi-
ment, un adevărat cobai pe care Univer-
sul face experiență. Nevasta (sau soțul) 
te stresează, nu! Amanta sau amantul 
de ce n-ar face-o?  Copiii? La fel și ei! Te 
amenință cu fuga de-acasă, cu reclamații 
la funcționărimea statului. (Of, ce ciudă 
am pe nemernicul ăsta de STAT, cel 

mai mare hoț al poporului!)  Stai că 
n-am terminat cu stresul, dar... oricât aș 
încerca, tot n-o voi duce până la capăt. 
Șeful, că de-aia este șef, mai ales cel nu-
mit, cel mai cel dintre cei incompetenți, 
el te lasă în pace? Polițistul, pardon, mi-
lițianul nu te stresează? Căldura, nu? 
Gerul, nu?  Prietenul, cel pentru care 
faci crucea Domnului, nu te stresează 
când… cu o mână îți ia scama imaginară 

de pe umăr, de pe unul dintre umeri, cel 
mai apropiat lui și cu cealaltă plină de 
şiş te controlează și-ți ia pulsul în vâr-
ful instrumentului exact de la sau dintre 
coaste?” (Accidentul… accidentat, p.30).

Vertijurile verbale ale prozatorului (de 
apreciat limbajul metaphoric), inspirat 
pigmentate cu observațiuni personale 
și „învățături” delicioase/belicoase, scot 
în prim planul discursului alienarea 
omului arhaic, forțat  de himere și cre-
puscul să se îndepărteze, în genunchi, 
de natura sa mântuitoare, proverbială, 
să-l împingă în prăpastia labirintică a 
unor, chipurile, paradigme occidentale. 
Așadar, personajele lui Puiu Răducan, 
cu statut de comedianți și mancurți, defi-
lează ca într-un ritual pe o scenă aflată 
într-o „Poiană a lui Iocan”, fără însă să 
propună, prin meditațiile și gândurile 
lor rostite de-a valma, soluții pentru 
ieșirea din criza identitară în care au fost 
aruncați ca într-o groapă de lei. Ei rare-
ori meditează asupra condiției lor pre-

care, intră judecători, acuză, și ies, para-
doxal, condamnați. Autorul se infiltrează 
însă în text și în locul lor pronunță aspre 
verdicte asupra vremurilor și a unor 
spirite cu biografii discutabile: „Dacă 
stau strâmb să judec… drept sau oricum 
aș sta, trag concluzia că am început să 
mă laud, să mă felicit… de unul singur. 
Constat și nu de-acum, că nimeni nu mă 
poate lăuda mai bine decât o pot face eu.  
Așadar, dați-mi o oglindă să mă pup! 
Prin multe locuri am umblat în cadrul 
peregrinărilor culturale atât în țară cât 
și pe… de-afară-lea… Peste tot am întâl-
nit oameni frumoși, patrioți care de cele 
mai multe ori, pe proprie răspundere, 
duc steagul românismului mai departe, 
întrețin flacăra românismului nostru, 
indiferent pe unde se află. De multe ori 
mă pătrunde-așa… o dorință de a evada 
într-o insulă pustie să plâng. Da, o spun, 
am plâns și cu siguranță voi mai plânge 
deși… nu suport lacrimile. S-a-ntâmplat 
asta și după ce am revenit acasă din mij-
locul unor prieteni dragi, din mijlocul 
unor prieteni minunați. Mereu spun că 
eu nu am prieteni puțini și buni, ci… mulți 
și valoroși” (Daţi-mi o oglindă!, p. 23).

Acceptarea eșecului și a ipostazei de 
victimă a lumii în mișcare îl transformă 
pe autor într-un veritabil călău, contin-
uu îngrozit de amnesia unui neam mân-
dru care a învins cu fruntea sus toate vi-
cisitudinile istoriei. Scrie Puiu Răducan: 
„De zeci de ani, de sute de ani, de mii de 
ani, de la geto-daci încoace, tot la Uni-
re ne-a fost gândul. Da, tot înaintașul 
nostru, ca și la cel de azi, gându-i este 
la UNIRE. De ce Unire, ar zice hâtrul? 
Pentru că suntem despărțiți, pentru că 
suntem dezbinați, ar zice omul normal. 
Cine ne-a despărțit, cine ne-a dezbinat 
(aici... lurcurile se ramifică, evident) o 
știe istoria, atacatorii!... Începând cu 
popoarele migratoare, apoi cu toate 
țările, imperiile care au pohtit la trupul 
țării noastre, tot acești factori au dus 

la ciopârțirea teritoriului, a oamenilor, 
a sufletelor. „Ajutați” și de măria sa, 
TRĂDAREA, de lipsa oamenilor capa-
bili din conduceri, de lipsa unei ideolo-
gii proprii, mereu am fost ciuca jafuri-
lor, a birurilor, a ciopârțirii de terito-
rii…” (Centenarul Unirii, p. 13).

În narațiunile sale prozatorul Puiu 
Răducan se furișează și ca un seismo-
graf înregistrează eșecurile societății 
românești în dorința expresă de a pune 
umărul la îndreptarea lucrurilor strâm-
be, la triumful adevărului asupra min-
ciunii, asupra imposturii, asupra inter-
eselor de a distruge elementele constitu-
tive ale țării în care viețuiește și în care îi 
este pusă la grea încercare libertatea de 
a trăi decent, de a-și proteja identitatea.

Desigur, intenția autorului Seminţelor 
de foaie verde (titlu, să recunoaștem, 
destul de neortodox), nu este doar aceea 
de a obține prin exprimarea unor tare 
ale vieții cotidiene efecte narative, ci de 
a ne determina să luăm aminte la re-
volta sa și să încercăm să cosmetizăm 
o realitate abrutizată/desfigurată de 
vicii: „Doamne, da’ cum o mai fo (ar zice 
moroșanul...)! Pe vremuri… salamul se 
făcea din carne, roșia „puțea” a lujer, 
cei care ne conduceau demolau biserici 
să facă „metroaie”. Eram animale vii în 
natură moartă, mazărea nu fugea… A... 
mai erau vremuri când nu se injectau 
pui pentru „creșterea” masei musculare, 
iar brânza se făcea din lapte si nu din 
(h)aracet… Acuș, la vremuri noi, tot ei… 
Ne hrănim cu minciuni gonflabile, cu 
turcisme, că de-acolo ne tragem…  de la 
bacșiș, ciubuc, rahat (mai ales). Cerul se 
îndepărtează și mai mult de puțiciunea 
noastră. Politicienii și cinstiții afaceriști 
fac crucea Domnului cu o mână, iar cu 
cealaltă își pipăie portofelul… Domnul… 
fuge și el…” (A fost odată, p. 26).

 La urma urmei în aceasta constă me-
ritul prozatorului Puiu Răducan: să re-
vitalizeze prin artă frumosul și, cu arma 
cuvântului, să repună sacra normalitate 
în albia ei firească.

Florian COPCEA

Alex Drăghici, Valea Bună. Poezii: [Drobeta-Turnu Severin], 
Editura Prier, 2012 [Ilustrații: Constantin Plăvițu], 88 p.

Un prozator suprarealist: Puiu Răducan
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Cetatea poeziei a cucerit-o 
fără a se  expune primejdiei de 
a fi învins. Fără cărări strâmte, 
întortocheate, Nicolae Silade 
a ajuns la poezie direct, firesc, 
precum ai spune, iată, sunt eu 
și ora dimineţii, sunt eu și ora 
înserării, sunt eu aici, acum. 

Sesizabil, evident, vizibil, fără trufie, chiar foarte viz-
ibil în lumea literară, din... actualitatea literară, dacă e 
să aducem în vorbire măcar tangențial numele revistei 
pe care o coordonează și o trimite din Lugoj către toată 
ţara. Precum bine se știe, sloganul îi aparține. Volumul 
everest, adică, miniepistole, denominativul s-a im-
primat deja în identitatea autorului (fără niciun  semn  
de umbră), cartea editată în plină teamă planetară de 
pieire aduce o notă de echilibru și înțelepciune peste 
toate semnificațiile și semnificantele pe care le poate 
suscita interpretarea textului. Cutezanță poetică în 
plină  furtună globală. Fără îndoială. 

Dar să deschidem cartea și vom afla borna spre 
everest. Simbolistica titlului este și ea cutezătoare.
Nu e doar o privire cuviincioasă, dârză, sau, visătoare, 
buimăcită de dorința urcușului. Este mai degrabă o 
ţintă. Un ideal. Atrăgător, incitant, tulburător și ad-
mirat. Dorința de a-i măsura înaltul, în cazul de față, 
aparține unui poet. Înzestrat cu imaginație, firește, cu 
uimire în fața miracolului lumii și cu ispititoarea iu-
bire pentru cuvinte, venită dinspre divinitate, Nicolae 
Silade creează și ne invită la derularea unui spectacol  
în care el este personajul principal. Cu puterea de a 
se dedubla, detașându-se, devenind chiar și spectato-
rul principal. Cu  fiorul ceresc îngăduit a fi o încercare 
umană, tot autorul își  asumă și responsabilitatea de 
regizor. Se înțelege, scenariul în plan larg, existențial, 
aparține lui Dumnezeu, poetul fiind însă hărăzit să 
iluzioneze frumos cititorul, cum că lumea infinită în-
cape în poezie, dar numai secvențial înțeleasă. Luând 
în seamă, dsigur, parametrii  extatici ai artei, susținând 
și îmbogățindu-i pe cei tereștri. În recuzita obligato-
rie a spectacolului poetic se înscriu cuvintele. Cizelate 
într-un sens anume. Ele însele, un dar divin, parte din 
marea creaţie. Poetului  i-a fost hărăzit să le adune, să 
le boteze cu însușiri noi, să le folosească la construirea 
unei imagini ideatice a lumii. Ilustrativ, selectăm: „...
cuvintele noastre nerostite încă. simţeam o lumină în 
ele. o iluminare. o muzică de mai presus de sfere. şi a 
fost prima noapte prima tăcere înainte ca soarele din 
cuvânt să se nască”. (pag. 102).

Poezia, ni se sugerează foarte pertinent, este ca un 
Everest simbolic. Interior. Adună... urmele paşilor tăi, 
către tine însuţi. Spectacolul lumii nu ar avea durată 
dacă nu ar fi măsurat, omenește, în ore, zile, ani. Intră 
în ecuație, ca element foarte important, timpul. Totul 
se derulează  în timp dar, într-un ritm  propriu. Impus 
de autor. Reperele geografice sunt prezente ca fiind el-
emente componente ale unui existenţial cotidian, sau 
ale universului poetic, ori, ale univesului dăruit de 
creator, corelate  în poeme care sugerează împletirea 
elementului real cu misterul. Ambele fiind la discreția 
observației nostre. Trebuie doar să le vedem. Trebuie 
doar să încercăm a le percepe.

