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Despre cei care scriu, 
despre cei care citesc

2 opiniile noastre

O foarte interesantă tabletă, intitulată „Ci-
tim? Nu citim?”, semnată „Cronicar” și apă-
rută la rubrica „ochiul magic”, în România 
literară nr. 1-2, din 14 ianuarie 2022, ridică 
serioase semne de întrebare privind scrisul 
și cititul la români. Durerea cronicarului se 
referă la faptul că nici măcar membrii USR 
nu citesc revistele USR, că scriitorii nu citesc 
cărțile confraților și că profesorii de română, 
elevii și studenții de la Litere nu citesc lite-
ratură. Se pare că românii sunt atât de ge-
niali încât pot scrie „pe necitite”, pentru că 
„la cei mai mulți, scrisul e despărțit de citit”. 
Dacă s-a ajuns în această situație, înainte de 
a găsi o rezolvare, trebuie eliminate cauzele. 
Păi cum poți primi în Uniune aproape 3.000 
de membri fără să le ceri dovada de abonat 
la măcar trei din revistele mai sus pomeni-
te, cum poți primi în Uniune aproape 3.000 
de membri fără să-i întrebi ce cărți au citit în 
ultimii cinci ani, cum poți primi în Uniune 
aproape 3.000 de membri când știi cum se 
obțin cronicile/recenziile la volumele publi-
cate? Cum? Și de ce e nevoie de atâtea mii de 
membri? Și de ce să le mai dai atâtea mii de 
jumătăți de pensie dacă ei nu cumpără nicio 
revistă, nu citesc nicio carte? Asta e situația 
în cazul USR. Dar ce ne facem cu celelalte re-
viste, care, chiar oferite gratis, nu se citesc? 
Ce ne facem cu volumele scriitorilor care nu 
sunt membri ai USR? De ce nu se vând, de ce 
nu se citesc? Pentru că sunt puține redacții 
și edituri care se respectă. Pentru că poți 
număra pe degete scriitorii care își respectă 
cititorii. Pentru că profesorii de română nu 
recomandă nicio revistă literară, nicio carte 
recent apărută (pentru că nu le citesc). Pen-
tru că elevii și studenții de la Litere nu dau 
cafeaua și cola pe o revistă sau o carte. Iată 
de ce numărul celor care scriu și nu citesc 
crește, iar numărul celor care citesc și nu 
scriu scade. Dar numărul celor care citesc 
și nu scriu scade tocmai fiindcă numărul ce-
lor care scriu și nu citesc crește. Este legea 
echilibrului, valabilă în întregul univers. Și 
mai este legea cererii și ofertei. Dacă ți se cer 
creații de valoare, iar tu oferi kitsch-uri, fal-
suri, la ce te poți aștepta? Prin urmare, eu, 
unul, cred că îndemnul lui Ion Heliade-Ră-
dulescu, „scrieți, băieți, orice, numai scrieți!”, 
nu ar mai trebui urmat în zilele noastre.

„Numărul celor 
care scriu și nu 

citesc crește, iar 
numărul celor care 

citesc și nu scriu 
scade. Dar numărul 

celor care citesc 
și nu scriu scade 

tocmai fiindcă 
numărul celor 

care scriu și nu 
citesc crește. este 
legea echilibrului, 
valabilă în întregul 

univers.”

Nicolae SILADE
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„Înainte vreme”... S.O.S. Cultura!

Remus V. 
GIORGIONI

n ilustraţiile numărului n

Ilustrăm acest număr cu lucrări realizate 
în tabăra de creație de la gârnic, din 2016

Pe vremuri – de fapt nu prea de 
mult – văzând agitație la ușa libră-
riei sau la intrarea cinematografu-
lui (cozi la literatură-și-artă, ca și 
la untură), lumea se întreba mirată 
„ce se dă aici”? Se... dădea Istoria 
literaturii române de G. Călinescu, 
ediția Piru, sau vreun album de 
artă: Leonardo da Vinci. Poate că 
oamenii voiau vreun pachețel de 
unt sau un kil de portocale și bătu-
seră orașul să le obțină. Dar văzând 
că lumea stă, nu se clintește din loc, 
vasăzică ia în serios cultura, se așe-
zau și ei la rând, unii doar din inerție. Fiindcă 
dacă aici – la librărie – se vindea cultură, lu-
crul acesta dădea de gândit: măi, o fi ceva CU 
Cultura asta, de stă lumea la coadă pentru ea! 
Apoi a fost o vreme când librăriile erau supra-
pline, iar cumpărătorii/cititorii tot mai puțini.

Cum era înainte. Cum scriem / 
cum citim cărțile și revistele?

Dar acum, când librăriile sunt tot mai rare... 
Am trecut recent printr-un orășel din zonă 
(hai să-l divulg: Caransebeș, căruia eu îi zic 
Caransua) unde știam cel puțin două librării. 
Una era transformată în second hand, iar cea-
laltă devenise fast-food, plăcintărie sau pizze-
rie: am fost așa de revoltat, că nici n-am mai 
stat să mă edific în totalitate. Ca nu peste mult 
timp să se petreacă același lucru în orașul nos-
tru, faimosul focar cultural de odinioară: după 
„Cornelia Drăgan”, alte două librării s-au în-
chis rapid, una după alta, la foc automat. (La 
noi sunt la modă păcănelele... Probabil că, ală-
turi de telefon și televizor, acestea aerisesc cel 
mai tare mintea! Sau sunt, mai degrabă, cum 
zicea Trăznea, un faimos personaj al lui Crean-
gă: „Cumplit meșteșug de tâmpenie”.)

Cunosc critici care practică cititul diagonal – 
traversează cerul cărții diametral! – dar nici cu 
cititorii de reviste situația nu pare a fi prea roză. 
Ca unul care frecventează deseori cafenelele, îi 
spionez cu coada ochiului pe cititorii ocazio-
nali, cum lecturează ei literatura revuistică... 
Majoritatea le frunzăresc – revistele – rar când 
mai citesc câte-un articol întreg. (Acum să v-o 
spui p-a dreaptă: nici subsemnatul nu e – cu  
mult – mai breaz: după o frunzărire completă, 
îmi fixez în minte „reperele”, sau chiar întorc 
colțul paginii la care la care vreau să revin. 
Dar pe unii confrați i-am descoperit „citind” 
o revistă cum ai face slalom printre ilustrații 
și semnături. Ba încă pe unul l-am prins că 
„citea” numai titluri și poze, sărind chiar pes-
te semnături, dintre care se întâmpla ca una 
să fie a mea. Unde ești tu publicat?, întreba el.

Și-atunci le-am adresat în gând niște obser-
vații confraților care redactează alte reviste: 
pentru ce vă chinuiți voi, fraților, să faceți re-
viste mari, format de carte, cu zeci și sute de 
pagini, când chiar o gazetă se citește foarte rar 
integral? (Ne-am supărat cu toții pe Ion Simuț 
și poate pe bună dreptate. Dar n-am stat să 
decelăm dacă omul are și el măcar nițică drep-
tate!) Apoi: dacă în calitate de editor de revistă 
nu grafiezi corect numele unui autor – e su-
ficient să strâmbi o pârdalnică de literă, spre 
ex. Georgioni, rezultă că, deși l-ai vizat pe acel 
autor, l-ai prea puțin vizitat. Adică nu ai nici 
măcar o carte de-a lui la îndemână să verifici 
corectitudinea titlului sau a numelui, dar tu te 
încumeți să scrii „despre toată activitatea” îm-
pricinatului!

„Sos Cultura!”: ultima librărie din oraș

La ora când aștern dureros pe 
hârtie aceste rânduri se închide și 
ultima librărie din oraș (iar ora-
șul nostru nu e un târg oareșcare, 
ci un ditamai municipiu cultural). 
Este de altfel și prima: fosta – sau 
vechea – Librărie „Ion Vidu”, li-
brărie de stat care între timp, ca 
mai toate, s-a privatizat. Și să-mi 
explic „eroarea” din intertitlu. În 
anii nouăzeci, o prezentatoa-re TV 
de la postul național (o am și acum 
îna-intea ochilor: ștearsă, mignonă 
și speriată de bombe) a fost dată 

afară pentu că pronunțase celebrele inițiale 
ale apelului eS-O-eS/„Salvați Sufletele Noas-
tre” ca pe un... sos de mărar. Așa eu, acum: 
uitându-mă peste gard la un centru de oraș 
devastat – unde este plasată muribunda li-
brărie – mă gândesc că dl ministru al Culturii 
ar trebui să ne mai viziteze o dată. (A fost, nu 
de mult, să contramandeze o hotărâre locală 
ciudată, care viza desființarea=reducerea la 
minim a activității Bibliotecii Municipale; atât 
ne mai rămâne ca instituții de cultură: ea și 
Teatrul Municipal.) Dar – mi se pare mie?, sau 
chiar aud ecourile unui marș funebru, adiind 
macabru peste lume și peste oraș...

În locul librăriei mari, centrale, una din 
doamne a deschis o librărie mai mică, inti-
tulată Librăria Anima – Librăria inimii, 
fiindcă „anima” înseamnă suflet sau inimă. E 
foarte bine și așa (decât deloc...) Am intrat de 
mai multe ori acolo; – (încă) am obiceiul să 
comand cărți, cărți care uneori se găsesc în 
patrimoniul librăriei, iar alteori trebuie co-
mandate. Și de fiecare dată m-am izbit de o 
prezență mai mult ca medie; dar – realitatea 
demnă de remarcat – publicul cumpărător era 
compus în majoritate din doamne. Să fie oare 
ele mai sufletiste (cum se spune), mai... cultu-
rale? „Librăria inimii” are probabil același nu-
măr de rafturi înțesate de cărți, doar că puțin 
mai înghesuite. Dar suficient de aerisite să poți 
circula printre ele, dacă vrei să alegi una; deși 
cărțile – o bună parte din ele – sunt expuse și 
pe mese sau în vitrina destul de încăpătoare.

 
Scriitorii de astăzi: Donatori de suflet 

(=cărți) cu liste de expediție
Citesc de ani buni – de decenii – tot soiul de 

cărți. Unele mai grele, altele mai ușoare, pen-
tru relaxare (se cunosc cazuri printre greii 
literaturii: îmi vine în minte Umberto Eco), 
care citesc uneori romane polițiste spre a-și 
aerisi mintea în urma lecturilor solicitante. 
Dar, referindu-ne acum la romane, se găsesc 
cărți de tot ușurele, care nu fac, în calitate de 
cititor-autor, decât să te enerveze. Să găsești 
în finalul romanului o soluție prozastică ciu-
dată și total desprinsă de context, este să te 
asemeni cu poetul facil care se lasă târât de 
rime... facile. Dar hai să v-o spui p-a dreaptă 
(să mărturisesc deschis ce mă roade):

Din ditamai scriitorii, am ajuns autori-do-
natori de carte. Donatori de suflet - ca și  cum 
ai zice donatori de sânge sau de organe. Abia 
apucăm să scoatem o carte, că ne și facem lis-
te de expediție. O trimitem la toată agenda de 
prieteni și cunoscuți, în nădejdea că ne va lua 
cineva în seamă: o va citi cineva. Că se va găsi 
un binevoitor care, eventual, să și scrie două-
trei rânduri despre ea. Dar, cu toate că eu aici 
încerc să trag un serios semnal de alarmă, cre-
deți că mă va auzi cineva?... Iată și un alt as-
pect, la fel de dureros: în multe cazuri, revistele 
mari se autoconsideră: „n-au voie” să remar-
ce ceva bun și la celelalte, mai mici, care n-au 
avut norocul să se afle sub - o - egidă. N-au 
vrut sau n-au putut să se situeze sub tutelă. 