Poetul vrea însă și înțelegerea semnificantului 
adânc. Ar fi nevoie, însă, de  capacitatea să-l deslușim: 
„am ajuns duminică la sâmbăta de jos duminică la 
sâmbăta de sus iată încă/ una din cudăţeniile timpu-
lui şi în timp ce te rogi îţi sunt ascultate  rugăciunile...
dar tu nu ştii încă asta pentru că tu/ trăieşti în timp şi 
numai cel din afara timpului vede şi numai cel fără de 

timp/ aude la mânăstirea brâncoveanu la mânăstirea 
prislop” (pag. 97).

Poetul însuși devine adesea spectator, lucid, mai 
ales lucid și echilibrat, un observator fără melancolii 
veștejite sau efuziuni stridente. Și în acest volum ca 
în toate celelalte există o notă specifică, devenită deja  
marcă Nicolae Silade și care constă în faptul că, dintr-
un  spectacol  cotidian, aparent cunoscut, exersat de 
către fiecare dintre noi, unde și el, cum spuneam, se 
prezintă ba în chip de observator, de spectator sau de 
actor, ca un viraj brusc, apare o străluminare filozofică. 
O relaționare cu trecutul, cu infinitul, cu esența lu-
mii, cu cerul. De pildă, zice: „...şi trebuie să înţelegi 
asta/ să nu se simtă dumnezeu în tine un rob în tine 
încătuşat/...şi lumea dansând goală înafara lumii pe 
o scenă imaginară..” (pag. 48).

Lumea trece, se petrece, se destramă și se leagă, 
de la începuturi și până în prezent, acest adevăr fiind 
sursă nesecată de inspirație pentru poeții lumii, dar, 
tocmai pentru a accede la everest, e nevoie de ac-
centul personal adus în poezie. Nicolae Silade găsește 
acel ceva care îl diferențiază și de poezia de stare, și 
de poezia posmodenistă cu fragmentarismul său, și 
de poemele descriptiviste, adunând din fiecare câte 
ceva care marchează chiar expresivitatea poetică 
particulară. Astfel, reușește să puncteze esența 
trecerii  vieții din etapă în etapă, repetabilă istoric, 
filozofic și cosmogonic, prin intruziunea unei mişcări 
rafinate, de  la esenţă la cotidian și invers. Asemeni 
unui pasaj aproape invi-zibil între liniile a două sau 
mai multe oglinzi paralele. Poetul ne invită să aflăm 
cum se arată la un anume moment, zăpada, ninsoarea 
abundentă, muntele, marea, dimineața de la un bal-
con de bloc oarecare, vești minore notate de facebook, 
amintiri despre sărbători trecute în memoria afectivă  
și, dintr-o dată, pe partea cealaltă a oglinzii, într-un 
vers, o frază, o imagine, apare esenţa. Substratul de 
permanență. Permanentizarea  prin imagine poetică.
Într-o subtilă, magică rapoartare la Divinitatea ca forță 
supremă. Fără explicitări. Surpriza fiind acaparatoare. 
Tulburătoare. Iată un exemplu dintre cele multe posi-
bile: „şapte zile la mare nu sunt multe. dar mai multe 
nu sunt. în şapte zile  se învârte lumea”. „când stai pe 
balcon cu marea în faţă e imposibil să nu/ te gândeşti 
la ulise. la aventurile mării. la aventurile vieţii/ la 
homer. la mai marele cântăreţilor. la cei care au fost 
înainte de tine aici. aici unde începe totul. aici unde 
totul se sfârşeşte/ şi-ţi pare că viaţa ta seamănă cu 
vieţile lor. cu valurile. (pag. 104)

Ceasul vechi măsoară timpuri noi, într-un miracol al 
renașterii permanete, chiar dacă, pe parcursul drumu-
lui poetic spre everest, întâlnim valea de gheaţă, şi  
zăpezi (îndrăgite de autor după câte lasă a se înțelege), 
(pag. 188). Făclii, străzi cu amprente temporale diverse 
(pag. 121), lumea febrilă,  în permanentă schimbare, 
important rămâne raportul sinelui cu universul... 
„trăim pe pământ. pe mări. şi-n cuvânt.” (pag. 118); 
„le facem loc celor ce vin. şi ieşim. din nou în larg. ce 
e frumos durează puţin” (pag. 120), cum spune într-o 
miniepistolă.

Întregul parcurs poetic ne aduce aminte de spusele  
marelui Will, lumea este un teatru şi toţi oamenii-s 
actori, adevăr vehiculat mult și în literatura medievală 
prin simbolistica motivului, ruotta della fortuna. 

Iată acum o împletire temporală și asociativ-metafo-
rică, o relaționare  între aceste teme și motive literare 
vechi și miniepistolele care l-au consacrat pe Nicolae 
Silade. Caruselul trecerii pământene, firește, are un 
cadru temporal. Cu deschidere spre infinit, așa încât și 
timpul dar și necuprinderea universului  cu sentimen-
tele definitorii, mă refer la variaţiuni de iubire, toate  

devin teme refrențiale în scrisul său. Imaginea timpu-
lui măsurat terestru, comparativ cu cel din veșnicii, 
ține omul mereu în cumpăna emoțională. Everestul 
său interior se poate accesa doar prin trăirea 
esenţelor.

Drept exemplificare, notăm doar o secvență poetică: 
„în faţă începutul lumii. şi oamenii se năşteau rând 
pe rând, fiecare singur. fiecare din propriul cuvânt.”; 
„cei care spun prima zi vor spune şi ultima. aşa începe 
numărătoarea. aşa începe timpul. cu o numărătoare.” 
(pag. 103); „şi dacă am ajuns aici dacă am ajuns să 
vorbesc despre mine/ despre viaţa mea dăruită mării 
despre viaţa mea dăruită dragostei/ o, hypocrite lec-
teur, mon semblable, mon frere, înseamnă că marea/ 
şi dragostea sunt fără sfâşit. şi fără sfârşire sunt cu-
vintele mele. care poartă în ele şi marea şi dragostea.” 
(pag.1 05).

În acest periplu prin viață și meditație, autorul nu 
se aventurează singur. Tocmai pentru a contura încă 
un vector de veridicitate. Își ia  drept prieteni de drum 
personalități marcante, vremile se intersectează, ideile 
așișderea. Îi întâlnim pe Homer, Ulise, James Joyce, 
ne întoarcem la Ungaretti sau Lucian Blaga, toți ctitori 
ai unui everest propriu.  

Nu avem termen de comparație cu alte miniepistole 
scrise  în contemporaneitate, caracterul de unicitate 
fiindu-i atribuit pe merit lui Nicolae Silade, așa că, 
putem sconchide că everestul creației poetice este 
complementar cu everestul interior. Numai în acest 
fel se  poate ajunge la un echilibru. Între două faţete 
ale unui Everest simbolic.

 Cât despre montarea în pagină a textului, autorul 
se încadrează în modernismul neacceptării regulilor 
stricte. Ar fi o îngrădire. Punctuația se dovedește a fi 
o alegere proprie. Tocmai pentru a demarca esenţa de  
perisabilitate. Imaginile  poetice aduc în prim plan 
viața cu notele sale de repetabilitate ciclică, raportarea 
omului la univers și implacabilul divin, nu avem de-a 
face cu paliere minore, cu toate referirile la cotidian. 
Dimpotrivă, neînțelesurile lumii prezente în miniepis-
tole sunt niște crâmpeie de înțelepciune.Tonalitatea 
poetică nefiind una apăsătoare.

Versul nu oftează, cititorul beneficiază de o subtili-
tate colocvială. E mai degrabă tonul unui filozof care 
știe mersul lumii și ce anume poate fi schimbat.

Lumea este un scenariu pentru identitatea fiecăruia. 
Sentimentele, trăirile sunt energia însăşi, fără de care 
nu ne-am putea asuma rolul pe scena  vieţii, a  lumii.

Everest, cu urmele pașilor Poetului Nicolae Silade

Veronica BALAJ

Cine mai știe că odată au poposit  în 
țara noastră vajnicii cavaleri teutoni și 
chiar au vrut să rămână aici, să  înteme-
ieze un stat cruciat al lor?

Istoria consemnează faptul, arătând 
că au primit pământ în Țara Bârsei de 
la regele Ungariei, An-
drei al II-lea, și intrând 
în conflict cu acesta, au 
fost expulzați după 12 
ani, în 1225. Ineditul su-
biect oferă materia nou-
lui roman al scriitorului 
Liviu Lungu, O istorie 
de la începutul evului 
de mijloc sau Con-
dacul unor bieţi ca-
valeri, apărut în 2020 
la prestigioasa editură 
constănțeană Ex Ponto 
și lansat pe 2 octombrie 
2020 la Muzeul Național 
al Literaturii Române.

Volumul completează 
seria de romane istorice 
semnate de Liviu Lungu, 
ajunsă până în prezent la 
un număr - impresionant 

- de 15 lucrări.
Scriitorul este interesat în text de în-

tâlnirea a două lumi opuse. De o parte 
„civilizatorii” - pragma-
tici, raționali, autonomi; 
de cealaltă, autohtonii 
- dependenți de natură, 
mistici, creștini și încă 
păgâni, mândri, nevrând 
străini pe pământul lor. 

O civilizație a pădurii se 
opune uneia a drumuri-
lor, podurilor și cetăților, 
confirmând parcă teza 
blagiană a retragerii 
noastre din fața istori-
ei. Iar „vectorii” local-
nicilor sunt neînfricații 
„vânători”, legendară 
confrerie liberă la care 
Liviu Lungu se referă și 
în proza Încă o istorie 
de dragoste sau Ar-
hitectonia unui chip 
cioplit  (Corint Books, 

2015). În fața lor, străinii, cât ar fi de 
redutabili, se încovoaie, așa cum se în-
tâmplă cu cei doi cavaleri care erau gata 
să le încalce hotarul: unul piere ucis, iar 
altul rămâne un peregrin nebun, la mila 
unui sihastru.

După cum ne-a obișnuit deja, sem-
natarul cărții inventează figuri arheti-
pale, cărora le conferă valoare etnică 
exponențială: starostele vânătorilor 
- Lupu, preotul-călugăr-oștean Negru, 
strașnica Nana Bucura.

Scena întâmplărilor sunt pădurile, o 
mănăstire, o speluncă de schivnic sau 
„prisăcile”, acele fortificații naturale de 
graniță de atunci.