Ne străduim din toate puterile să scoatem 
cărți bune, pe care le considerăm uneori esen-
țiale; ba ne mai rupem deseori și de la gură să 
le asigurăm tiparul. Dar... cui prodest? Pen-
tru cine sau ce ne dăm toate silințile? Pentru 
contemporani, pentru posteritate? În loc să ne 
trăim și noi viața din plin - de, ca tot omu’ - ne 
simțim datori față de o posteritate ambiguă și 
deloc recunoscătoare. Față în față cu un cititor 
infidel, ipocrit și corupt de audiovizual până în 
măduva oaselor. Până în vârful unghiilor, care 
- dacă chiar o face - ne citește pe alese și pe să-
rite. Pe dos. Ne silim să dăm tot ce putem, cât 
mai suntem în viață și în putere. Dar ne trezim 
că plecăm pe neașteptate - zburăm la cele veș-
nice în minte cu un ultim gând: că poate vom 
împușca și noi câteva zeci, sute de cititori; vom 
reuși performanța unei cărți citite, dorite de 
public. Nu neapărat una pe care publicul citi-
tor să și-o smulgă din mână; dar orișicât(uși)...

(Despre plecarea pe neașteptate a Autorelui; zborul lui înspre cele veșnice)
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Cornel  UNGUREANU
istoricii literari, pe teoreticienii de azi.  
Care pot fi alături de noi. 

Iată, ne arată doamna Jebelean, Ani-
şoara Odeanu nu este scriitor uitat! Este 
contemporanul nostru, cărţile ei pot 
sta – şi ar trebui să stea – alături de cei 
mari ai scrisului românesc. «Anişoara 
Odeanu, în dubla oglindă a deceniu-
lui cinci» luminează timpuri mai puţin 
cunoscute ale literaturii. Elena Jebe-
lean ne oferă mai mult decât o carte 
importantă – o carte necesară.  O carte 
necesară, fiindcă trece cu vederea toate 
întâmplările nefericite pe care le-a tra-
versat şi Anişoara Odeanu şi familia ei. 

Iată de ce vreau să reiau Arbore 
genealogic despre care am scris 
odinioară, fără ecou. Mort în 1909, 
la 81 de ani, Sava Penţia, ţăran din 
Petrovaselo, are opt fii, din care trei vor 
deveni învăţători; Maria Penţia, sin-
gura fiică a lui Sava Penţia, va fi bunica 
Anişoarei Odeanu. Maria se va căsători 
cu Gheorghe Bujigan, autor (după cum 
ne asigură un brav autor de publicaţii lo-
cale, Tata Oancea) al mult căutatei cărţi 
Cantorul bisericesc. Gheorghe Buji-
gan e şi un brav animator cultural, aşa 
cum vor fi fost şi alţi învăţători bănăţeni. 
A înfiinţat un cor şi o formaţie de teatru 
al cărei suflet va fi cea mai mare dintre 
fiicele sale, Viorica. Aceasta va fi mama 
Anişoarei Odeanu. Căsătorită timpuriu 
(la 17 ani: moare la 24), mama nu a pus 
în valoare o adevărată vocaţie artistică, 
aşa cum vor face surorile ei, Aurelia şi 
Minerva. Prima termină Conservatorul 
şi Arta dramatică la Bucureşti, fiind, aşa 
cum scrie George C. Bogdan, „prima 
artistă bănăţeană care a urcat pe scena 
Teatrului Naţional”. E căsătorită cu Ni-
colae Căprescu, autor de romane şi piese 
de teatru. Cea de a treia dintre surorile 
Bujigan, Minerva, este mama Victoriei 
Genoveanu, pianistă elogiată de Enescu, 
Dinu Lipatti şi Emil Ciomac.

La fel de importantă  este cariera de 
animator cultural a tatălui scriitoarei, 
Aurel E. Peteanu. Teza sa de doctorat, 
cu Poezia populară română din 
judeţul Caraş-Severin, mărturisește 
destule  despre avântul unui cercetător 
perseverent. Folclorul Banatului va fi 
studiat toată viața de profesorul doctor, 
dar nu numai folclorul: el scrie și o serie 
de broșuri care pot ilustra devotamen-
tul față de iluștrii ținutului. Din gale-
ria marilor dispăruţi ai Banatului 
vrea să atragă atenția asupra lui Al. 
Mocioni, Coriolan Brediceanu, Io-
sif  Popovici, Valeriu Branişte. Căr-
țuliile apar în 1934, 1935, 1936. O altă 
broșură, Banatul pitoresc - impresii 
şi reflecţii, editura autorului, Lugoj, 
1940, nu poate decât să evoce patriotis-
mul local al lui Aurel E. Peteanu; așa cum 
„marii dispăruți ai Banatului” țineau pe 
umerii lor herculeeni România moder-
nă, Providența dăduse locului frumuse-
țe și haruri. Ţinutul trebuie să fie „para-
disul României Mari”, susține profeso-
rul. Cartea apare simultan cu Oameni 

Lumina e mereu biruitoare
În cizme vechi, lustruite, generalul intră-n cazarmă.
Într-o mașină verde, blindată, sosește șeful statului major.
În bocanci negri, vechi, soldații se îndreaptă spre câmpul de luptă.
Deasupra căruia zboară, în cercuri concentrice, un alb porumbel.

Pentru a trăi, nu e suficient să respiri.
Pentru a trăi, trebuie să câștigi lupta dintre bine și rău.
Trebuie să câștigi lupta dintre întuneric și lumină.
Știind că lumina e mereu biruitoare.

Toate lucrurile sunt într-un război continuu.
În război unele cu altele. Și toate împreună, cu totul.
Până când nu mai rămâne nimic din ele.
Până când totul devine învingător.

Din tot apar toate, pentru ca toate să dispară în tot.
Și în tot ce există își trăiesc existența și văzutele și nevăzutele.
Pentru că toate văzutele se fac neîncetat nevăzute. 
Pentru că nevăzutele încep să se vadă din nou.

Dar nimic nu e nou sub soare. 
Și totuși, totul se înnoiește sub soarele cel nou.
Iar lumina adevărată vine de foarte departe
Și de foarte aproape din lăuntrul tău. 

Pentru a trăi, nu e suficient să respiri.
Pentru a trăi, trebuie să câștigi lupta dintre bine și rău.
Trebuie să câștigi lupta dintre întuneric și lumină.
Știind că lumina e mereu biruitoare.

nicolaesilade.blogspot.com
Nicolae SILADE

boier de la Judeţ, care voia să afle ce se 
întâmplă la Pădureni. 

I-am trimis la profesoara Elena Jebe-
lean care îşi dăduse un doctorat despre 
Anişoara Odeanu şi se ocupa, în contin-
uare, de opera Doamnei. Nu ştim dacă 
i-a lămurit, dar am insistat... că trebuie 
să-şi publice cartea despre Anişoara 
Odeanu. Am în birou un raft cu cărţile 
doamnei Elena Jebelean – cărţi ale scrii-
torilor bănăţeni de ieri şi de azi – editate 
de ea. Cărţi ale tinerilor (elevii ei?) des-
pre Timişoara. Despre magnificul oraş. 
Ştiu că a început să scrie cartea despre 
cel mai important scriitor al Banatului 
în urmă cu vreo două decenii – că „avea 
gata” o admirabilă teză de doctorat des-
pre Anişoara Odeanu în urmă cu 20 de 
ani şi eram nerăbdător să o publice.  

Între timp au apărut postumele 
Anişoara Odeanu, Elena Jebelean a scris 
despre ele şi i-a editat poezia postumă. 
În cartea din faţa noastră, Elena Jebe-
lean nu scrie doar despre autorii din Ba-
nat şi nu scrie doar despre ei. A reluat 
lecturile despre Anişoara Odeanu, des-
pre magnifica ei generaţie, i-a recitit pe 
Camil Petrescu, Mircea Eliade, Cioran, 
Noica, Mircea Vulcănescu, pe iluştrii 
anilor treizeci, pe scriitorii de seamă 
ai anilor patruzeci, dar şi pe criticii, pe 

Anişoara odeanu, o carte fundamentală
şi locuri din Căraş de Virgil Birou.  

Să reținem, pentru început, acest 
arbore genealogic rămuros, cu mul-
te crengi retezate prea devreme, dar și 
cu numeroase suflete artiste plecate în 
lumea largă spre a se împlini. Dincolo 
de  gesturile și solidarizările fortuite, de  
„gli eroici furori”, există un climat  care 
o modelează.  Sau o invită la succesive 
desprinderi. Sau la recapitulări care să 
numească glorioasa gintă. 

„Oglinda purtată de-a lungul unei 
vieţi. Textul ca (pseudoreflexie) autobio-
grafică” e un capitol în care reciteşte 
interviurile scriitoarei, se opreşte asu-
pra revistelor vremii. Cum arată oraşul 
Lugoj, cum arată Bucureştii anilor trei-
zeci, ce spune „Realitatea ilustrată” de-
spre neobişnuitele „conflicte” litera-re. 
Şi sociale. „Oglinda din adânc” se opreşte 
asupra felului în care proza şi poezia 
Anişoarei Odeanu se întâlnesc cu litera-
tura lui Camil Petrescu sau Lucian Blaga, 

modele exemplare ale tradiţionalismului 
şi... modernităţii prozei şi poeziei 
româneşti. Un amplu capiotol, al patru-
lea, „Oglinzi adevărate – oglinzi minci-
noase” se opreşte asupra autenticităţii 
şi ironiei în scrisul Anişoarei Odeanu.

Carte fundamentală despre viaţa şi 
scrisul Anişoarei Odeanu, volumul doam-
nei Elena Jebelean nu este mai puţin o 
carte despre timpul şi înţelegerea scrisu-
lui unui timp al literaturii. A unei epoci 
a regăsirii  Banatului literar. E bine 
să ne amintim că din Pădureni, locul 
naşterii Anişoarei Odeanu, se mai  nasc 
şi doi poeţi, Persida Rugu şi Victor Con-
stantin Măruţoiu, deocamdată aşezaţi la 
Cluj. Iar Lugojul lui Aurel E. Peteanu şi 
al Anişoarei Odeanu ar avea  nevoie, ne 
sugerează cartea Elenei Pădurean, de 
statuile lor.

Din când în când apărea la conduce-
rea Filialei scriitorilor din Timişoara 
o doamnă furioasă – supărată că la 
Pădureni pe o casă apărea numele 
Anișoara Odeanu. Ce dacă  Doina Pe-
teanu – Anişoara Odeanu – s-a născut 
acolo? Venea singură sau însoţită de un 

 Cartea Danielei Văleanu (Daniela Văleanu, Gânduri 
eminesciene, Timișoara, Editura Eurostampa, 2021) 
este o surpriză și o bucurie.