Cât despre suspansul indispensabil 
textelor narative, scriitorul introduce 
ca fire secundare căutarea unei comori, 
ajunse inevitabil în mâinile noilor-veniți 
și răpirea a doi tineri de către traficanții 
de oameni, complicând intriga, într-o 
manieră care îi este proprie, cu elemen-
te detectivistice.

Două cuvinte despre felul în care este 

rezolvată problema lingvistică, inerentă 
prozei de inspirație  istorică. Liviu Lun-
gu a găsit o formulă eclectică și chiar 
paradoxală, ce pune alături arhaisme, 
unele cu halou poetic, neologisme și 
construcții orale de azi, însă acest lim-
baj se susține și poartă amprenta auto-
rului. Iată spre exemplificare: 

„Raymond, în cap cu aburul tot mai 
subțire al vinului băut de cu noapte, se 
prefăcea că ascultă, bâțâind aprobator, 
când și când, din cap, privind însă îm-
prejurimile, apoi urmărind cu încântare 
copilărească pâlcul de noateni păstorit 
de un copil ceva mai înalt decât o cizmă 
(…) Noatenii albi, albi, din cele rămășițe 
care nu urcaseră la pășuni, mergând să 
se adape, păstrau între ei doi țapi cât asi-
nii, cuminți, iar asta era un lucru remar-
cabil, pus de căpitan pe seama vigilenței 
câinelui.” (p.104)

Prin recenta apariție editorială, La 
un răsărit al evului de mijloc sau 
Condacul unor bieţi cavaleri, Liviu 
Lungu își consolidează locul central în-
tre autorii de roman istoric de azi.

Marina CUȘA

Despre  teutoni și  vechi  români
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Gheorghe Alexandru Iancovici (1924-1992)

Din Rembrandt sunt aici 23 de ope-
re. Pentru Danae, se știe, pozase soția 
sa, Saskia. Întoarcerea fiului risipitor 
e impresionantă prin figura mâhnită a 
fratelui său din umbră, cel bun și ne-
dreptățit. În Portretul unui bătrân în ro-
şu regăsești tulburătoarea dominantă a 
tablourilor rembrandtiene: clarobscurul, 
în toată fastuoasa și sugestiva lui vrajă.

Arta Flandrei este larg reprezentată în 
vastele săli; numai examinarea acestor 
tablouri ar necesita câteva ore. Că pic-
tura a luat acolo un asemenea avânt se 
explică și prin avuțiile acelei țări, care, la 
un moment dat, se număra printre cele 
mai bogate din lume. „Tot ce are cerul 
și pământul are și Flandra” exclamase J. 
Sneiders. Remarc, în trecere, un tablou 
realist al animalierului J. Voss; un au-
toportret la 28 de ani al lui Van Dyck, 
nițel idealizat. Pictorul se înfățișează în-
alt, în haine de lord, cu degete lungi... 
Mă mai reține portretul regelui Carol I 
(cu două mănuși pentru mâna dreaptă!) 
și al Henrietei, al acestui mare pictor, 
care se voise emulul lui Rembrandt, dar 
nu reușise să se situeze decât pe locul al 
doilea, după împăratul clarobscurului. 
Breughel e reprezentat printr-un sin-
gur tablou, în schimb Rubens prin 42 
de pânze mari, tot atâtea imnuri aduse 
vieții, destinate împodobirii palatelor.

Rubens fusese ambasador al Flan-
drei în Spania, unde, în ciuda înaltei 
sale funcții, își continua activitatea 
predilectă: pictura. Șocat de acest fapt, 
un grand exclamase: „Cum se poate 
ca un ambasador să picteze!” La care, 
impasibil, Rubens replicase: „Pictura 
din Flandra se joacă de-a diplomația.” 
Anticipându-l pe autorul lascivelor 
odalisce, ar fi putut declara: „Diplomația 
este doar mon violon d’Ingres.”

Saturați de atâtea culori și forme 
eternizate pe pânze, cutreierăm iarăși 
nesfârșitele încăperi care, prin decora-

țiile lor, îți iau ochii:
Sala tronului pare mai modestă, 

deși e din marmură de Carrara și are 
confecționat parchetul din diferite 
esențe; Sala Sf. Gheorghe, patronul 
Romanovilor; Sala pavilioanelor Sch-
neider, în stil clasic, cu coloane în stil 
baroc, candelabre în stil oriental și cu 
lăcuite mozaicuri.

Despre Sala festivă – de bal – în 
suprafață de 10 mii m.p., decorată cu 
pietre semiprețioase și cu malahit de 
Urali, doar ni se amintește, dar, spre 
regretul nostru, nu se poate vedea. Ca o 
compensație, ni se arată scara principală 
a Palatului de iarnă, concepută de Ras-
trelli, care „a construit în acest oraș pen-
tru a glorifica toată Rusia”, subliniază 
ghida, cu toată justețea.

Din lipsă de timp, străbatem doar în 
fugă (și regretând că nu putem poposi 
mai îndelung): Expoziția bizantină; 
contemporană a corpurilor de ilumi-
nat; de artă europeană; de cult și artă a 
Egiptului antic; a culturii principatului 
Moscovei; a culturii ruse din secolele 
XVII și XVIII.

Din vălmășagul ebluisant [= orbitor; 
fermecător, fr.] de imagini care mi-au 
invadat retina în acea zi rememorez:

Trecerea suspendată spre Ermita-
jul mic; Galeria Romanov; Grădina 
suspendată, în stil maur, ca la Bah-
cisaraiul Crimeii; fântâna Bahcisa-
rai săpată în zid. Grădina suspendată 
include sere cu flori exotice, păuni și 
nevăstuici, adevărat colț de desfătare 
paradisiacă, poreclit de împărătese: 
„loc retras al vieții pline de căință...” 
Aci, într-o vitrină, un ceasornic original 
anunță orele în chipul următor: un păun 
își desfășoară coada, o bufniță clipește, 
ca prin minune ciupercile cresc, cocoșul 
cântă, soneriile prind a zbârnăi muzical.

Din feerica „fugă prin Ermitaj” mai 
rețin, ca pe niște cioburi scânteietoare 
dintr-o oglindă magică, spartă în 
țăndări: o mescioară cu mozaic italian, 
câteva mese romane, din smalț mat ca 
o pictură, și altele, florentine, cu pietre 
semiprețioase intarsiate; un policandru 
uriaș, de o tonă; un mare vas de argint; 
sarcofagul lui Iaroslav, de argint, greu 
de 1,5 tone; ceasul cu păuni, dăruit 
țarinei de Potemkin; o ușă de Carpac-
cio, din bronz și abanos; o măsuță din 
carapace de broască țestoasă, lucrată în 
sidef și pichet (puncte de aur); superbe 
porțelanuri de Sèvres și de Vincennes; 
faianțele englezești; sania pentru car-
naval a țarinei Elisabeta etc. etc.

EVOCATOR POPAS LA HARkOV

Cu toate că popasul nostru în Harkov, 
al doilea oraș al Ucrainei după Kiev, a 
fost doar de câteva ore, socot că merită 
a fi consemnat din trei motive: 1. Orașul, 
prin aspect, istorie și prin instituții, 
prezintă un interes intrinsec. 2. Aici au 
dat românii lupte crâncene în 1941 cu 
armatele bolșevice. 3. Îmi place să evoc 
strălucitele minți românești care, în 
cursul veacurilor, au dat lustru culturii 
rusești în general, și Harkovului în spe-
cial. (Spunând asta, mă gândesc doar 
la câteva nume de ilustre personalități, 
deoarece, în sfera spiritualității, calita-
tea este cea care contează, nu numărul. 
Oricât de multiplicat, acesta poate ră-
mâne tot de nivel mediocru.)

Amănuntele ni le dă ghidul local Va-
nea, pe când străbatem în autocar bu-
levardul Lenin (se putea numi oare alt-
fel?), și celelalte, adiacente.

Întemeiat în 1665-1666, numărând la 
începutul secolului XX abia 15.000 de 
muncitori și 22 mii de meșteșugari, Har-
kovul, principalul centru revoluționar al 
Ucrainei, devine în 1917 capitala acestei 
republici, până în 1934, când capitala 
este strămutată la Kiev. Prin amploa-
rea sa, Harkovul se numără printre cele 
mai mari orașe (al 6-lea) din URSS, cu 
o populație de 1,5 milioane de locuitori. 
Orașul a suferit mult în timpul ocupației 
lui de către naziști, care au instaurat un 
regim de teroare și violență („Probabil și 
din cauza activității înverșunate a parti-
zanilor”, meditez eu, in petto.) [= în piept, 
în inimă, în mine, în mod reținut, it.] În 
cursul luptelor pentru apărarea orașului, 
20 de mii de oameni au fost uciși; 100 
de mii au murit de foame; 160 de mii au 
fost deportați. Harkovul a fost cedat de 
două ori; la 23 august 1943 s-a eliberat.

Ca să ne impresioneze prin numărul 
mare de morminte ale celor ce l-au 
apărat cu prețul vieții, ghidul ne con-
duce la Cimitirul Eroilor, străjuit de o 
enormă statuie a Patriei îndurerate. În 
fond, fiecare cu durerea lui. Privind im-
presionanta statuie răzbiți de umezeală, 
fiindcă plouă întruna, gândul ne fuge în 
tăcere la bieții ostași români care și-au 
lăsat oasele fără rost pe câmpurile de 
bătălie ale Rusiei. Ultimul război mon-
dial a fost o încleștare pe viață și pe 
moarte între popoare, hotărâtă de Des-
tin, și numai viitorul va dezvălui care i-a 
fost sensul. Dacă va consimți vreodată 
să-l dezvăluie posterității. Dacă – enig-
matic și impenetrabil – nu-l va păstra 

doar pentru sine.
Reîntorși în oraș, facem cunoștință cu 

Parcul Șevcenco, întins pe 25 ha, având 
în centru statuia marelui poet ucrain-
ean; cu Piața Derjinski (de 11 ha), a doua 
ca mărime în Europa, după Piața Sf. 
Petru din Roma; cu Mânăstirea Maicii 
Domnului; cu catedrala de piatră a Bu-
nei Vestiri; cu Parcul Maxim Gorki și cu 
Mausoleul Eroilor Partizani (spuneam 
eu că partizanii au dat mult de furcă tru-
pelor de ocupație germane și române!).

Prea puține din edificiile vechi au 
supraviețuit (printre ele, în afara celor 
citate, vechiul Palat al Ecaterinei, în 
prezent Institut Politehnic), cele mai 
multe fiind construite după război. Ac-
tualmente Harkovul e un important 
centru industrial și cultural al Ucrai-
nei. Nu fără orgoliu, Vanea ne spune 
că la Universitatea harkoviană, fondată 
în 1805, și în celelalte 23 institute de 
învățământ superior, studiază aproape 
tot atâți studenți ca în Anglia.

Revenind acum la contribuția româ-
nilor la propășirea culturii rusești, țin 
să-i amintesc pe următorii: 1. Vasile 
Carazin (1773-1842), coborâtor din fa-
milia Caragea și fondator al Universității 
din Harkov. 2. Nicolae Andrei Gre-
descul, urmaș al familiei boierești Gre-
descul, așezată la 1711 în regiunea Hark-
ovului. Devine renumit sociolog și decan 
al Facultății de drept din Harkov (1905). 
3. Vladislav Petre Buzescul (1858-
1931), profesor și decan al Facultății de 
istorie și filologie din Harkov. Originar 
din familia Buzescu, așezată împreună 
cu atâtea alte familii de boieri moldo-
veni în 1711 în regiunea Harkov.

„Universitatea din Harkov e poate 
cea mai bogată universitate din Rusia 
în urme românești. Așa se și explică 
bogăția de cărți românești a Bibliotecii 
Universității, cum s-a constatat cu oca-
zia campaniei în răsărit din iarna anului 
1941.” (Toate informațiile citate le-am 
cules din lucrarea Transnistria, încer-
care de monografie regională de Dr. Ni-
colae M. Popp, Biblioteca revistei „Mol-
dova Nouă”, nr. 2, 1943, pag. 154-155.) 

Demn de menționat este și faptul că: 
Alexandru Hasdeu, tatăl lui Bogdan 
Petriceicu, a studiat dreptul, literatura 
și științele la Universitatea din Harkov, 
unde a fost premiat pentru lucrările 
sale din domeniul literaturii și științei; 
Bogdan Petriceicu Hasdeu, aseme-
nea tatălui său, a urmat cursurile de 
drept, istorie și filologie ale Universității 
harkoviene, unde a audiat profesori ca: 
Al. Mickiewicz, fratele marelui poet po-
lonez, la dreptul roman; Anton Stanis-
lawski, la enciclopedia dreptului; Alfons 
Walicki, la literatura greacă; Petre Law-
rowski, la slavistică etc.

C. Dobrogeanu-Gherea (Constan-
tin Cass sau Katz) a frecventat cursurile 
Facultății de științe din Harkov.

INEDIT: MEMORIAl DE CălăTORIE
Sankt-Petersburg (4)

97 de ani de la naștere

Text stabilit de Simion DăNILă
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Peisajul era mirific. Un soare cald și generos lumina 
și încălzea peisajul cu arbori în floare, cu apa lină și cu 
sclipici a lacului iar, după caz, și lumea care se afla pe 
mal... Mulți copii, mulți câini de companie alergau de 
colo până colo. Printre ei sau alături de ei se plimbau 
damele, atrăgând atenția prin distincția gesturilor sau 
prin implicare în conversațiile ce le întrețineau. Pă-
reau mai multe, ca de obicei, în dimineața aceea. Une-
le erau singure, altele în compania soților sau a unor 
bărbați de ocazie. Pe margine, pe un drum de țară, tre-
ceau câteva chipuri feminine trase ca din penelul unui 
pictor expresionist, numite femei ale locului. Cu sapa 
în spinare, ele se-ndreptau, spre a fi de ajutor, către 
petecul de pământ de lângă pădure. Venise vremea 
desțelenitului.

— Auzi, fată! spuse una. Toate ca toate, dar mi-e greu 
să te știu ca astea.

— De ce, mamă? Sunt frumoase, sunt doamne. Ce 
le pasă!

— Ia, tacă-ți gura, fătucă! N-aș vrea să fii ca ele, ridi-
că tonul cea mai în etate.

Mateuț, un cetățean venit din cartier la pescuit, sta 
furișat pe după o tufă și privea spectacolul desfășu-
rat în fața ochilor săi. „Să cred că-i o închipuire tot ce 
văd?!” își spuse el și se rostogoli pe spate, privind, apoi, 
îndelung cerul. Sunetul pițigăiat al telefonului mobil îl 
scoase din lentoare. Întorcându-se pe o parte, Mateuț 
se uită la ecran. Îl suna Pia, amica sa. Instinctual, el 
apăsă tasta de apelare.

PIA: Alo! Ce mai faci? Nu te-am auzit de mult.
MATEUȚ: Cu treburi! Dar tu ce mai faci?
P.: Uite, sunt răcită cobză! Bolesc de două zile. Abia 

aștept să-mi treacă.
M.: Dacă umbli cu gâtul gol. Ce, asta-i vreme de um-

blat cu gâtul gol?
P.: Eu cu gâtul gol?!
M.: Da! Te-am văzut în metrou. Descheiată la hai-

nă... Gâtul gol... În mână țineai o sacoșă doldora de 
hârțoage. Sacoșa pe care o porți mereu cu tine. În cea-
laltă mâna aveai niște cartoane.

P.: Veneam de la servici. Eram obosită. De ce n-ai 
venit ca să mă ajuți?

M.: Te vedeam că te holbezi la unul ce te privea sem-

nificativ. Probabil îți închipuiai că vrea să te fure. El, 
bietul, cine știe cu ce ochi te privea! După felul cum 
te mișcai și-ți roteai mâinile în jurul trupului, dădeai 
impresia că exersezi cum să te aperi în caz de atac. Plus 
c-ai fi strigat. Ai fi scos niște sunete de-i pierea indivi-
dului cheful de pungășie câte zile ar mai fi avut.

P.: Dacă-i așa, de ce n-ai venit să mă aperi?
M.: Nu puteam. Eram cu șeful. Mă ținea de vorbă. 

Îmi transmitea niște sarcini urgente de serviciu. Nu 
puteam să-l întrerup. Într-un fel mă bucuram că ai o 
preocupare.

P.: Păi și dacă individul era cu adevărat un hoț?
M.: Te-ai fi descurcat. Te știu. După tărăboiul pe 

care l-ai fi făcut, sărea lumea din metrou să te ajute. Și 
atunci aș fi avut și eu motiv să intervin. Fără să deran-
jez șeful. M-ar fi înțeles.

P.: Da’ poate că n-aș fi strigat! N-aveam cine știe ce 
în sacoșă... Niște hârtii de dus la semnat și mărunțișuri 

de muiere. Nu s-ar fi dat individul de gol pentru niște 
fleacuri.

M.: Atunci și eu îmi vedeam de ale mele, continuând 
conversația cu șeful.

P.: Spuneai că treci pe la mine. Ce s-a întâmplat?
M.: M-am răzgândit. Îmi închipuiam că ai să te ener-

vezi din nou. Și ai să-mi spui că te jignesc. Numai tu 
m-ai învățat cu năravuri. Și nici în ruptul capului nu 
pot scăpa de amintirea lor.

P.: Trebuia, totuși, să treci. M-aș fi abținut de la anu-
mite scene.

M.: Te-ai fi forțat și nu ți-ar fi fost bine. Tu știi că-ți 
place să te enervezi. În caz contrar, ți-ar dăuna. Ori eu 
nu vreau să ți se întâmple ceva rău.

P.: Mai rău de ceea ce mi s-a întâmplat, nu putea să 
mi se întâmple.

M.: Las’ că-mi spui când ne mai vedem!
P.: Dar să fie fără toane.
M.: Mă prind. Să vedem cum începem. Până atunci... 

Scuzu-mă puțin! Te sun mai târziu. Pa!

Mateuț închise telefonul și dădu să se ridice. Prea i 
se părea suspectă liniștea din jur. Când privi mai bine 
într-o parte și-n alta, înțelese că auzul nu-l înșelase. 
Tot ce până atunci era veselie, bună dispoziție sau gâl-
ceavă sub chip de amuzament, dintr-odată încetase. 
Ființele care, în felul lor, animau peisajul, nu ieșiră din 
cadru, ci se regrupară, după voie, prin diferite porțiuni 

Din culisele formulei „Lumea ca teatru” la o anumită distanță, ceea ce nu-i permitea lui Mateuț 
să le mai perceapă auditiv. „Când văd ceea ce văd, își 
spuse Mateuț, tot închipuire îmi pare să fie, căci prea 
au amuțit cu toții și fac din tăcerea lor o liniște puha-
vă.” Automat el se scobi în urechi, dar nu auzi nimic, 
nici măcar țiuitul care-l mai încerca uneori. Nelămurit 
de ceea ce se-ntâmplă, el se trânti la pământ, pitulân-
du-se, din nou, pe după tufă. Gândea cum să-și facă 
ziua și cam prin ce loc mai la adăpost să dea la pescu-
it. Nu-i fusese permis să zăbovească prea mult printre 
gândurile sale. Ceva se făcu și se auzi o voce: „Frumo-
sul vostru natural mi-e gazdă bună. Și vă mulțumesc. 
Dar să știți că n-am venit cu mâna goală. Am adus câ-
teva cofe de zaibăr. Ca să fie bine pentru toți, trebuie 
educat pitorescul vostru cu spumosul meu. Simt cum 
ceva mă înalță și mă iau căldurile de la spate. Văd ară-
tări în zare”. Când vocea încetă, se auziră niște tropăi-
turi pierzându-se în lungul drumului de țară. Mateuț, 
calm din fire, nu se arătă interesat. Bucurându-se că 
sunetele se-ndepărtau, el continua să șadă tolănit și 
să gândească la ale sale. Numai că bucuria i-a fost de 
scurtă durată.

În apropierea sa o altă voce se produse: „Dacă ne-ai 
asculta, și rău n-ai face, îți spunem scurt... Ce-i în sim-
țuri și-n văz e doar ce se năzare...” Înșiruirea vorbelor, 
întreruptă brusc, dădu impresia că se iscase o încăie-
rare, căci imediat se auzi zgomotul de pietre arunca-
te într-o anume direcție. Fără să mai stea pe gânduri, 
Mateuț se ridică în picioare să vadă ce se-ntâmplă. În 
imediata sa apropiere nu existau semne că s-a întâm-
plat ceva. Privind mai bine în jur, el zări o mogâldeață 
de om pe drumul de țară, mergând în zigzag, dar stă-
pân pe sine. Ceea ce-i făceau echilibrul erau gălețile 
din mână. „Da, bine că s-a dus!” exclamă Mateuț... Se 
trânti din nou la pământ și, ca să iasă din starea în care 
se afla, îi dădu un telefon Piei.