Neașteptat (deci surprinzător), acest volum (și care 
urmează altuia, de aceeași factură) tratează câteva po-
eme eminesciene, mai exact, trei: Noaptea, Sara pe deal 
și Stelele-n cer. Trăim într-o lume în care valorile s-au 
modificat atât de mult, încât nu mai pot fi recunoscute. 
În tinerețea mea, a avea o bibliotecă, în minte, în inimă 
și în viață era un semn aproape de distincție socială. 
În orice casă intrai, îți aruncai ochii pe bibliotecă. În 
funcție de titluri, respectivul primea (sau nu) un loc 
în viața ta. Astăzi, casele „frumoase”, cu piscină, garaj 
și Merțan nu au prevăzut, în planul arhitectural, un 
loc care să se numească „bibliotecă”. Ici și acolo, sunt 

aruncate neglijent câteva volume, ca „să dea bine”. 
Lectura nu mai înseamnă nimic în viața de azi (a celor 
mai mulți, din păcate), iar tinerele generații s-au pier-
dut, îmi pare, de tot, în labirintul video, digital, inter-
nautic. Trimiterea la lectură, la izvoarele culturii este 
o ofensă, o jignire. Spațiul virtual este plin de comen-
tarii „de-a gata”, de licențe, masterate 
și doctorate tip prê-à-porter. Reforma 
învățământului, înainte de a „sucomba 
definitiv”, a dat naștere unor monștri 
semi-docți ori de-a dreptul analfabeți, 
care nu numai că dețin frâiele puterii 
politice, dar devin decidenți și în ceea 
ce privește cultura ori învățământul. În 
acest context, apocalipsa nu se mai cere 
așteptată. Ea este prezentă, acum, aici, 
printre noi. 

Să nu fiu greșit înțeles. Nu am fost 
niciodată nostalgic, și nu voi gândi 
măcar enormitatea care circulă tot mai 
des, cum că „înainte era mai bine”. Ce 
vreau să spun, este că nici inspecto-
rii ceaușiști nu dădeau pe dinafară de 
cultură și de învățătură, dar nici unul, 

absolut niciunul nu își permitea să aibă atitudini 
vizigote față de corifeii culturii naționale. Profesor 
de Limbă și Literatură Română fiind, pe vremea lui 
Ceaușescu, am fost chemat la Inspectorat pe motiv (de 
această dată) că nu sunt patriot, deoarece îmi permit 
să nu țin orele de PTAP (Pregătire Pentru Apărarea 
Patriei), instruire pentru pionieri, învățământ ideo-
logic pentru elevi etc., etc. Ce fac eu în orele acelea? 
Eminescu, am răspuns senin, și Arghezi, și Coșbuc și 
Blaga și Sadoveanu, tovarășe inspector-șef. Asta nu e 

educație patriotică? Hai, du-te-…, mi 
s-a răspuns prompt, și am fost concediat 
cu un gest al mâinii, de lehamite. Nime-
ni nu se putea lega de Eminescu, totuși.

Astăzi, analfabetismul funcţional 
al elevilor de-pășește 50%. Din cei care 
sunt, totuși, „alfabetizați”, câți mai știu 
oare cine a fost Eminescu sau Creangă 
sau Blaga? Darămite să îi mai și citească, 
să îi înțeleagă, să le savureze comorile 
de expresie și gând? 

Și de aici, surpriza. Într-o lume în care 
nu numai țara, dar și întreg universul 
ne vrea proști, când e aproape o calitate 
să fii incult, și vulgar, și necitit, Daniela 
Văleanu scoate o carte despre…   

        Eminescu.

gheorghe SeCHeȘAN

Criticul, în slujba poeziei

n Continuare în pagina 6
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Dincolo de faptul că Ana Blandiana e o scriitoare 
de anvergură și notorietate internațională, solicitată 
și multipremiată până prin cele mai exotice părți ale 
lumii, d-sa are în urmă o viață cât se poate de epică, 
de-a lungul căreia a avut parte atât de lauri cât și de 
revărsări resentimentare specifice „neamului”, în 
care orice valoare ce reușește să se înalțe e de îndată 
hăituită de jos,  de nulitățile  cu praștia. Ana Blandiana 
a scris cu diverse ocazii despre ambele împrejurări ale 
vieții sale, dar cred că imaginea integrantă și cea mai 
substanțială, ca o vedere panoramică asupra propriei 
vieți și a lumii străbătute, o descoperim în Cartea cu 
delfini1. E vorba, de fapt, de o carte-dialog, coordonată, 
moderată, provocată de Serenela Ghițeanu, conlocu-
toare cu sistemă, competentă, deopotrivă inteligentă 
și înțeleaptă, care a explorat în prealabil profunzimile 
și subtilitățile operei Anei Blandiana. Demersul d-sale 
e structurat în cinci capitole: primul, cel mai lung, e 
dedicat biografiei, următoarele trei operei – poezie, 
proză, eseu – și ultimul – Lumea noastră – de o strin-
gentă actualitate, încheie acest dialog cu un nou și 
acut semnal de alarmă pe care Blandiana, neobosită 
militantă a civismului etern primejduit, îl lansează 
înspre o lume aflată în pragul precipitării înspre o eră 
a postumanului. Astfel conceput, dialogul devine plu-
ritematic și dobândește funcționalitatea unei adevărate 
monografii. Serenela Ghițeanu își pregătește fiecare 
întrebare printr-o amplă și documentată prezentare 
eseistică a temei și contextului, pentru ca, în final, să 
lanseze interogația. Răspunsul pornește aproape de 
fiecare dată de la un fapt concret, care se dovedește a fi 
„în chestie” – „Îmi aduc aminte de o întâmplare care...” 
– și e dezvoltat apoi tot eseistic, cu deschidere înspre 
generalizări plauzibile, care au calitatea de a lumina  
nu doar ambientul temei sau împrejurării în discuție, 
ci și fațete ale caracterului și viziunii celei ce răspunde. 
Iar răspunsurile Anei Blandiana sunt nu doar ale unei 
personalități participative, puternic implicate în ceea 
ce relatează și comentează, ci și ale unei scriitoare, ceea 
ce înseamnă că puterea de convingere a replicilor sale 
vine și din excelența lor stilistică. Cred că mi-ar trebui 
câteva pagini doar pentru a cita unele dintre expresiile 
memorabile care conferă o savoare aparte acestui dialog, 
cu atât mai mult cu cât calitatea stilului e remarcabilă 
deopotrivă și în partitura Serenelei Ghițeanu.

Dialogul pornește în Săptămâna Patimilor din 2020, 
când o lume întreagă se lamentează din cauza izolării 
impuse de ebuliția pandemiei. Cele două conlocutoare 
sunt însă printre puținii care se simt în elementul 
lor: „Oricum” – spune Ana Blandiana – „cu greu s-ar 
putea imagina un moment mai propice începerii unei 
discuții cum vrem să fie a noastră decât această liniște 
și izolare din care nu știm când și cum vom putea 
ieși, dar care oferă un spațiu generos introspecției și 
meditației, întoarcerii în timp.” Apare aici marea temă 
a dialogului: întoarcerea în timp. În timpul intim, per-
sonal și deopotrivă în timpul lumii. La care Serenela 
Ghițeanu introduce a doua mare temă perceptibilă 
explicit și subtextual de-a lungul dialogului: cartea, 
lectura ca fundament al culturii și altitudinii spirituale 
a celor ce i-au devenit familiari până la dependență: 
„Cu siguranță celor ce nu (mai) au obiceiul cititului le 
e mult mai greu să suporte izolarea la domiciliu. Lec-
tura e o evadare față de angoasa pandemiei și, implicit, 
terapie.” Ceea ce Ana Blandiana confirmă în altă fază a 
dialogului, pentru că lectura e o temă recurentă și con-
duce la confesiune: „De ce am opune scrisul și cititul 
– Vieții?” sună o întrebare. „Pentru că cititorul total 
care am fost de la începutul adolescenței până azi” – 
răspunde Blandiana – „citește cu sentimentul că intră 
în lectură ca într-o apă adâncă, lăsându-și viața ca pe 
o haină pe malul cărții [...] Sunt rodul lecturilor într-o 
măsură mai mare decât sunt rodul părinților mei și, în 
acest sens, desigur, lectura este viața mea, o viață pro-
fundă, minunat îmbogățită de enorma bogăție a tutu-
ror autorilor cărților pe care le-am citit.” Am reprodus 
această frântură de dialog pentru că în ea e cuprins 
„mecanismul” care a determinat desfășurarea întregii 
petreceri colocviale: lectura e componentă intrinsecă, 
inseparabilă de vocația scriitorului. Când, din varii 
motive,  citit-scrisul e poprit, scriitorul suferă, inclu-
siv fizic. Semnificativ în cazul Anei Blandiana e că, cel 
puțin în aparență, n-a suferit în nici una dintre cele trei 
situații, când, până în 1989, s-a aflat sub interdicție de 
a publica. Explicația stă în faptul că interdicția nu se 
comunica, avea regim secret și cel vizat deducea că 
e penalizat doar când în repetate rânduri i se refuza 
apariția. Dar asta nu-l împiedica să scrie. Și Blandi-
ana își mărturisește sentimentul straniu, de – totuși 
– împlinire, pe care-l trăia în situațiile când scria, deși 
știa că nu va putea publica. Fiindcă pentru scriitorul 
autentic, important e actul scrierii, ca mărturisire de 
sine, indiferent sub ce formă – poezie, proză etc. – 
și nu să-și vadă cu orice preț numele „la gazetă”. În 
schimb, d-sa a depășit foarte greu, chinuitor, etapele 

când, după 1989, i-a fost efectiv imposibil scris-cititul. 
Și nu pentru că i s-ar fi interzis din afară, ci din pro-
pria decizie de a-și urma spiritul civic care-i impunea 
angajarea în conflagrațiile politice ale momentului, ale 
căror configurații erau într-o imprevizibilă și continuă 
schimbare. Cel mai greu suportabili i-au fost anii 
‘90, începând chiar cu aiuritorul 1990: „A fost un an 
blestemat: spulberarea violentă a speranțelor născute 
de revoluție, teroriștii  la fel de înspăimântători și dacă 
au existat, și dacă nu au existat -, invenția de necrezut a 
mineriadelor, manipularea fără rușine a ideilor și ade-
ziunilor politice, orbirea patologică a unei covârșitoare 
părți a populației, minciunile televiziunii, organizarea 
cinică a urii între diferitele părți ale societății, totul era 
îngrozitor, sub puterea unui rău renăscut, ocult.” Sub 
viitura acestui „rău ocult”, e firesc ca 
retrospectiva de azi să dobândească 
un paradoxal nimb nostalgic când 
sunt evocați anii ‘60, „micul luminiș 
al comunismului românesc”, cum îi 
percepe Blandiana, când vine vor-
ba despre filme. Erau anii marilor 
filme, ai marilor regizori, „când 
arta filmului a cunoscut o epocă 
de glorie greu de comparat și cu 
ce era înainte și mai ales [sbl. RC] 
cu decadența de azi”. Cinemateca, 
unde aceste filme puteau fi prinse, 
chiar dacă numai în cópii alb-ne-
gru, devenise „principala instituție 
de cultură din București”. Aceasta 
era însă doar o față a relaxării rela-
tive din acei ani, care începuse din 
1964, odată cu celebra „Declarație 
din aprilie” a lui Dej, urmată treptat 
de eliberarea deținuților „politici” 
și când, cu o expresie a vremii, „s-a 
dat drumul” și reeditării scriitorilor 
noștri prohibiți, cu o prudentă des-
chidere și spre Occident, de unde 
mai veneau cărți, unde se mai putea 
ieși. Revenise și... salamul de Sibiu, resimțit ca un fel 
de etalon al bunăstării alimentare. Cei care n-au tre-
cut prin teroarea și crunta mizerie a inițialei „dictaturi 
proletare”, le este greu acum să înțeleagă această eufo-
rie a nației din anii ‘60, care a culminat în 1968, când 
cu înăbușirea Primăverii de la Praga, la care Ceaușescu 
a refuzat să devină complice. Un alt motiv de nostalgie 
al Anei Blandiana, din perspectiva de azi este unul de 
natură intimă pe care îl mărturisește direct: „Faptul 
că eram acceptată, în sfârșit, printre scriitori era încă 
recent și mă făcea fericită, era o categorie generică, nu 
un grup de ființe cu trăsături diferite, nu mă simțeam 
concurentă cu nimeni [...] scriitorul era un personaj 
social înconjurat de simpatie și stimă, dar ceea ce nu 
trebuie uitat este că această situație era o dovadă a 
calității, nu atât și nu numai a scriitorilor, ci mai ales a 
cititorilor, care deveniseră o importantă și entuziastă 
categorie de intelectuali.” 

De ce nici scriitorii, nici cititorii nu mai sunt azi „o 
importantă și entuziastă categorie de intelectuali” e 
o întrebare gravă ce se impune de la sine, căreia dia-
logul din Cartea cu delfini nu-i răspunde direct, dar  
al cărei răspuns se deduce din modul în care Ana 
Blandiana evocă și comentează evenimentele de după 
1989, militantismul civic din timpul mineriadelor, 
Alianța Civică, manipulările programatice ale noilor 
guvernanți. La care trebuie neapărat adăugată enorma 
sarcină autoimpusă, împreună cu Romulus Rusan, de 
întemeiere, în ciuda tuturor adversităților, a Memoria-
lului de la Sighet. Fotografiile cu șirurile lungi ale celor 
ce vin de pretutindeni și așteaptă răbdători să viziteze 
Memorialul – spune Blandiana – sunt marea satisfacție 
și  singura răsplată  de care a avut parte, împreună cu 
Romi, după anii lungi de înfruntare a calomniilor, urii, 
invidiei, ticăloșiei: „Atunci, de fiecare dată îmi spun că 
n-am fost niciodată destul de optimistă ca să visez un 
asemenea succes și încerc să nu regret sfertul de secol 
răpit destinului meu de scriitor [sbl. RC], prin care 
l-am plătit.”  Cu toate astea, dominantă în acest dialog 
este configurarea „destinului de scriitor” al Anei Blan-
diana, personalitate care n-a acceptat funcții decât 
temporar, în debutul „revoluției”, când însă a demi-
sionat urgent și nu s-a devotat decât scrisului și impera-
tivului civic de a stăvili invazia răului în diversele sale 
ipostaze, confirmând adevărul exprimat de Serenela 
Ghițeanu că, în comunism (dar, aș adăuga, cu asupra 
de măsură și în postcomunism) „un scriitor reprezintă 
o potențială problemă.” Cel mai dureros în urmarea 
destinului său de scriitoare a fost pentru Ana Blandi-
ana „incapacitatea oamenilor de a înțelege și admite că 
a fi bun este nu numai mai simplu, ci și mai inteligent 
și chiar mai util decât a fi rău. Răutatea mi s-a părut 
întotdeauna o formă violentă de prostie.” 

Aceste convingeri explică și frecvența în dialog a 
reflecțiilor pe tema scrisului, înțeles ca profesiune și 
nu ca meserie, deoarece conceptul de meserie are co-
ordonate tehnice, în timp ce profesiunea „are un cod 
moral, vezi doctorii, profesorii, arhitecții, farmaciștii 
etc. Dar vorbim despre profesiunea de scriitor, nu de 

Lectura, – apă adâncă
Ra

du
  C

IOB
AN

U

cea de poet [...] A fi poet este cu totul altceva, nici nu 
știu, de fapt, să spun ce, în orice caz ceva ce nu depinde 
de tine.” Toate aceste reflecții întemeiate pe propria 
experiență, reiterate de-a lungul dialogului, se consti-
tuie într-un cod deontologic al vocațiilor de scriitor și 
poet, în cazul Blandianei inseparabile și percepute în-
tr-o inefabilă conexiune cu transcendența, chiar dacă 
credința i s-a redus la a nu se simți singură, ci sub o 
enigmatică protecție, cu o – spune d-sa – „siguranță 
și încredere în propriile mele forțe, pe care le simțeam 
asistate [sbl. RC]. Poate de aceea n-am fost niciodată 
prea bisericoasă, pentru că nu simțeam nevoia inter-
medierii. Biserica a fost pentru mine mai curând o 
parte a datinei, a legăturii cu părinții și strămoșii.” 

Ana Blandiana se dovedește până la urmă o rațională 
cu acces la transcendență, ceea ce 
e vădit și din alte considerații, ivi-
te spontan în fluxul dialogului, ca 
atunci când, provocată a comenta 
volumul Patria mea A4, care, cum 
spune Serenela Ghițeanu, prezintă 
„o lume contemporană lipsită de 
sacralitate”. E locul a remarca aici 
că aceeași interlocutoare a poetei, 
i-a departajat opera în trei vârste: 
a inocenței, a revoltei și a neliniștii. 
Volumul amintit aparține vârstei ac-
tuale, a neliniștii, care – consideră 
autoarea – vine „din   lipsa de certitu-
dine că poate fi scrisă. Scrisul însuși 
este o neliniște fără sfârșit, pentru 
că e o veșnică nesiguranță.” Iată 
încă un adevăr care poate fi verifi-
cat de oricine: veșnicia nesiguranței 
s-a simțit și se simte în toate epoci-
le istorice prin surse și manifestări 
specifice. Ea e prezentă și azi, poate 
mai expresiv decât oricând, ceea ce 
dialogul a două intelectuale de acută 
sensibilitate și cultură nu putea 
eluda. Marea temă a neliniștii con-

temporane e abordată astfel semnificativ pentru actu-
alitatea acestei cărți, în finalul ei, în capitolul Lumea 
noastră, pe care nu cred că greșesc când îl consider 
cea mai importantă secvență a acestui dialog. La fel 
s-a întâmplat și în volumul Soră lume, care se încheie 
cu un capitol în același ton de maximă alertă, Apoca-
lipsa second hand2. Prin stringenta sa actualitate și 
prin relevarea noilor pericole care au devenit iminente 
și mai ales prin insistența cu care Ana Blandiana își 
focalizează semnalul de alarmă asupra celui mai per-
fid și mai toxic dintre ele, - corectitudinea politică, de-
spre care a vorbit și în paginile anterioare, deoarece 
a devenit și ar trebui să devină pentru orice ființă 
rațională o preocupare vitală. Dintre toate calamitățile 
acutizate care bântuie azi o lume care a pierdut con-
tactele cu metafizicul, bulversată de pofte viscerale, 
de ură și prostie, cu migrări de noroade, radicalizări 
climatice, pandemie, Ana Blandiana o identifică pe 
cea mai toxică, clocită în universitățile americane, - 
„răul american”, zice dânsa - o mixtură din reziduuri 
ale stângismelor de tot soiul, care se extinde și asupra 
unei Europe ce pare a-și fi pierdut busola rezonului: 
„Corectitudinea politică este în primul rând o formă 
violentă de cenzură politică, de îngrădire a libertății 
și – prin spaima pe care o generează în societate – o 
încercare neascunsă, la vedere, de a deturna și a per-
verti gândirea liberă, esența democrației. Prin felul 
în care neagă dreptul fiecărui om de a gândi cu pro-
pria-i minte, ea își demască natura totalitară și înru-
direa vinovată cu esența comunismului [...] pentru 
mine corectitudinea politică are, prin lipsa de logică 
și absurdul pe care îl conține, legături oculte cu alte 
proiecte contra naturii precum transsexualitatea sau 
transformările genetice. Pentru că este ceva nefiresc, 
contra naturii, în acest demers al unor intelectuali 
împotriva gândirii și al unor oameni liberi împotriva 
libertății.” Ceea ce i se pare Anei Blandiana pe drept 
cuvânt consternant și de neînțeles e faptul că această 
oroare se revarsă peste Europa din America, de unde, 
ani în șir, am așteptat cândva salvarea de comunism.

E cazul, însă, de a ne întreba dacă poate fi numit 
și considerat intelectual acest specimen lipsit toc-
mai de rațiune, - înzestrare supremă, definitorie a 
intelectualității, a cărei menire este respectarea și 
apărarea perfecțiunii Creației.  Oare nu punem prea 
multe aberații în seama intelectualității? Poate n-ar fi 
inoportun să încercăm o reconsiderare și redefinire a 
acestui concept după niște criterii care se pot deduce 
cu claritate din acest dialog. Cartea cu delfini – ti-
tlu frumos, explicat în context, dar parcă ușor alături 
acestui gen de dialog – oferă o lectură cu efecte pe ter-
men lung și posibile, oportune schimbări ale viziunii 
amorfe, confuze, pasive, pe care cei mai mulți dintre 
noi o avem asupra lumii în care trăim3. _____________

1 Serenela Ghițeanu, Cartea cu delfini. Convorbiri cu Ana 
Blandiana. București. Humanitas, 2021.

2 Ana Blandiana, Soră lume, București, Humanitas, 2020.
3 Acest comentariu face parte din volumul Memorialiști 

prin vremi, aflat în lucru la Editura Limes.
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UCioran, un „mutant cuantic”?

Între aparițiile de ultimă oră consa-
crate fenomenului Cioran, semnalăm, 
alungând – din start – suspiciunea unei 
acolade amicale, o carte fermecătoare, 
semnată de Simona Modreanu. Străină 
de spiritul catedratic, distinsa eseistă 
din „dulcele târg” propune, strunin-
du-și aici impulsul ludic, o seducătoare 
acrobație ideatică și ingenioase cone-
xiuni, vădind un spirit febril, iscoditor, 
roditor, în necurmată ebuliție. 

Volumul bilingv Cioran ou la chance 
de l’échec/ Cioran sau norocul neîm-
plinirii, cu „cele zece dez-ordine” (Les 
dix dé-commandements) însoțind gra-
vurile Wandei Mihuleac așează alături 
„două spirite ascuțite”, zice autoarea. 
Care, de fapt, sunt trei.

Cum volumul în discuție are o pre-
istorie, se cuvine să o depănăm, fie și 
fugitiv. Totul a pornit, prin anii ’80, de 
la un proiect al Wandei Mihuleac (La 
chance de l’échec), rostuind zece gra-
vuri în metal, cu citate alese împreună 
cu Cioran, caseta fiind lansată la Ga-
leriile Vitoux (1989). Dar nu e vorba de 
aforisme cioraniene „ilustrate” de Wan-
da prin gravurile ei (ca artă-suport). Cei 
doi „imprevizibili” – ne asigură doamna 
Modreanu – sparg granițele verbal / vi-
zual și refuză orice „cușcă taxinomică”, 
„macerând în nehotărâre”. Firesc, micul 
studiu introductiv cerut profesoarei 
din Iași de editorul francez a crescut; i 
s-au adăugat „cele zece dez-ordine” (co-
mentate fabulos, impunând perspectiva 
ternară) și traducerea în română, încât 
cititorul-privitor va descoperi, condus 
de un ghid febril, un Cioran „trecut 
prin toate întrebările insolubile”. Un 
apostol al ratării, aflând că „infernul e 
rugăciunea interzisă”.

*

Lungă vreme prohibit la noi, Cioran 
are parte, acum, de o explozie editorială, 
ca salutar gest recuperator. Doar că u-
nele dintre titlurile puse în circulaţie, 
inundând piaţa literară sunt, cum s-a 
observat, „antologii cosmetice”, cu un 
sumar „agreabil”, filtrat. Dar şi aşa, 
teribilismul lui Cioran, crescut la şcoala 
lui Nae Ionescu, într-un dispreţ total 
pentru filosofia „sistemică”, răzbate la 
tot pasul; chiar dacă unele din vechile 
afirmaţii au fost repudiate iar filosoful ne 
invita, obsedat de „salahoria” nuanţelor, 
la o baie în context, deoarece, repetat, ne 
prevenea: „trebuie înţeles totul cu grijă”.