MATEUȚ: Alo! Am revenit după cum ți-am promis. 
Uitasem să-ți spun. Te-am căutat într-una din zilele 
trecute la serviciu. Ușa era închisă. Mai era acolo un 
cetățean care te aștepta. Mânca niște biscuiți. Văzân-
du-mă că aștept și eu, m-a întrebat... „Pe unde umblă 
femeia asta? Am căutat-o azi de două ori și n-am gă-
sit-o.” „Care femeie?!” M-am arătat mirat. Credeam 
că-i vorba de Celia, subalterna ta. „Șefa de la spălăto-
rie!” Mi-a răspuns prompt. „Vreți să spuneți... Doam-
na Directoare a Spălătoriei «Ecology now»!” Am repli-
cat eu. „Da, doamna Olimpia!” A continuat el în silă. 
Zic... „Uite câtă lume o cunoaște! Îi vorbește în doi peri 
și ea-i acceptă așa. Numai mie îmi face scene când îi 
spun câte ceva în glumă.”

PIA: Auzi! Nu știu cine este individul și nici nu mă 
interesează. Nu eram eu acolo. Îi ziceam una de nu 
se vedea. Cum își permite?! Și tu, ditamai omul, să te 
conversezi cu un oarecine! Chiar așa? Am pretenții de 
la tine. Și, mă rog! De unde îmi dai telefon?

M.: Sunt pe malul unei ape și dau la pește.
P.: Serios? Nu te știam în stare. Ai grijă, dragule! Ai 

grijă! Să nu se surpe malul și să fugă peștele.
M.: Se poate una ca asta? Sunt cu gândul la tine, iar 

tu îmi porți noroc.
P.: Înseamnă că mâncăm pește pe ziua de azi. Atunci 

s-o pun de mămăligă. Îți urez... Fir întins! Și grăbește-
te!

M.: Eu de grăbit mă grăbesc, dar nu știu dacă și peș-
tele se grăbește să-mi intre în undiță.

P.: Las’ că te descurci! Știi cum să-l momești. Și pe 
mine m-ai momit de câteva ori și te-am iertat. Dacă 
vrei să te iert din nou, momește-mă cu un pește. Gră-
bește-te până nu-mi pierd răbdarea!

M.: Bine, așa am să fac. Oricum te pup la despărțire. 
Dar în gândul meu pregătesc revederea. Pe curând!

P.: Vezi că te bate soarele în cap și începi să torni la 
nerozii. Mai stai și la umbră. Hai, pa!

Când Pia închise telefonul, Mateuț simți o cutremu-
rare în tot corpul și o săgetare în ureche. „O fi știind 
ea ceva, de-mi vorbește cu așa pară și face să-mi țiuie 
ceva... Ah, urechea, femeia grătar!” își spuse el saca-
dat și se-ntinse pe spate, închizând ochii. „Scoală, mă, 
de acolo și vezi-ți de drum! Scoală, mă, n-auzi când îți 
spun!” La auzul acestor vorbe, Mateuț, crezând că-i stă-
ruie în auz un glas venit din telefon, se scobi în urechi. 
„Scoală, mă, și ia-o la sănătoasa. Vine proprietarul și 
chiseliță te face!” Deschizând ochii, Mateuț văzu aple-
cându-se deasupra sa o namilă de om, duhnind pe nas 
și pe gură a tutun. „Hai, valea! Ce mai stai?”, spuse 
omul și se pregăti să-l apuce de braț ca să-l ajute. Me-
teuț se feri, mișcat, parcă, de ceva din afară, dar care-l 
derutase. Ridicându-se automat în picioare, el privi în 
lungul drumului. Namila de om, intenționând să-l mai 
rețină, îi așeză o mână pe umăr. Aflat în expectativă, 
Mateuț, poate și sub impulsul fricii, simți mâna ca pe 
o amenințare și o rupse la fugă, fără să știe ce lasă în 
urmă. Abia la câțiva metri distanță, el auzi cum sună 
telefonul mobil, aflat într-unul din buzunare. Se opri 
și respiră ușurat.

De jur împrejur, peisajul era mirific...

„Important este că toți se găsesc în cadru și staționea-
ză. Treci pe la fiecare și-i tragi în duble!” Se auzi la por-
tavoce indicația regiei. Imediat, operatorul de imagine 
pregăti camera și începu filmările pentru noul episod 
al reportajului „Realitatea fără menajamente”, difuzat 
în programul de week-end al televiziunii de cartier.

Scenă din spectacolul “Livada de vișini” de A.P. Cehov, 
regia: David Doiashvili, Teatrul Naţional “I.L. Caragiale”, București



nr. 110 n mai-iunie 2021actualitatea literară30 cărți / autori

Lăsați cărțile să vină la mine!
Cr

ist
ian

  G
HIN

EA

Victoriei Milescu poartă în subtext un 
ce nelămurit, care sugerează tulburarea, 
apăsarea, anxietatea, anticiparea unui 
pericol real sau imaginar. Balansul fragil 
al unei lumi conduse pe „pilot automat”, 
aflată la limita autodistrugerii, anulează 
orice voință individuală, iar insului de 
rând nu-i rămâne decât să fie înghițit 
de vortex: „O lăcustă/ înghite strada/ 
plină de alte lăcuste/ printre ele și 
eu/ mereu/ deghizată în om” („Strada 
lăcustei”). Este condiția celui mic, a 
celui aflat sub „cel mai amărât dintre 
îngeri”: „degeaba țipi (...)/ nu ești 
omologat/ ești un fir de praf” („Când 
ești mic”). În van este apelul la orice 
presupusă instanță superioară! Aceasta 
se dovedește a fi o autoritate absentă, 
nepăsătoare, autosuficientă, amorală, 
de neînțeles: „-Excelență, ce părere 
aveți despre evoluția/ acestor anemone/ 
arată conform graficului stabilit, ori/ au 
apărut unele anomalii, iar/ dacă da, în 
ce constau și cum/ ar putea fi remediate 
(...) / Excelență, spuneți ceva. Excelență/ 
Ce se întâmplă?”. Aceeași temă este 
reluată, pe tonuri diferite, în amara... 
fabulă „Șeful cel mare” (știm, cu toții 
am fost acolo). Uneori, e suficient un 
semn discret cu ochiul, indiciile sunt 
bine plasate, iar autoarea ne invită să 
citim printre versuri: „În final/ a apărut 
marele vulcanolog/ dojenindu-ne/ că 
am murit prea puțini și că/ trebuie să 
mai facem un mic efort/ adică ce-i aia 
Multum in parvo?/ să mai strângem 
puțin cureaua/ (sandalei lui Empedocle, 
râde un paria carbonizat)/ altfel, creăm 
o imagine defavorabilă/ sub Iove/ și 
nu mai pupăm noi nicio firimitură 
de europiu/ de la masa canibalilor...” 
(„Fără uniformă”). Am admirat arta 
construcției și conexiunea titlu-text, care 
face din primul un... epilog al poemului, 
printr-o stranie conexiune inversă, din 
răvășitorul poem „Oricui i se poate 
întâmpla orice” și strigătul îndurerat 
din „Dreptatea învingătorului”: „vreau 
un poem, un poem adevărat,/ dau un 
regat pentru un poem”. Și, a propos de 
poem, merită amintită drama mereu 
actuală din „Scriu, deci exist”: „Trimit 
cărți/ celor ce le vor arunca neglijent pe 
sol/ călcând peste ele/ strivind litere, 
gânduri/ o durere în plus pentru filele 
născute/ din dureri/ trimit cărți pe 
care ei le vor arunca pe fereastă/ nu 
mai e loc în casă/ nici în bibliotecile 
sculptate în iască/ la gunoi cu ele/ 
ori în sobă (...)”.Volumul, publicat la 
Editura Academiei, cuprinde selecțiuni 

din „Welcome, December!/ Bun-venit, 
Decembrie!” (1994), „Șlefuitorul de 
lacrimi” (1995), „izbânda furată” (1995),  
„Inimă de iepure” (1998), „Arlezioana” 
(2000), „Zâmbet de tigru” (2001), 
„Conspirații celeste” (2008), „Dreptatea 
învingătorului” (2010), „Sub steaua 
câinelui” (2012), „Existențe fastuoase” 
(2013), „Cenușa verii” (2015), „Deriva 
sentimentelor” (2016), „Strada lăcustei” 
(2017), „Porția de existență” (2018). 
Prin lirica sa vie și talentul cu care ne 
surprinde la fiecare poem, Victoria 
Milescu își are un binemeritat loc în 

anotologiile celor „O sută și una de 
poezii”. Și, da, citind-o pe Victoria 
Milescu am înțeles, încă o dată, câtă 
nevoie avem de repere, într-o epocă de 
„derivă a sentimentelor”.

Ion Minulescu: „O sută și una 
de poezii”, Editura Academiei 

Române, București, 2020
Monica Grosu ne oferă o binevenită 

reactualizare a operei lui Minulescu, 
într-un volum găzduit de seria „O sută 
și una de poezii” a Editurii Academeie 
Române. Considerat de Eugen Lovinescu 
„adevăratul stindard al mișcării simbo-
liste”, Minulescu va inaugura, după 
întoarcerea sa de la Paris, o perioadă 
de mare efervescență pentru viața Ca-
pitalei. Odată cu debutul editorial din 
1908, cu „Romanțe pentru mai târziu”, 
el s-a înfățișat ca reprezentant al artei 
viitoare. „În atmosfera mai mult rurală 
a poeziei noastre de atunci, chiar și de 
mai târziu, el izbutește să impună figura 
unui poet urban”, punctează Monica 
Grosu, cea care a realizat antologia, 
studiul introductiv și selecția reperelor 

critice. Om de lume și personalitate 
charismatică, Minulescu va urca și scara 
socială, devenind, în 1914, șef al Birou-
lui Presei din Ministerul de Interne, iar 
din noiembrie 1922, director general al 
Artelor în Ministerul Culturii și Artelor, 
până la demisia din 1940. În 1968, la 
apogeul relativei deschideri din anii 
comunismului, este publicat tripticul 
memorial semnat soția sa, poeta Clau-
dia Millian și intitulat „Ion Minulescu. 
Omul. Poetul. Veșnicia” (EL – Editura 
pentru Literatură), care oferă informații 
inedite despre ultimele zile ale omului 
de litere, care s-a stins la 11 aprilie 
1944, la doar 63 de ani. „Cantabilă și 
declamatorie, (poezia lui Minulescu) a 
atras și prin insolitul peisajelor exotice, 
prin lexicul bogat, cu accente livrești 
și prin senzația de jovialitate pe care o 
transmitea. La succesul deplin a con-
tribuit firea autorului însuși, om de 
lume, prezență constantă a cafenelelor 
bucureștene, figură de dandy care 
atrăgea privirile, prin vestimentație și 
gesticulația abruptă. Adept al formelor 
moderne în artă, Ion Minulescu nu ezită 
să valorifice, încă de la început, versul 
liber, simbolul, corespondențele inedite, 
creând orizonturi și spații fastuoase, 
tulburătoare prin nota de melancolie 
romanțată”, spune Monica Grosu, 
în considerațiile introductive – „Ion 
Minulescu – între biografie și operă”. 
Un demers binevenit, pe care îl salutăm!