Câteva recente apariţii ne întăresc 
convingerea că interesul pentru para-
doxalul şi controversatul Cioran nu a 
declinat; dimpotrivă. Am putea spune, 
alături de Patrice Bollon, că receptarea 
„ereticului” Cioran „nici nu a început 
cu adevărat încă”. Previzibil, dispariţia 
moralistului a provocat decontul, a stâr-
nit reacţii virulente, rebeliunea exege-
tică fiind întreţinută de însăşi creaţia 
sa inflamată, orgolioasă, contradicto-
rie. De pe meterezele Ego-ului, Cioran 
priveşte dispreţuitor; fie că vorbeşte de 
rostul echivoc al religiei, fie că mustră, 
în fraze grele, „neînfăptuirile valahe” şi 
destinul nostru slugarnic, el – în incon-
fundabilu-i stil laconic, fragmentar, li-

ric – se confesează. Hiperlucidul Cioran 
acuză povara existenţei („accidentul 
meu”) şi face din temele sale obsesive 
(având ca poli singurătatea şi orgoliul) 
o dilatată „confesiune neîntreruptă”. 
Gândul fulgurant, iubind fragmentul, 
cu oroare de sistem, esenţializează; 
menirea singulară, respectând unici-
tatea ca fiinţă şi esteticitatea propriei 
individualităţi, înseamnă, de fapt, o 
prăbuşire în sine (după ce, inevita-
bil, a făcut ocolul Istoriei). Cioran ştie 
prea bine că doar cultura este triumful 
individuaţiei. Afirmaţia, aşezată răspicat 
în paginile „istorice” ale cărţii sale de 
juneţe („divagaţii” scrise prin 1935-36), 
se hrăneşte din pasiune, conştientizând 
limitele României şi visând, fanatizat, 
la „schimbarea (ei) la faţă”. După cum, 
el însuși, ispitit de a-și plăsmui o altă 
genealogie, se voia un suflet turanic. 
Iar injuria cioraniană, sublinia Simona 

Modreanu, are o dublă justificare, atât 
axiologică, cât și terapeutică; mai mult, 
blasfematorul face și „operă de salubri-
zare universală” (Modreanu 2002 : 199), 
împingând demonstrația până în pragul 
„abolirii divinității”.

Să nu uităm că în volumul Cioran sau 
rugăciunea interzisă (2002), penetranta 
hermeneută încerca a defini raporturile 
lui Cioran cu divinitatea, ca „fervoare 
religioasă inversată”, concept „constru-
it și deconstruit în voie”. „Neizbăvit”, 
reîntors din toate experiențele mistice, 
scria exegeta, Cioran practică „ateismul 
melancolic”; adică o „melancolie activă”, 
pendulând între oroare și extaz, cum se 
confesa frământatul „gânditor privat”, 
mereu „infidel sieși” (Modreanu 2002 : 
95), „neliniștit prin natură, troublion în 
viață ca și în limbă” (Modreanu 2002 : 
225), sfârșind prin a ne deruta, oferin-
du-ne – generos – „beneficiul îndoielii”. 
Cioran însuși se declara „un fanatic fără 
convingeri” și „un erou al fluctuației” (v. 
Sfâșieri), risipind frenetic, sub logica 
paradoxului și veghea ironiei, o ploaie 
de „volute”.

Alcătuit din paradoxuri, trecut prin 
şcoala rigorii carteziene, căutând, cu-
treierat de frisonul gândirii „adevărul 
spermatic”, Cioran s-a vrut, totuşi, „crea-
tura bibliotecii”. Neliniştea extatică şi 
disperarea luminoasă coabitează într-o 
voluptoasă încordare la marginea fiinţei. 
O filosofie ascunsă (câtă vreme Cio-
ran este cobaiul propriei sale filosofii) 
alimentează această vitalitate neagră. 
Un strigăt de disperare, de fapt, iscat 
de blestemul lucidităţii. Sub bagheta lui 
Cioran, în pofida lirismului şi a cinismu-
lui, învăţăm clarviziunea. Dar otrava ei 
subtilă, acea cioranură (cf. Roland Jac-
card) care stăpâneşte infernul lăuntric, 
fără putinţa izbăvirii, fără tresăririle 
adevăratei credinţe pare a afla salva-
rea în creație. Provocările cioraniene au 
stârnit admiraţie, dar n-au produs dis-
cipoli. Inimitabil, transferând în pagină 
neliniştile propriei conştiinţe inflamate, 
Cioran a rămas un singular.

Dacă etapa românească a fost una 
„gălăgioasă”, cum opina Livius Ciocâr-
lie, Cioran-francezul se fluidizează, ex-

primându-şi, într-un Occident sleit şi 
rafinat, dezabuzarea, atingând perfec-
ţiunea formală. Omul de la mansardă 
(din rue de l’Odeon), pătruns pe poarta 
universalităţii, e apăsat de melancolie. 

Apatridul, obosit de sine, fără dorinţa 
de a mai scrie se plânge, cu un umor 
macabru, de Parisul în care putrezeşte, 
alături de cărţile-cadavre. Se vrea, une-
ori, un viril cioban carpatin şi înţelege 
îmbătrânirea ca o ruşine. „Semi-însu-
rat”, contemplă, în faimoasa mansardă, 
„perindarea de oameni” şi îşi mai în-
găduie un episod amoros cu „zeiţa din 
Köln” (doctoranda Friedgard Thoma), 
dezvăluindu-ne, astfel, partea lumească 
a unui ins discret, tăinuindu-şi cu grijă 
iubirile. Cioran, cel izgonit din Paradis, 
împrăştiind rafale de sarcasm admite că 
a fost pedepsit; acea iubire târzie, ulti-
ma, a fost un „blestem indispensabil”.

N-ar trebui să uităm că, asaltat de bete-

şuguri, Cioran însuşi, fără a pune mare 
preţ pe „cultura câştigată din cărţi”, era 
convins că acel râvnit „spor de înţelege-
re” vine din trăirea pe cont propriu, asi-
gurând profunzime. De fapt, experienţa 
insomniacă, considerată capitală în 
lunga sa carieră de bolnav, îl obligă      
să-şi trăiască, întâi, ideile, boala fiind, 
zice el în Caiete, „cea mai mare invenţie 
a vieţii”. Faţă de un filosof impersonal, 
detaşat, refugiat în abstracţiuni, Cioran 
este un gânditor organic. 

În pofida teribilismelor, muritudinea 
şi nostalgia ne-naşterii îi confiscă obsesiv 
agenda problematică, contemplându-şi, 
de timpuriu, degradarea, „ramolismen-
tul” etc., despărţindu-se de lume, rupt de 
ea, sub privirile discretei și indispensa-
bilei Simone Boué, însoțitoarea sa prin 
viață. Fiindcă, sub masca sarcasmului, 
omul melancolic Cioran îşi tăinuieşte 
sentimentalismul. Şi nu vrea să fie în-
frânt de propria-i melancolie.

La Paris, exilatul devine E.M. Cioran, 
un om pasiv, temător, retras, trăind 
fără scop, profesând „frica de viață”, 
departe de intrigile coloniei române; 
el se lepăda de „cvasifervorile politice” 
din anterioara sa viață, ținând, spunea, 
de preistorie. Mai mult, în 1946, scriind 
părinților, mărturisea că nu va mai îm-
brățișa vreo ideologie. Altfel spus, își 
recomanda ne-implicarea, aflând că 
„doar cel ce stă deoparte înțelege cu 
adevărat ceva”. Iar Cioran, un student 
etern și un apatrid metafizic, se oferă 
unui „parcurs hermeneutic nesfârșit”, 
sublinia Constantin Zaharia.

Om „din fragmente”, de un vitalism 
misterios, măcinat de un scepticism 
corosiv și mânat de un exhibiționism 
demonic, Cioran, mereu nehotărât, îm-
părțit între ispită și refuz, se joacă „cu 
umbra sa” (Modreanu 2021 : 123). Mi-
zând pe „diafora cioraniană”, Simona 
Modreanu descoperă, la acest „apostol 
al ratării”, un eu instabil, fugitiv, „în 
exil”. Această nesfârșită scriere de sine 
este, de fapt, „scriitura eurilor sale”, 
un ecorșeu la vedere, lăsând impresia 
depărtării de sine a unui eu scindat, 
„locutor precar al unei contradicții fără 
sfârșit” (Modreanu 2021 : 121). Bănuit 

de bufonerie şi superficialitate (cum 
suna acuza lui George Steiner), Cio-
ran a ales calea fragmentarismului, cea 
compatibilă, recunoştea, cu umorile 
sale. El respinge uscăciunea concepte-
lor şi vrea să prindă pulsatoria sevă a 
viului. Străluceşte prin concizie şi in-
tensitate, singularizându-se (maniacal) 
prin stil, atent la „duhul limbii”, doritor 
a nu-și „distruge sintaxa” (sub asaltul 
conaționalilor). Încât, ca vânător de 
efecte / nuanţe, întinde o capcană po-
sibililor săi interpreţi, numeroşi, dealt-
minteri. Îşi mărturisea chiar nefericirea 
de a fi înţeles. Ar fi neavenită, așadar, 
tentativa de a-l „explica” printr-o inter-
pretare globală, adunând – sub o unică 
etichetă – afirmaţii care se bat cap în 
cap. Absorbind nesățios umori și fervori, 
efuziuni, exaltări și insolențe, acrobatul 
Cioran, acuzând „orfanitatea cosmică”, 
ademenește; capricios, el poate răvăși și 
sminti, vertijul său textual, între decep-
tiv și jubilativ, impune lipsa de măsură, 
propune excesul.

Confesându-se Alinei Diaconu, Cio-
ran recunoștea: „sunt apatrid, acesta 
a fost visul meu de-o viață: să nu fiu 
nimic”. Ca om „incomplet” (cf. Alex-
andru Seres), ca „sceptic în fierbere”, 
contrazicându-se la tot pasul, un fel 
de „mutant cuantic” (cf. Simona Mo-
dreanu), el rămâne, scandalizându-ne, 
un paradox viu; el „se regăsește doar 
între”, sublinia exegeta, dezvăluind 
„paradoxul” intratabilului pesimist. 

De un scepticism vital, provocato-
rul Cioran, ca „specialist al obsesi-
ilor”, trăind între exaltare și exaspe-
rare, oferă, ca „moștenire otrăvită”, 
lecții pentru spirit, explorând un „in-
fern inepuizabil”.

Convinsă că tema eșecului orientea-
ză lectura operei, Simona Modreanu 
observă, explicit, că, la Cioran, „vocația 
de ratat” e un eșec asumat; în consecin-
ță, nu poate fi vorba despre o metafizică 
a eșecului și nici despre „o rană a ego-
ului” (Modreanu 2021 : 134). Iubind li-
bertatea, nicidecum umilința unei cari-
ere, acest „mistic răsturnat”, oscilând 
între nihilism și „o formă personală de 
credință”, glorifică „viața paradiziacă” 
(cea de „parazit”); mistuit de un discon-
fort vital, dar practicând în „gamele” 
sale, placate pe obsesivele neliniști și 
eschive, o distanțare de sine, Cioran – 
notează ipotetic exegeta – propune o 
a treia cale: „terțul inclus ca supapă” 
(Modreanu 2021 : 133), folosind – sal-
vator – paradoxul. Care, în franceză, în-
găduie răsfățul ca „ornament al spiritu-
lui”, spre deosebire de limba română, 
trăindu-l „ontologic și lingvistic”. Sunt 
observații cutezătoare, revoluționând 
exegeza, risipite într-un eseu briant, 
să recunoaștem. Confirmând că in-
epuizabilul și pendularul Cioran ră-
mâne, în pofida impresionantului alai 
al cogitatorilor  care l-au anturat, în 
pofida sisificelor ambiții hermeneu-
tice, „același enigmatic jar nestins”...

Note
_____________
Modreanu (2002) : Simona Modreanu, 

Cioran sau rugăciunea interzisă, Edi-
tura Junimea, Iași.

Modreanu (2021) : Simona Modreanu, 
Cioran ou la chance de l’échec / Cioran 
sau norocul neîmplinirii. Les dix dé-
commandements / Cele zece dez-ordine 
(gravuri de Wanda Mihuleac), Edition 
Unicité, Saint-Chéron.
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Poezia e transcendență

Nicoleta Crăete este, indubitabil, 
o voce lirică distinctă nu doar grație 
faptului că, spre deosebire de scriitorii 
tineri ai generației sale, refuză progra-
matic incursiunile în real, notația 
autobiografică, senzorialitatea și 
senzualitatea care nu ascund și nu 
revelează niciun sens. 

Poezia ei din cartea de debut, 
intitulată, în spirit ludic, femeia cu 
trupul de ceară (Editura Grinta, 
Cluj-Napoca, 2019) este paradoxală și 
rece, versurile esențializate și tăioase, 
cu sonorita-tea lor neliniștitoare, sunt 
de un magnetism ciudat, despărțit 
pentru totdeauna de magie. 

E mult curaj în această așezare, de la 
bun început, între scriitorii care nu-și 
propun să ofere cititorului un univers 
alternativ, dominat de frumusețe, 
solaritate, tandrețe, al cărui efect să 
fie uitarea de sine, ieșirea din timp ori 
intrarea în starea de grație. 

Dimpotrivă, conștiința efemerității 
și certitudinea morții străbate aproape 
întregul flux liric plăsmuit de Nicoleta 
Crăete: „ți-am visat cozile împletite 
deasupra dezastrului/ ca un lapsus 
mi-a spus// deschide cutia și inspiră 
lumina carbonizată a somnului/ în 
care ai plantat morții copilăriei// din 
oasele lor parfumate nu expiră tristeți/ 
e doar o muzică neagră foșnind pe 
podea/ într-o rochie albă// mireasă 
virgină de fiecare dată moartea/ va 
dansa goală” (deschide cutia)

Punctul originar al viziunii poetice 
este un rit al dedublării asumat cu 
luciditate, însă fără sentimentul apro-
pierii de sfera sacralității: „cu noua 
mea pereche de ochi/ nu mai disting 
decât irealitatea” (disocieri). 

În această linie ludică și ironică, 
sunt construite portretele unei ființe 
solitare care știe să se scruteze pe 
sine și să transforme acest act în 
rostire poetică: „corpul meu nu 
mai are nici centru nici margini/ de 

Ela IAKAB

care să te prinzi”; „vocea mea ca o 
sămânță din care/cine știe ce forme 
creșteau”; „lumina/ mă trage pe sfori 
când vorbesc”. O lume fără noimă, 
à rebours, prinde contur în toate 
poemele, cum într-un tablou ciudat, 
alcătuit din imagini păstrate din alte 
și alte tablouri sfâșiate, fără cea mai 
firavă legătură, fie și irațională, între 
părțile care o compun. 

Oameni fără nume, noaptea, părul 
feminin, adevărul, nebunia, somnul, 
muzica, ușile, încăperile, zilele, um-
brele se întrepătrund haotic, sub 
privirea secundă a celei ce rătăcește 
„dincolo de porțile lumii”, după ce a 
învățat să stăpânească vechiul secret al 
dedublării. Iată cele mai emblematice 
versuri, în acest sens: „matematica 
secretă a somnului”; „noaptea nebu-
niei/ când toate fricile dansează 
goale”; „frica s-a așezat la baza lumii 
să se odihnească un pic/ (...) dar uite 
cum din urechea ei dreaptă răsări o 
religie”; „o crinolină albă într-o oglindă 
spartă/ ca spaima călăului”; „câteva 
voci îmbrăcate în negru expuneau 
o religie/ a zilei de luni”; „adevărul 
trecea prin mulțime/ cuminte și gol”; 
„toți au putut vedea ușile atârnând/ de 
tavan”; „încep să crească mâini din tot 
felul de țipete/ pe care scrii”; „răsar 
oamenii ca niște fructe lichide din 
zidurile casei”; „noaptea își despletise 
părul amorțit”; „zilele se apleacă una 
spre alta periculos”; „în imaginație 
sunt mereu trei/ umbre/ ce poartă pe 
umeri o cruce”. 

Desigur, există fire invizibile care 
leagă lumea Nicoletei Crăete de 
literatura absurdului, ea însăși lasă 
în versuri urme ale fascinației pentru 
celebra piesă Așteptându-l pe Godot, 
de Samuel Becket. Dar esențială aici 
nu e așteptarea iluzorie a unui salvator 
celest sau pământean și drama care 
se naște din conștiința inutilității, ci 
credința de nestrămutat în puterea de 
renaștere a propriilor forțe lăuntrice: 
„adevăr vă spun vouă/ de aici/ din 
lumina asta oarbă și deasă/ care a 
desfăcut vocea de trup/ iar trupul 
mi l-a desfăcut parte/ de parte/ căci 
mă voi ridica/ și nu va fi întristare în 
vocea mea/ numai zâmbet și moarte/  
adevăr/ din rânjetul sticlos al lupilor/  
unde m-am așternut să dorm/ căci 
mă voi ridica/ parte cu parte/ și nu va 
fi întristare în umbletul meu/ numai 
zâmbet și moarte” (arătările zilei). 

Sensul existenței umane nu poate fi 

niciodată renunțarea la căutarea unui 
sens, acceptarea neagră a senzației 
că omul este victima puterilor oarbe, 
indiferent de înzestrările și strădaniile 
sale: „cuvintele se înghesuiau în 
lumina gălbuie a serii/ ca bătăile 
inimii// am întrebat-o pe femeia 
care locuiește în miezul erorii/ unde 
a pus lampa cu gaz a bunicii/ ca să 
pot citi mâinile/ mi-a spus că omul ia 
culoarea pământului/ în ultima clipă/ 
apa izbește vârful lumii/ până când o 
auzi cum respiră” (la capătul lumii). 

Există miracolul, există vedenia, 
există cuvintele poetice și tăcuta lor 
sărbătoare: „pământul s-a curbat/ a 
semn de întrebare/ ca și cum părul i-ar 
fi întunecat/ pentru o clipă privirea/ 
sau ca și cum s-a aplecat/ să își lege 
ceva/ sau ca și cum/ din siguranță nu 
se naște nimic/ doar o ușă în negru/ 
arsă poate de-un piroman/ în alb// 
dar în golul astfel creat/ cât de la 
un cuvânt până la alt cuvânt/ s-au 
așternut mese de sărbătoare” (cum să 
ucizi bucuria). 

Memorabile sunt poeziile centrate pe 
tema iubirii, cuprinsă cu bună știință 
în lineamentele cărții, bine articulată 
din punct de vedere al concepției și în 
poeme întotdeauna egale cu sine. 

Însă, Nicoleta Crăete nu se întoarce 
la imaginea sufletelor-pereche, meni-
te de la începuturile lumii să se regă-

sească, să refacă unitatea dintâi, să 
atingă beatitudinea. Spulberarea ilu-
ziei că cel ce iubește îl poate salva 
pe cel iubit de propriul întuneric, de 
zbateri și suferințe, e fundamentală 
în această insulă a poeziei la care 
ne referim acum: „să îți port rana/ 
deasupra capului/ ca o oglindă/ 
îndreptată spre interiorul corpului/ 
acolo unde mișcările circulare de 
șarpe/ scriu versuri triste/ pe care nu 
le înțelegi// eu nu pot” (eu nu pot)

Iubirea e o enigmă, poate nu doar 
pentru că originea ei se află dincolo, 
departe de putința înțelegerii noastre. 
Drama omenească, eterna dramă, e 
determinată de chiar condiția noastră. 
E atât de dificil, dacă nu imposibil, să 
vezi dincolo de trup, până în trans-
parența și luminescența sufletului. 

Depărtarea dintre trupurile fragile 
ale îndrăgostiților se încarcă de poe-
me ucise, durerea despărțirii nu poa-
te anula iluminarea: „iubirea e un 
eșafod pe care dormim/ iar somnul 
nostru are ferestre cu vedere spre 
păsări// nu-ți face leagăn din părul 
femeii îndoite cu apă/ o pasăre și-a 
făcut cuib în el/ ca să moară// o vei 
planta a doua zi/ și vei ști/ că nu știi 
nimic din ce știi/ când cu mâinile 
oarbe pe trupuri citești// nu mai 
rămâne decât să legi copacii cu fața în 
jos/ să se oglindească pământul în ei 
când te cheamă/ cu nume străin” (vis 
răsturnat). Contemplând trupul, cu 
mișcările lui vizibile, pline sau goale 
de semnificații, omul pământean 
și muritor trăiește cu sentimentul 
că locuiește în iubire, în afara ei, la 
nașterea ei, la stingerea ori după 
stingerea ei: „am lăsat un cimitir de 
poeme în urmele trupului tău/ peste 
trupul meu bătea vântul și îmi așeza 
amintirile/ în formă de cruce e țipătul 
păsării care planează/ deasupra soare-
le luminează mai tare ca moartea stră-
bunicii/ la unsprezece ani are gust de 
ochi încâlciți/ dar tu să nu plângi îmi 
spuseseră/ ce rost ar mai avea acum 
când toate s-au schimbat între ele/ iar 
țipătul s-a despărțit de trupul/ care a 
scris cel mai frumos poem” (pe plajă)

Nicoleta Crăete știe să redea, cu mij-
loace orginale, starea pură de uimire 
a omului în fața miracolelor. 

Nu există spaimă devastatoare, nu 
există extaz și imponderabilitate. 

A reușit să contureze o lume fără 
transcendență și fără căi de acces în 
ilimitat, pentru că între poezia care se 
scrie în interiorul și în afara trupului 
și transcendență, nicio deosebire 
nu mai e. Poezia e transcendență, 
așa cum iubirea e vedere a semnelor 
profetice.

În ceea ce privește bucuria, ea este și mai motivată. 
Am deschis cartea cu teamă și scepticism, convins fiind 
că voi da peste vreo „plastografie”, o formă de plagiat, 
ceva, o „copiuță” bine ascunsă. De la primele rânduri, 
însă, am fost cuprins de entuziasm și mirare. Am întâlnit 
un critic. Un exeget, în adevăratul înțeles al cuvântului. 

Astăzi, sunt cuprins de tristețe, stupoare și neînțe-
legere atunci când citesc producțiile literare ale celor 
mai mulți dintre tinerii și foarte tinerii „creatori” de 
poezie, de literatură, în general. Constați, de la primele 
semne, că nu sunt citiți. Că nu își cunosc înaintașii, 
congenerii, contextul cultural de ansamblu (asta în 
general vorbind, firește, căci mai sunt și excepții, nu 
foarte multe).