Simion Dănilă: „Omenescul, 
preaomenescul Nietzsche”, 

Editura Eurostampa, Timișoara, 2020
Prof. dr. Simion Dănilă, renumit 

cărturar bănățean, publică un nou 
volum dedicat operei filosofului german 
Friedrich Nietzsche. Traducător, istoric 
literar și lingvist, profesorul Dănilă 
este traducătorul autorizat al integralei 

Nietzsche în limba română („Opere 
complete”, ediţie critică în 15 volu-
me, Timişoara, Editura Hestia, 1998 
- 2005), dar și autorul altor lucrări 
dedicate filosfului german, începând cu 
„Friedrich Nietzsche, Poezii”, Bucureşti, 
Editura Univers, 1980. Volumul „Ome-
nescul, preaomenescul Nietzsche” 
este structurat în 11 capitole cu titluri 
incitante: Receptarea lui Nietzsche în 
România; L-a cunoscut Elena Văcărescu 
realmente pe Friedrich Nietzsche? Car-
men Sylva, prima cititoare a lui Frie-
drich Nietzsche în România; Români 
la Sils-Maria; Prezențe românești la 
Weimar; Legenda originii poloneze a lui 
Nietzsche; Nietzsche și Rudolf Steiner; 
Nietzsche și Cioran; Nietzsche și evreii; 
Morala, Circe a filosofiilor și Poarta 
nietzscheană a clipei. Interesant este 
articolul dedicat relațiilor dintre Cioran 
și Nietzsche, care au intrat într-o fază 
de „tăcere jenantă”, după ce primul a 
afirmat: „cultură universală nu se cre-
ează pe ideea de forță. Căci forța nu se 
poate exprima decât particularist, ea 
este sursa pluralismului. Culturile uni-
versaliste se construiesc pe ideea de 
umanitate; vitalismul, cu cultul implicit 
al forței, izolează monadic națiunile”. 
Dialogul ideilor dintre Cioran și Nietz-
sche (ambii „gânditori viscerali”, care 
fac parte din „frăția gânditorilor soli-
tari, la marginea școlilor filosofice”, 
cum spunea ibericul Joan J. Marin, 
cioranian de anvergură al timpului 
nostru, după cum îl numea profesorul 
Dănilă) continuă, în coordonatele sale 
fundamentale, în Europa și în lumea de 
azi. Din acest punct de vedere, cartea 
profesorului Dănilă este una foarte inci-
tantă și de (perpetuă) actualitate. 

Dorina Sgaverdia: 
„Ruxanda - o lume care se duce”, 

editura Tim, Reșița, 2020
Avea bunica, pe vremea ei, o ladă de 

zestre. Mă cățăram pe ea, când eram 
copil, și mă simțeam bine acolo. Poate 
că emana energie pozitivă, poate că 
acolo se afla ascus secretul cuminţeniei 
înaintașilor familiei, trecuți cu sfințenie 
și frică de Dumnezeu prin viață. Sau 
poate că așa mă aflam mai aproape de 
misterioasa icoană cu Sfânta Maria, care 
atârna la înălțime pe perete, în ramă 
grea, de lemn bătrân. Dorina Sgaverdia 
mi-a amintit de copilul de pe vremuri, 
așezat comod pe lada de zestre, pentru 
a asculta poveștile celor mari. Doar 
atât, că scriitoarea ne oferă o „carte de 
zestre”. Borlova, ca simbol al satului 
bănățean de munte, este adevăratul 
personaj al scrierilor ei, reunite sub 
sugestivul titlu „Ruxanda - o lume care 
se duce”. Nostalgia după o lume care 
dispare încet transpare la fiecare pagină. 
Rând pe rând, autoarea scoate din lada 
de zestre amintirile neprețuite: cultul 
mărului („arborele fructifer al vieții și 
înțelepciunii”), ritualurile căsătoriei 
și ale trecerii, jocul popular, portul și 
cochetăria feminină. Găsim acolo legen-
dele Muntelui Mic, muntele sfânt al 
dacilor, pietrele lui Scorilo și Kogaionul 

Constantin Cubleșan: 
„Poezia, de azi pe mâine” 

Editura Limes, Cluj Napoca, 2021
Apărută în acest an la editura clujeană 

„Limes”, cartea lui Constantin Cubleșan 
poartă numele, deloc întâmplător, 
„Poezia, de azi pe mâine” – un titlu care 
rezumă starea de perpetuu provizorat a 
„reginei sărace a literaturii”. Conform 
reprezentanților editurii clujene, este 
al patrulea volum dintr-un proiect care 
se va constitui, în final, într-o amplă 
Panoramă a Poeziei Românești Moderne 
și Contemporane. Volumul conține 
30 de portrete ale următorilor  poeți: 
Constantin Abăluță, Lucian Alexiu, 
Romulus Bucur, Dumitru Cerna, Aura 
Christi, Mircea Ciobanu, Ion Cocora, 

Dan Damaschin, Ioana Diaconescu, 
Leonid Dimov, Radu Gyr, Vasile Igna, 
Nicolae Labiș, Marcel Mureșeanu, Mihai 
Măniuțiu, Ion Mărgineanu, Ștefan 
Melancu, Vasile Mic, Ioan Moldovan, 
Nicolae Panaite, Ion Pop, Ioan F. Pop, 
Ion Popescu-Brădiceni, Alexandru 
Robot, Traian Ștef, Daniel Turcea, 
Mircea Vaida-Voevod, Ionuț Țene, Dorel 
Vișan, V. Voiculescu. Observăm finețea 
analizei, care caută detaliul definitoriu, 
exegetul mișcându-se într-un spațiu 
restrâns, al unor cronici care se întind 
pe doar patru-cinci pagini. Titlul este 
sugestiv, cu trimitere directă la subiect: 
Lucian Alexiu – Mitologia retrăită poetic; 
Aura Christi – Marile întrebări tragice, 
Ion Pop – Poezia melancoliei seniorale, 
Leonid Dimov – Universul oniric, ca 
nesupunere, Dorel Vișan – Cunoașterea 
de sine prin rugă. Revenind la ideea 
fineței analizei, redăm un fragment din 
„Suflet de dac” – Ionuț Țene: „Justificat 
în bună măsură ideologic (e vorba de 
o ideologie literară, artistică, totuși), 
gestul generațiilor lansate în momentul 
revoluționar ’89, de a recurge la metodele 
avangardei, la neoavangardism deci, 
pentru a-și manifesta revolta, protestul, 
nealinierea, nesupunerea etc, etc, a fost 
spectaculos și benefic într-o primă fază, 
dar iată că, după un  deceniu, generația 
acelui moment pare obosită, secătuită, 
plictisită chiar, căutând – cei care caută, 
cei care sunt adevărați artiști – posibile 
continuări”. Quo vadis, poezia română? 

Victoria Milescu: „O sută și una 
de poezii”, Editura Academiei 

Române, București, 2020
Citind-o pe Victoria Milescu, mi-au 

revenit în minte tablourile suprarealiste 
ale lui Giorgio de Chirico, acelea cu 
umbre misterioase, alungite, care neliniş-
tesc un peisaj urban, aparent inert. 
Ca și umbrele pictorului italian, lirica 



nr. 110 n mai-iunie 2021 actualitatea literară 31cărți / autori
reprezentat de Vf. Gugu. Locul dintre 
ape capătă aura Mesopotamiei antice, 
este locul unde s-a descoperit la 1885 cel 
mai mare tezaur de monede antice, este 
locul unde localnicii, care se revendică 
din stirpea dacilor, au adoptat numele 
romane, ca strategie a rezistenței față 
de maghiarizare. Este locul stăpânit de 
trei imperii: roman, austriac și otoman, 
locul legendelor Graniței bănățene, al 
„dinastiei” Drăgălina și al nașterii unui 
sistem meritocrat fără echivalent, rară 

experiență în istoria acestei părți de 
Europă! O lume a „interferențelor, a 
contactelor și deschiderilor care îmbo-
gățesc, dar și o lume care își  apăra 
și-și conserva obârșia”. O Europă în 
miniatură. Cartea Dorinei Sgaverdia, 
care combină romanul cu documentarul, 
se încheie cu un cutremurător episod, în 
care muntele își cere jertfa, „mireasa”. 
O transfiguraare a descoperirii de sine, 
a întoarcerii la obârșie, a împăcării cu o 
lume care se duce. 

Am mai primit la redacție:
n Zhang Ye: „Demonul bărbat”, Editu-

ra Junimea, 2021;
n Mircea Arman: „Eseu asupra struc-

turii imaginativului uman”, Editura Tri-
buna, 2020;
n Andrei Marga: „Cunoaștere și refle-

xivitate”, Editura Academiei Române, 
2020;
n Florentin Popescu: „Amintiri cu 

poetul Radu Cârneci”, Editura Semne, 
2021;
n Ionuț Caragea: „Locuiesc în casa cu 

ferestre închise”, Editura Fides, 2020;
n Veronica Balaj: Restituiri culturale 

bănățene”, Editura David Press Print, 
2019;
n Indira Spătaru: „năvod peste trup”, 

Editura Rocart, 2021;
n Ion Cristofor: „Poeme canibale”, 

Editura Casa cărții de știință, 2021;
n Hanna Bota: „33 + 3 poemele co-

pilăriei”, Editura Școala Ardeleană, 
Cluj-Napoca 2020;
n Ștefan Afloroaiei: „Despre simțul 

vieții”, Editura Polirom, 2021;
n Passionaria Stoicescu: „Mic dicțio-

nar deosebit: „Cine a fost, ce-a devenit!”, 
Editura Junimea, 2016;
n Dumitru Brăneanu: „Singurătatea 

fluturilor”, Editura pentru Literatură și 
Artă, 2020;
n Constantin Severin: „Orașele lui 

Giorgio de Chirico, Editura Cyberwit 
Publishers, 2021;
n Petru Isachi: „Conversații în oglindă 

cu Mircea Eliade”, Editura Rovimed Pu-
blishers, 2021;
n Tudor Gheorghe Calotescu: „Viața 

nu e o dare de seamă”, Editura Baia Ma-
re, 2021;
n Emilian Marcu: „Vitrina cărților 3”, 

Editura Detectiv literar, 2021;
n Lucian Strochi: „Donatorii de sufle-

te”, Editura Papirus Media Roman, 2019;
n Eugen D. Popin: „Murmur dincolo 

de tăcere”, Editura Limes, 2021;
n Victor Munteanu: „Cămașă suferită 

pe trup”, Editura Tracus Arte, 2021;
n Constantin Preda: „…eu sunt pă-

mântul din care se vor face ulcele”, Edi-
tura Autograf mjm, 2020;
n Adela Naghiu: „animale sălbatice de 

companie”, Editura Grinta, 2021;
n Teodor Dume: „ultima noapte cu 

tata”, Editura Pim, 2021;
n Vasile Morar: „Cartea ultimilor cai”, 

Editura Grinta, 2021;
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Costel Simedrea 
Eterna primăvară a credinței  

(Costel Simedrea - „Mugur de cruce”, 
Ed. Episcopiei  Banatului, 2021)

Limpezimi și cumpene, dinspre cea-
surile care trec repezi întoarse de mâna 
nevăzută a destinului. În cuibarul minții 
se așterne strat verde de suflet și se pur-
cede la momente de meditație și rosturi 
de rugăciune. 