Daniela Văleanu cunoaște extrem de bine subiectul. 
Bibliografia ei este, în fapt, vitrina exegezei emine-
sciene pe fiecare subiect, fără ca aceasta, însă, să îi fie 
câtuși de puțin intenția. Ea topește întrucâtva, toate 
izbânzile corifeilor exegezei eminesciene în propria 
demonstrație critică: suavitatea, complexitatea și pro-
funzimea celor trei poeme, nu doar stilistic vorbind, ci 
și pe cea ideatică. A-ți crea propriul loc într-o biblio-
tecă numărând câteva mii de volume, iată un lucru 
menit să frângă deznădejdea celor care au (am) crezut 
că literatura, cultura, critica literară sunt pe moarte și 
că extincția lor este inevitabilă.

Ideea centrală a demersului analitic din cele trei po-
eme este una destul de rar întâlnită, și anume că iu-
birea, la Eminescu, este mai mereu proiecție, situare 
într-un viitor minunat, dar niciodată atins. Și, pentru 
aceasta, focul dragostei creează lumi, „cosmosuri”, 
universuri, și nu doar la nivelul ideatic, ci și la acela 
al expresiei.

Am rămas nostalgic, pentru totdeauna, după orele 
de stilistică ale Magisterului Ghe. I. Tohăneanu. „Su-
rugiu” la cuvinte fiind, din proprie voință, dumnealui a 
știut întotdeauna ca, din analiza cuvintelor, a tropilor, 
a prozodiei etc., să facă să răsară o zână a sensurilor și 
semnificațiilor adânci. În vremea deceniului opt, când 
am predat la o Școală Generală din Timișoara (dar, din 
păcate, și mulți după – apoi a venit deşertul nuclear 
–) am fost silit să asist la numeroase „lecții” deschise, 
majoritatea monstruoase în absolut. Dar cel mai de ne-
suferit moment era acela al „socotitului” „mijloacelor 
artistice” : cinci metafore, șase epitete, o enumerație, 
trei cezuri, rimă împerecheată, îmbrățișată etc. 

Asistam, parcă, la „Lecția de anatomie a dr. Tulp”, 
imortalizată de Rembrandt, în care un cadavru este 
disecat, experiența este extrem de interesantă, dar știi 
că acel corp nu va mai învia niciodată.

Mii, zeci de mii de cadavre ale capodoperelor româ-
nești (și nu numai) au fost (și mai sunt și astăzi) pro-
duse de școala românească, dascălii noștri știind, 
poate ca nimeni alții, să taie cu bisturiul atât de fin, 
încât orice speranță a vieții viitoare (a operei, firește) 
să devină fără obiect.

Or, demersul stilistic al Danielei Văleanu este toc-
mai opusul a ceea ce, decenii, din păcate, școala ne-a 
învățat și îi mai învață și azi pe copiii noștri: autoarea 
nu face o analiză lingvistică în sine și pentru sine, ci 
„operează” acolo unde propria analiză potențează 
frumusețea versului sau adâncimea ideii. 

Daniela Văleanu nu este o „normatoare” de tip col-
hoznic, ci o fină, discretă și atentă colaboratoare a ver-
sului eminescian, pe care îl sublimează. Citind acest 
volum, m-a încercat un singur regret: că autoarea 
nu este membră a Catedrei de Literatură Română și 
Comparată (sau cum i-o mai fi zicând acum) de la Uni-
versitatea de Vest din Timișoara, cel puțin partea de 
eminescologie fiind în mare și grea suferință.

Gheorghe SECHEȘAN

n Continuare din pagina 3

Criticul, în slujba poeziei

Jens Lawrenz
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Prejudecata curentă face ca în cultura noastră 
publicistica literară să fie socotită secundară, 
când nu de-a dreptul derizorie, în raport cu marile 
construcții bine structurate în jurul unui ax, 
înșirate pe o mare cantitate de pagini. Complexul 
pretinsei noutăți a literaturii române – justificat 
numai de întârzierea adoptării românei ca limbă a 
culturii înalte și a slujirii în Biserică (începând cu 
sec. al XVII-lea) – a făcut ca, în mod tacit, cei activi 
în lumea scrisului să tânjească după construcțiile 
robuste, impozante, când nu de-a dreptul ciclopice. 
Cu toate acestea, și în pofida faptului că nu este de 
confundat o dantelă delicată cu o catedrală, genurile 
„minore” au dat, nu o dată, strălucire literelor 
române. De-ar fi numai exemplele clasice din proză 
(Caragiale, Creangă ș.a.) s-ar putea constata că 
abordările succinte, scrisul bref, își merită, prin 
produsele de excelență apărute devreme în viața 
culturală de la Dunăre și Carpați, locul de cinste 
pe care l-au dobândit, fie că o recunoaștem, fie că 
ezităm să o afirmăm. 

În critică și istorie literară se face, oricum, mare 
caz de monografii și sinteze; nu în mod arbitrar sau 
nejustificat. Dar aceasta nu ar trebui să împiedice 
observarea celorlalte performanțe, alcătuite 
mozaicat din aducerea împreună a sondajelor 
punctuale în producția beletristică a unei epoci sau 
a întregului literar românesc. 

Unul dintre autorii care asumă modelul punerii 
laolaltă, în structurări atente, a noianului publicistic 
care le-a adus faima este, în prezent, criticul și 
istoricul literar Răzvan Voncu. Autor prolific, 
prezent în ritm săptămânal – cel puțin de când a 
ajuns la maturitate creatoare, lucrând la România 
literară – la judecata curentă a cititorilor, Voncu 
și-a triat și ordonat, de la o vreme, cronicile literare, 
organizându-le în cicluri semnificative și așezându-
le cu cumințenie aparentă în funcție de genurile pe 
care le luau în discuție. După două – de fapt, trei 
– volume de Secvențe literare contemporane (I: 
2001, II: 2002) și Secvențe literare contemporane. 
O panoramă a deceniului 1990-2000 (2009), a 
urmat Un deceniu de literatură română. 1998-2008 
(2009); O istorie literară a vinului în România 
(2013); Poeți români de azi (I: 2015; ed. a II-a: 
2019); Critici români de azi (2020), Scriitori evrei 
în cultura română (2020), de curând piața de carte 
etalând o nouă colecție de texte de profil intitulată 
Lectura clasicilor. Mențiuni de istorie literară 
(Cluj-Napoca, Ed. Neuma, 2021, 540 p.). Nu încape 
îndoială că, în cadrul abundentei și consistentei 
recolte literare a autorului, noul volum vine să 
completeze o panoramă literară ce se încheagă 
treptat, din ce în ce mai consistent, în parametrii 
propriei originalități dezinhibate. Viziunea 
criticului dublat de istoricul literar pasionat parcă 
în egală măsură de medievalitate, de modernitate 
și de actualitate se înfiripă pe deasupra sau/ și în 
marginea unora dintre contribuțiile care treptat ies 
de sub condeiul lui. Mi s-a părut de mare importanță 
pentru a pricepe mai clar unde se află Răzvan Voncu 
în propriul său proiect să selectez și să ordonez, ba 
să și discut – măcar minimal – unele dintre acele 
pasaje unde poziția lui prinde consistență explicită 
în raport cu domeniul în care își exercită vocația. 
Astfel, într-un loc el proclamă că „...o necesitate a 
culturii române de azi, care continuă să aibă nevoie 
de spiritul critic și de autonomia esteticului...” 
(Lectura clasicilor, 2021, p. 62). Prin aceasta, 
autorul se așază în buna tradiție a criticii estetice. El 
socotește, pe de altă parte, că „...e dincolo de orice 
îndoială că receptarea face parte nemijlocită din 
operă” (ibidem, p. 155), anulând, practic, distanța 
între obiectul privirii critice și privirea însăși. 

Critica rămâne un domeniu specializat, singurii 
profesioniști ai acestuia fiind criticii. „Pregătirea în 
domenii conexe – teologia, filosofia sau medicina, 
să zicem –, chiar și atunci când atinge pragul 
eminenței, nu e deloc suficientă pentru judecarea 
operei literare, mai ales când interpretul e complet 
lipsit de gust și de finețe” (ibidem, p. 85). O precizare 
importantă survenită în legătură cu această remarcă 
este aceea că „...există un stereotip al interpretului 
surd la sublim, în special când are și veleități 
filosofice, și anume acela de a cere de la opera literară 
«idei». [...] Opera literară, însă, poezia înainte de 
toate (dar observația e valabilă și pentru proză sau 
critică), este – atunci când are valoare estetică – 
o idee în sine și a-i cere idei obiective, exprimate 
în forme transparente pentru omul comun, este 

A citi, a înțelege 
tocmai semnul acestei incapacități de a percepe 
specificul artei” (ibidem, p. 88). Lansată pentru a 
pune un bemol criticii așa-zise a ideilor în literatură, 
explicitarea aceasta polemică amintește că, de fapt, 
ideea nu salvează o operă neizbutită, iar absența 
aparentă a ei nu deteriorează masiv textul literar. 

O altă punere la punct se referă la celălalt versant, 
al criticii impresioniste. „Simpla deconstrucție 
a categoriilor călinesciene sau apelul reiterat la 
abandonarea monografiilor și sintezelor mai vechi 
nu țin loc de o nouă perspectivă. De la perioada 
medievală la cea contemporană, toate epocile 
literaturii noastre se cer interpretate într-un spirit 
nou, în acord cu achizițiile recente ale istoriografiei 
și teoriei literare” (ibidem, p. 72). 

Între inflația criticii ideilor literare și cea a 
impresionismului critic, Răzvan Voncu optează 
pentru un discurs specializat pe care îl alimentează 
continuu, consistent, noile aporturi ale cercetării, 
atât pe plan teoretic, cât și din perspectiva studiilor 
de caz, de tendință, de etapă ori de sinteză. 

El diagnostichează fără greș unele neajunsuri 
ale culturii noastre. „Chiar și acum, după ce multe 
lucrări fundamentale au fost, totuși, încheiate, 
imaginea unei biblioteci a proiectelor neduse 
până la capăt pare a defini, uneori, trista noastră 
originalitate” (ibidem, p. 56). O anume incapacitate 
de a finaliza proiectele pare, astfel, o trăsătură 
specifică literelor românești mai mult, probabil, 
decât altora, exprimând ethosul altor națiuni. 
Pe de altă parte, o mare carență a receptării este 
amendată la fel de prompt, cu un spirit caustic pe 
cât de incisiv, pe atât de economic exprimat: „...
la noi, după vorba lui Victor Eftimiu, și ceea ce se 
publică rămâne inedit...” (Critici români de azi, p. 
21) Latența lecturii, încetineala și parțialitatea ei 
marchează scrisul în limba română în mod endemic. 

Opțiunea lucidă pentru foiletonistica din 
periodice în detrimentul turnului de fildeș unde 
se pot construi piramide de hârtie este exprimată 
nereținut. Autorul „...contrazice, neostentativ, o 
prejudecată: aceea că nu se pot alcătui cărți din 
«cronici», adică din texte publicate în reviste. Totul 
depinde, în realitate, de modul în care îți concepi 
tu însuți această activitate revuistică, în care îți 
calibrezi «unghiul de tragere» și, nu în ultimul rând, 
de criteriile care îți guvernează selecția și valutarea. 
Dacă operezi consecvent cu o grilă valorică, dacă 
ai permanent în atenție rama mai largă a istoriei 
literare, articolele se înșiruiesc coerent într-o 
țesătură din care, prin selecție, se pot alcătui cărți” 
(ibidem, p. 156). Aceste rânduri îmi par, dintr-
un anume unghi de lectură, un adevărat program 
pragmatic al criticii de receptare promptă, al unui 
mode de a reacționa la actualitatea aparițiilor 
de carte. El caracterizează o abordare practică și 
elastică, dependentă de aleatoriul aparițiilor, dar 
cu corecțiile aduse de spiritul selectiv al celui care 
scrie cronica de întâmpinare. Căci dintr-un noian 
de titluri noi sau reeditate, el stabilește care sunt 
prioritățile, în virtutea căror calități și cum se cuvine 
gândită abordarea fiecărui volum discutat. 