Costel Simedrea cultivă înaltul spi-
ritului, în tainița în care ne-a fost dat 
ca izbăvire și vindecare de toate relele 
pământului. Sublimul capătă un nume 
și stă să erupă sub acest acoperiș, în 
„Mugur de cruce”. Atunci când omul 
se întâlnește cu el însuși, zvântându-și 
amintirile în freneticele și permanen-
tele căutări. Îndoielile cad greu peste 
rătăcirile clipei, zvonuri de păcate apar 
de nicăieri prin puterea obișnuinței. Dar 
el, omul întâlnindu-se cu sinele omului, 
știe că lucrurile s-au mai schimbat odată 
cu trecerea vremii... „Vina nu mă mai se-
duce,/ A rămas demult în urmă,/ Însă o 
aud cum scurmă/ Ca un cariu-n lemn de 
cruce.// Vrui să cred, dar nu a fost/ Apă 
rece din fântână,/ Scoasă-n ciutura bă-

trână/ Ce-am crezut-o fără rost.// Văd 
că-i azi balanța care/ Trecerea mea o mă-
soară/ Și mă rog, întâia oară,/ Să se-ncli-
ne spre iertare.” (Ciutura fântânii). 

Triunghiul justificativ și de condițio-
nare existențială, Calea, Adevărul şi 
Viaţa își au reprezentarea proprie (și) 
în această carte nouă a lui Costel Sime-
drea. Cât de apăsată și de adâncă poate 
fi nebuloasă în cuprinsul firii, fiziologia 
trecerii este nuanțată și pigmentată cu 
măiestrie... „E întuneric, Doamne,/ E 
bezna mult prea groasă,/ Ca să mai văd 
cărarea/ Și să mă-ntorc acasă.// Căra-
rea grea e însă/ Și înspre înainte.../ Aș 
spune-o rugăciune,/ Dar nu găsesc cu-
vinte.// Știu, eu sunt vinovatul,/ Da, 
numai eu, de toate,/ Dar cartea este 
scrisă,/ S-o schimb nu se mai poate!// 
Ce fac în restul vieții/ Nu știu, dar pare-
mi-se/ Voi răsuci cuțite/ În rănile închi-
se!” (Drumul spre casă). 

Conștientizarea inerenței păcatului 
vine natural, ca efect al obiectualizării 
nemăsurării credinței, în lumea dispusă 
valoric, pe diversele scări și trepte prin 
prisma cărora este conceput universul... 
„Ceas după ceas ziua-i mai mică/ Și nu 
pot timpul să-l înfrunt,/ Chiar dacă simt 
cum crește frică/ Din rădăcini de păr că-
runt.// Cum trece vremea, Doamne Sfin-
te,/ Ieri începutul, mâine... gata!/ De-
aceea, bunule Părinte,/ Fii blând când îmi 
măsori răsplata.// Și iartă de-am călcat 
pe lege,/ Te roagă ultimul suspin,/ Căci 
în cununa Ta de rege/ Am fost și eu, cînd-
va, un spin!” (Spinul din coroană). 

Umbrele amărăciunilor se lasă greu 
duse din simțirea celui opintit între sme-
renie și revoltă. Aici se găsește, de altfel, 

sâmburele înțelepciunii, în speranță și 
încredere în ceea ce este drept și sfânt, 
interogativul în plan retoric fiind o sim-
plă formă de raportare a omenescului la 
divinitate, ca într-un ecou al cugetului... 
„Pe strada mea, Tu Doamne, nu mai 
treci?/ Rămasă azi săracă fără Tine,/ 
Ți-așteaptă pașii niște pietre reci,/ În 
stânga,-n dreapta nu-s decât ruine.// O 
Doamne, dar de ce nu-mi intri-n casă?/ 
Or fi păcate multe pe la poartă?/ Te-
opresc la ea, acum nu Te mai lasă,/ Cu 
Tine, casa mea nu vor s-o-mpartă?// În 
sufletu-mi de ce nu vrei să vii?/ De ce lă-
satu-l-ai bătrânei toamne/ Ca pe un tril 
robit, uitat în colivii?/ Îndură-Te! De ce 
acestea, Doamne?” (Strada pustie).    

Spațiul și timpul „Mugurelui de cruce” 
sunt în fond cele ale noastre, ale tuturor, 
atunci când ne redescoperim, când ne 
amintim esențele care ne definesc uma-
nitatea. Faptul că avem liberul arbitru 
al judecăților decente, constituie averea 
noastră în această lume.                            

Poezia lui Costel Simedrea reprezintă 
evocarea sănătoasă și elegantă a veșni-
ciei din perspectiva unui atent observa-
tor al sensului trăirii, cu efervescență și 
scânteiere poetică aparte. 

Mihai  POSADA
O apostazie declarativă:

Mugur de Cruce
Cu regularitate de ceasornic elvețian, 

Costel Simedrea din Răcășdia (născut în 
comuna cărășeană la 7 decembrie 1956), 
stabilit la Reșița de mai multă vreme, și-a 
deprins cititorii cu apariția unor selecții 
din bogata sa operă poetică, la modul 
anul şi cartea. Susținerea primăriei 
din satul natal a fost timp de ani buni, 
spre lauda respectivei instituții, norocul 
acestui suflet de artist cu ale sale «po-
ezii fără mijloace», cum spunea cândva 
regretatul Cornel Brahaș. Despre unele 
versuri mai vechi am scris la momentul 
potrivit („Un eşafod pentru zăpadă“ 
- Costel Simedrea, în Ardealul literar, 
Deva, 2018, Nr. 1-2, pp. 107-108; la a 
zecea carte a lui Simedrea: Povești pe 
albul zăpezii, Arad: Mirador, 2017). 
Au urmat: Arhiva de vise, Timișoara: 
Eubeea, 2018; Calendare de fum, 
Timișoara: Eubeea, 2019; Plecarea 
din clepsidră, Caracal: Hoffman, 
2020, Mugur de Cruce, Caransebeș: 
Editura Episcopiei Caransebeșului, 
2021. Iar pentru luna august 2021, neo-
bositul bănățean de munte anunță un 
nou volum: Cartea cu povești.

Dacă poetul Costel Simedrea declară 
cu un soi de șăgalnică ostentație că 
nu-l impresionează și că nu crede în 
laudele confraților de condei, tot la fel 
mărturisește că îl sensibilizează trans-
punerea versurilor sale pe muzică, așa 
cum a reușit în câteva rânduri prietenul 
său, compozitorul Sabin Păuța, doctor 
în muzică la Londra și în compoziție, la 
Cluj-Napoca. Se cuvine precizată întâm-
plarea fericită că poetul a trecut cu bine 
de un atac sever, un accident vascular 
cerebral după care viața sa interioară s-a 
schimbat mai puternic în bine, accen-
tuându-i încrederea în pronia cerească, 
în mila și bunătatea Creatorului. După 
modul cum pornise pe acest drum spi-
ritual mai demult – dovadă, cărțile 
sale de poeme – ne este destul de greu 
să credem că anul apariției volumului 
intitulat Mugur de Cruce ar fi chiar 

primul în care omul s-ar fi spovedit 
și s-ar fi împărtășit în Biserică, după 
cum declară însuși poetul pe care însă 
nu îl putem bănui în ruptul capului de 
mărturie mincinoasă nici atunci când își 
amintește tinerețea scăldată în chefuri 
și beții cu totul fără Dumnezeu. Dar ne 
convinge să îl credem când se declară 
salvat de Iisus pe care Îl mărturisește 
acum fără ocol, în deplinătatea rostirii 
senine, ca oricare autentic țăran român 
tradițional, naiv = pur în înțelepciunea 
sa, sinonim conținutului uman universal 
și simplu, de creștin: „Aceasta-i taina, 
adevărul care/ Pe-al vieții pom ne-a pus 
un nou altoi;/ Având credință-n Tine 
fiecare,/ Învingem moartea, ca Iisus, și 
noi!” (p. 13). Firește, tribulațiile, îndoia-
la, remușcarea, se împletesc cu exaltar-
ea, mustrarea, recunoștința, în bucuria 
credinței declarate de cel crescut ateu 
într-un regim contraspiritual, contrau-
man. Fără a concura în vreun fel cu 
încărcătura de jertfă acumulată de poeții 
închisorilor comuniste, versurile acestei 
luminat-declarate apostazii contempo-
rane se aseamănă promi-țător, în zarea 
veșniciei, cu ale unor mărturisitori de 
talia Zoricăi Lațcu - Teodosia ori Traian 
Dorz. Iar exemple de civili, filosofi sau 
actori, deveniți călugări în postmod-
ernism sunt, slavă Domnului!, destule, 
de la Savatie Baștovoi la Valerian Pâs-
laru, ca tot atâtea motive de nădejde. Și 
ca exemple de posibilă trăire în real a 
creștinismului cosmic.

Textul lui Victor Cârcu din 1977, pen-
tru trupa românească Phoenix, intitulat 
Mugur de fluier, are probabil și calitatea 
de rădăcină inspiratoare pentru titlul 
lui Costel Simedrea, care pune sub un 
motto preluat din lirica lui A. Păunescu, 
întregul său volum de poezii apărut în 
2020. Dar adevăratul rost sesizat de E-
piscopul Lucian însuși în prefața la Mu-
gur de Cruce este acela al înmuguririi 
cititorului regăsit cu sine cum regăsiții 
lui Hristos pe drumul spre Emaus.

Scriitorul și jurnalistul Ilie Chelariu 
menționa pe coperta culegerii de ver-
suri din 2018 că îl așază pe Simedrea 
«la masa poeților, pe locul lui de con-
servator ingenios și neliniștit care face 
onoare spațiului ce l-a născut și l-a ridi-
cat, într-o constelație ce începe, în orice 
variantă, cu Gheorghe Azap, cel lângă 
care a ucenicit și de a cărui prețuire s-a 
bucurat mereu», iar pe coperta celei 
din 2019: «Costel Simedrea descoperă 
sâmburele scânteietor al adevărului, cel 
atât de prețios și dureros, iar cărțile sale 
capătă profunzimea aceea care-l apropie 
pe poet de El». Marian Odangiu, pe co-
perta volumului din 2020: «Egal cu si-
ne, Costel Simedrea este mereu altul, cu 

toate că nu a renunțat niciodată la for-
mula identitară care este numai a lui: 
așezarea în stihuri clasice a ceea ce in-
confundabila sa fire nonconformistă ex-
trage ca sevă a unei existențe pentru care 
a scrie e totuna cu a fi și a trăi altfel decât 
ceilalți, uluitor, neobișnuit, extrem, in-
tens, dramatic, în cultul absolut al pri-
eteniei și al viețuirii dincolo de timp, de 
vreme și de vremuri». Tot aici, din cu-
vântul înainte intitulat Creion, de Ioan-
Pavel Azap: «De o sensibilitate poetică 
genuină, Costel Simedrea reușește, cel 
mai adesea, să fie nostalgic cu măsură, 
trist cu decență, liric cu discreție». Iar 
în Prefaţa semnată de P. S. Lucian Mic, 
Episcop de Caransebeș, la volumul Mu-
gur de Cruce, semnalăm: «Iubitor de 
poezie și hărăzit prin har în arta poetică, 
domnul Costel Simedrea este unul din-
tre poeții apreciați în județul Caraș-Se-
verin și nu numai. Autor de volume de 
poezie, încă din 2007, domnia sa a găsit 
răgazul și bucuria de a alcătui un volum 
de poezie religioasă, denumit sugestiv 
Mugur de Cruce. Descoperit de un co-
laborator de la Centrul eparhial, în timp 
ce se deplasa la crucea-monument de 
pe Muntele Mic, împreună cu doamna 
arhitect Ioana Mihăescu, acest volum a 
devenit și la modul propriu un mugur 
de cruce, fiind bucuroși să îl tipărim 
în Editura Episcopia Caransebeșului». 
Doar refuzul breslașilor de a-l primi 
oficial pe C. Simedrea în rândurile lor, 
deocamdată, deconcertează. Și nu îl 
vom lăuda cu nimic mai mult pe poetul 
și prietenul nostru prodigios, ca să nu-l 
supărăm prea tare. 

Dacă numai cunoscătorul și recunoscă-
torul păcatului său este în măsură să se 
pocăiască, să se îndrepte din drumul 
pierzaniei pe cel al mântuirii, nu trebuie 
să mai mire pe nimeni deschiderea cu 
care Episcopia Caransebeșului a primit 
oaia rătăcită cândva, tăind vițelul cel 
gras, adică tipărind volumul acestui fiu 
risipitor, întors acasă, într-un titraj de 
1.000 de exemplare, urmând pilda din 
Evanghelia după Luca (15, 32): «Trebu-
ia însă să ne veselim şi să ne bucurăm, 
căci fratele tău acesta mort era şi a în-
viat, pierdut era şi s-a aflat».

Sfântul Ioan cel Nou de la Sucea-
va, Cireșar 2021, Sibiu-pe-Cibin
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Epitaf pentru un poet  
 
A vrut să cânte, să cânte 
ca să-și uite 
adevărata viață de minciuni 
și să-și amintească 
mincinoasa viață de adevăruri. 
 
 
Certitudine  
 
Dacă-i reală lumina albă 
a acestei lămpi, reală 
mâna care scrie, sunt reali 
și ochii care văd scrisul? 
 
De la un cuvânt la altul 
ceea ce spun se estompează. 
Știu doar că sunt viu  
între două paranteze. 
 
 
Identitate  
 
În curte o pasăre piuie 
precum bănuțul în pușculiță zuruie. 
 
Un pic de vânt și penele ei 
pier de-ndată după colț, ehei! 
 
Uneori nu e nici pasărea, 
nici eu nu sunt 
cel din curtea-n care stau. Atât. 

I I I  
Intru-n tine,  
adevăr al întunericului.  
Vreau limpezimile-ntunecimii,  
să beau vinul negru:  
ia-mi ochii şi crapă-mi-i  

I I I 
O picătură de noapte  
pe sfârcurile sânilor tăi: 
taine ale garoafei.  

I I I 
Atunci când închid ochii  
îi deschid în ochii tăi.  

I I I  
În patul ei roşu-nchis  
e mereu trează  
şi umedă limba ta.  

I I I 
În grădina arterelor tale  
există izvoare. 

A pipăi  
 
Mâinile mele 
dau într-o parte perdelele ființei tale 

te-mbracă-n altă goliciune 
descoperă trupurile trupului tău 
Mâinile mele 
îi născocesc trupului tău un alt trup  

 
Prin  
 
Îndoi pagina zilei, 
scriu ceea ce-mi dictează 
mișcarea genelor tale. 

Zeul ce apare 
dintr-o orhidee 
de noroi   
 
Dintre petalele de argilă  
se naşte, zâmbitoare,  
floarea omenească.  
 
 
Zeiţă aztecă   
 
Cele patru puncte cardinale  
se-ntorc în buricul tău.  
În pântecele tău zvâcneşte ziua, 
înarmată.

Prezentare şi traducere:
Costel DREJOI

Poetul, prozatorul, eseistul, traducătorul şi diplomatul  
Octavio  Paz  Lozano, laureat al Premiului Nobel în anul 
1990, s-a născut în 31 martie 1914 la Ciudad de México şi a 
murit în ziua de 19 aprilie 1998, în acelaşi oraş. Absolvent al 
U.N.A.M. (Universidad Nacional Autónoma de México) şi 
al University of California - Berkeley, Paz a debutat în anul 

1933 cu volumul Luna silvestre/ lună pădureană. Alte 
volume de poezie mai importante: Libertad bajo palabra/
Libertate pe cuvânt (1949), Ladera este/ Versantul de 
est (1971),  Hijos del aire/ Fiii  văzduhului (1981). Dintre 
cărțile de proză şi eseistică menționăm: El labirinto de la 
soledad/ Labirintul  singurătăţii (1950), Conjunciones 
y disyunciones / Conjuncţii şi disjuncţii  (1970),  
One  Earth,  Four  Or  Five  Worlds  (1985). De-a 
lungul vieții a înființat şi editat mai multe reviste literare 
(„Taller”, „El hijo pródigo”, „Plural” ş. a.). Politiceşte, s-a 
simțit, încă din fragedă tinerețe, atras de mirajul stângist, 
ceea ce l-a şi determinat, în 1936, să plece în Spania 
pentru a lupta de partea republicanilor, deşi mai târziu a 
regretat această opțiune. Influențată puternic de marxism, 
suprarealism, existențialism, budism şi hinduism, creația 
poetică a lui Octavio Paz are în centrul preocupărilor 
erotismul, experimentul formal, reflecția asupra destinului 
omenesc, opera marelui liric mexican fiind marcată de 
trei etape: prima - a încercării de a pătrunde, prin cuvânt, 
într-un mediu al energiilor esențiale; a doua - de reluare 
a legăturilor cu tradiția suprarealistă şi a treia - în care 
Octavio Paz a acordat întâietate alianței dintre erotism şi 
cunoaştere. 

Octavio PazLouise Glück
Laureată a Premiului Nobel pentru Literatu-

ră (2020). S-a născut în 1943 la New York şi este 
considerată una dintre cele mai talentate poete 
contemporane din SUA. Este cadru didactic al 
Universității Yale. A debutat în 1968 cu „First-
born” și a câștigat Premiul Pulitzer în 1993. 
Louise Glück a câștigat și Premiul Național al 
Cărții în 2014. A publicat 12 colecții de poezie 
și mai multe volume de eseuri despre poezie.

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, nereușită.

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 rața înapoi, 
îmi vreau rața înapoi

într-o limbă pe care nimeni n-o pricepe 
câtuși de puțin -

Nu există nicio rață.

Dar câinele, cu totul tapițat într-un pluș alb -
câinele e chiar acolo, în pătuțul de alături.

Ani la rând - atât timp trece.
Doar în vis. Dar rața -
nimeni nu știe ce a fost cu ea.

2

Tocmai s-au cunoscut, acum
dorm lângă fereastra deschisă.

În parte pentru a-i trezi, pentru a îi asigura
că ceea ce își amintesc din noapte e corect,
e necesar ca lumina să intre în odaie,

cât și pentru a le revela cadrul unde s-a petrecut:
șosete pe jumătate pitite sub un preș murdar,
cuvertură împodobită cu frunze verzi -

lumina soarelui precizând
acestea și nu alte obiecte,
stabilind limite, sigură de sine, 
deloc întâmplătoare,

zâbovind pe urmă, descriind
fiecare lucru în amănunt,
cusurgie, precum o compoziție 
în limba engleză,
chiar ceva sânge pe cearșafuri -

3

Mai încolo, se despart peste zi.

Chiar mai târziu, în piață, la o tarabă,
patronul nemulțumit de cifrele-obținute,
fructele alterate sub stratul de deasupra -

așa încât te retragi din lume
pe când continui să te manifești în ea -

Ajungi acasă, dai cu ochii de putregai 
atunci.
Prea târziu, cu alte cuvinte.

De parcă soarele te-ar fi orbit pen-
tru o clipă.

Ulmi
Ziua întreagă m-am luptat ca să dist-
ing
între nevoie și dorință. Acum, pe întu-
neric,
numai mâhnire amară simt pentru noi,
constructorii, proiectanții de lemn,
fiindcă m-am tot uitat  
la ulmii ăștia
și am văzut procesul ce creează
zvârcolirea, copacul imobil
e un chin, și am priceput
că va da doar forme răsucite.

Cal
Ce îți poate da calul
Și nu pot eu?

Te privesc în singurătate,
Călărind pe câmpul din spatele lăptăriei,

Cu mâinile îngropate în coama întunecată
A iepei.

Atunci știu ce zace 
în spatele tăcerii tale:
Dispreț, dușmănie pentru mine, 
pentru mariaj. Totuși,
Vrei ca eu să te ating; plângi
Așa cum plâng miresele, 
dar când te privesc nu văd
Niciun copil în corpul tău.

Atunci ce se află acolo?

Nimic, gândesc. Doar graba
De a muri înaintea mea.

Într-un vis, te-am privit călărind
Pe câmpurile sterpe și apoi

Descălecând: ați mers împreună:
În întuneric, nu aveați umbre.
Dar le-am simțit cum vin spre mine
Pentru că noaptea ele se duc pretutindeni,
Sunt proprii lor stăpâni.

Privește-mă. Crezi că nu înțeleg?
Ce e animalul
Dacă nu o trecere din viață?

Traducere: Nicoleta CRăETE 