O altă punere la punct demnă de interes este aceea 
care stabilește importanța unor elemente implicate 
în actul critic față de altele. „...Elementul central 
al actului de interpretare rămâne interpretul, nu 
metoda. Naratologia sau teoria receptării sunt 
unelte care îmbogățesc intuiția, imaginația și cultura 
criticului, fără însă a i se substitui. Imperativul 
nu este, prin urmare, estomparea personalității 
critice în spatele metodei” (ibidem, p. 195). Orice 
începător într-ale domeniului va avea la ce reflecta 
citind aceste rânduri. 

Voncu atrage atenția și asupra importanței 
fiecărei contribuții din domeniu, întrucât „...
fiecare nouă interpretare conține, inerent, și o nouă 
recodificare a universului unei opere, contribuind 
astfel nemijlocit la transformarea ... modului în care 
înțelegem și definim literatura” (Lectura clasicilor, 
2021, p. 6). În acest fel, chiar și contribuțiile 
punctuale sporesc și modifică peisajul de ansamblu 
al literaturii, lucru crucial pentru motivarea celor 
care sunt tentați să diminueze rostul criticii aplicate 
chiar și unor autori și cărți mai puțin meritorii. 

Accentele didactice nu sunt ocolite, căci ele pot 
clarifica percepția confuză a unor gesturi culturale. 
Acesta este cazul edițiilor critice, căci „...o bună 
ediție critică modifică felul în care este înțeles un 
scriitor. Ea scoate la iveală texte mai puțin sau deloc 
cunoscute și constituie aspectele ascunse ale genezei 
operei. Mai mult decât atât, evidențiază tectonica 
structurilor, mișcarea lor în timp și resorturile cele 
mai fine ale creației unui scriitor” Lectura clasicilor, 
2021, p. 145). Tot de punerea în valoare în cât mai 
bune condiții a moștenirii literare este vorba și atunci 
când se discută chestiunea – aparent fără legătură 
directă cu creația propriu-zisă – a aspectelor 
legale ale transmiterii operei mai departe. „Legea 
drepturilor de autor, corectă în spiritul ei, a devenit, 
prin modul tot mai aberant în care este aplicată 

în România, un instrument prin care urmașii 
lacomi și/ sau inconștienți blochează posteritatea 
unor mari autori” (Poeți români de azi, p. 112). 

Tot atât de binevenite sunt precizările cu privire la 
creația poetică. „Poezia nu se rezumă la inspirație, 
la «slova de foc» care, în fond, vine atât de rar. 
Pentru a-ți construi un univers poetic inimitabil 
și recognoscibil, pentru a rămâne actual, e nevoie 
de travaliu și de neodihnă. E nevoie de sacrificiu 
și (cu vocabula lui Nicolae Breban) de risc. Poezia 
adevărată este întotdeauna aceea scrisă pentru mai 
târziu” (ibidem, p. 87). În același context se discută 
și despre acuzele generice la adresa artei literare 
neclasicizate încă: „...am simțit dintotdeauna o 
anumită mefiență în fața acuzațiilor de lipsă de 
autenticitate, aduse unor scriitori moderni. Arta 
modernă, spun o banalitate, este, într-un anume 
sens, artificială prin însăși natura ei. Ea este un 
simulacru de înalt nivel și are un conținut ludic 
mult mai consistent decât arta clasică a celor 
vechi” (Lectura clasicilor, 2021, p. 116-117). 
Adeseori, contextul istoric modifică, el însuși, 
înțelesurile demersului artistic. Așa s-a întâmplat 
nu foarte demult când, „...într-o epocă totalitară și 

depersonalizantă, cum a fost perioada comunistă, 
puterea de a-ți păstra identitatea spirituală și curajul 
creației estetice pure căpătau, vrând-nevrând, și 
conotații politice” (Poeți români de azi, p. 133). 
Iar astăzi pare că trăim „...un timp în care poeții 
autentici sunt tot mai rari, iar poeții «de cuvinte» 
fac o hărmălaie care seamănă, surprinzător de mult, 
cu tăcerea” (Poeți români de azi, p. 130). 

Nici alte aspecte nu rămân înafara meditației 
lui Răzvan Voncu. Bâlbele de receptare pot viza și 
anumite tipuri de literatură, precum narațiunile cu 
protagoniști în reverendă, în sutană: „nu cred că 
orice roman ale cărui personaje sunt fețe bisericești 
este o scriere creștină...” (Lectura clasicilor, 2021, 
p. 163) Totodată, vechea chestiune a moralității 
și a exercițiului etic prin artă se repune pe tapet 
astfel: „Prezența moralei nu trebuie confundată 
cu moralizarea, nici problematizarea literaturii cu 
tendenționismul” (Lectura clasicilor, 2021, p. 165). 

Toate aceste gânduri – și multe altele, ce ar merita 
antologate – alcătuiesc, pe deasupra cronicilor din 
care sunt desprinse, dar nu fără legătură cu ele, 
un soi de profesiune de credință, poate chiar un 
micromanual al inițierii criticului și scriitorului în 
chestiunile mai umbroase ale literaturii în general 
și ale celei românești în particular, dând cota unui 
critic important ce se anunță de pe acum, în mod 
viguros, dublat de un istoric al literaturii române, 
începând chiar cu cea medievală. 

Răzvan Voncu este, de aceea, una dintre 
personalitățile literare actuale de mare suprafață 
și cu un profil inconfundabil. Calitatea scrisului 
său o dau nu numai gândurile de profunzime, ci și 
accentele polemice, verbul viu, precum și alegrețea 
scrisului său, prompt la întâlnirea cu publicul. 
Lectura clasicilor vine la întâlnirea cu volumele 
anterioare ale autorului cu importante completări, 
accente și, totodată, cu mari beneficii. Ea se cuvine 
salutată ca atare...  
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„La ce bun poeții în vremuri sărace?”  
Întrebarea lui Friedrich Hölderlin pare 
cum nu se poate mai potrivită pentru 
a deschide un demers eseistic despre 
acest unic spectacol al amestecului de 
materie și antimaterie și echilibrele/ 
dezechilibrele unei antinomii atât de 
evidente a stării de poezie, a procesului 
de decantare și esențializare prin care 
rosturile existențiale sunt proiectate 
într-un nimb de spiritualitate. Înspre 
acestea și nu numai își focalizează 
atenția în recentul său volum „O foarte 
succintă introducere în poezia română 
contemporană” (Limes, 2021), Ion 
Popescu-Brădiceni, critic și teoretician 
literar, „creator de mitologie literară” 
(Mircea Petean) și nu în ultimul rând 
promotor al transmodernismului româ-
nesc. Tehnica interpretativă a criticului 
își asumă în acest sens „cu individual-
ismul specific secolului XX, nonidenti-

tatea, antimodelul, unicitatea ideatică și 
teoretică, noțiunile de libertate și poet-
icitate, bazându-se pe logica terțului in-
clus și pe transdisciplinaritate”. 

Din noul manifest al transmodernis-
mului românesc nu lipsește nici recur-
sul la limba originară (reală și virtuală, 
obiectivă și subiectivă, tranzitivă și 
reflexivă), recuperarea „stărilor inge-
nue”, în „perspectiva inversă”, în „noile 
alcătuiri-viziuni”, în doctrinele lui Eliot 
și Noica ori „zăbovirea în tăcere-me-
ditație” și vederea invizibilului în in-

vizibil, ca o panoplie de atelier poetic 
premergător obținerii unei stări literare 
alchimice. Sunt doar câteva din spec-
trul mult mai larg al acestor formule-
concepte legate cumva de reprezentările 
simbolice și transformările de fiziono-
mie și substanță ale unei  direcții litera-
re  de frontieră ce mizează mai mult pe 
fondarea unor omologii structurale prin 
comunicare asumată și model analog 
volitiv decât pe o existență „virtuală”, 
preocupată doar de „revelarea invaria-
bilului”. Prin intermediul acestui aparat 
conceptual pluriinterpretabil, criticul 
impune un anumit sistem operațional, 
fără a institui o hegemonie asupra ple-
nitudinii,echilibrului și limpezimii subi-
ectului , propunând doar o transformare 
a referinței astfel încât desfășurarea 
imagistică să conducă inevitabil la sin-
gularitate și spațialitate. 

Pornind de la asemenea criterii de 
referință, direct operabile și transpa-
rente , conotațiile își revelă extensiunile 
în funcție de semnul poetic. În altă or-
dine de idei, criticul se poate regăsi în 
fața unei noi provocări, cea a refuzului 
fenomenologiei literare de a se com-
place captivă între anumite tipare... 

„Aplicațiile sinequanonice” ale spiri-
tului critic, fără a cădea într-o atare cap-
cană, ilustrează creațiile unor poeți ca 
Adrian Alui Gheorghe, Nicolae Coande, 
Aurel Pantea, Ion Pop, Spiridon Popes-
cu, Aurel Ștefanachi, Adrian Frățilă, 
Mircea Petean, Andrei Novac, Hanna 
Bota, Marius Marian Șolea, Mircea Bâr-
silă, Silviu Doinaș Popescu și nu în ul-
timul rând regretatul Eugen Evu. Alte 
pagini sunt dedicate poeților Ana Blan-
diana, Gabriel Chifu, Mircea Cărtărescu, 
Nichita Stănescu...

Interesantă apare paralela poetică 
Giuseppe Ungaretti - Ion Barbu: „G.U a 
reflectat asupra „rațiunilor unei Poezii”. 
A întors-o la magie, miracol, mister, 
echilibru între antiteze, precum Nietz-
sche... Un poet mare ar poseda  acea 
vigoare de a o obține în mod esențial 
prin forța sa geometrică. Ion Barbu se 
exprimă în aceeași manieră. Poezia e 
construcție și nu poate fi confundată 
doar cu arta retorică... Poezia stă în în-
tregime în cuvinte, forme, sensuri, figuri. 
Discursul poetic nu vorbește despre lu-
cruri, ci intenția poetică se manifestă  
ca obliterare a lucrului prin cuvânt... 
Pentru acest poet (G.U., n.n)”, poezia 
izbucnește dintr-o sete de inocență și 
este în același timp memoria și opusul 
memoriei: această fisură vastă în me-
moria umană. În fiecare moment al ver-
sului antic și etern, poetul modern a pus 
o așa intensitate și o așa tăcere care l-a 
eliberat pe om de bătrâna sa pulbere... 
Pentru un homo poieticus ca Giuseppe 
Ungaretti poemul e deci o mașină do-
tată cu o memorie care-o întreține, ca-
re-i perpetuează ritmul similar cu cel 
al naturii”. Stăpân pe adevărurile care 
le cunoaște și le dezbate, Ion Popes-
cu-Brădiceni susține un proiect critic 
ingenios argumentat și construit al 
identităților și formulărilor poetice, 
printr-un mod remarcabil de a privi și 
redescoperi poezia.

8 recenzii
Există o ingenuitate a  celor care în-

cearcă să cuprindă dureroasa acumu-
lare a timpului, adulmecându-i din 
umbră agonia și strigătul fără răspuns. 
Îngemănându-se osmotic, cele trei pla-
nuri temporale, trecutul primordial, 
originar, prezentul condiției și limite-
le sale, măcinat de învolburate arderi 
lăuntrice și viitorul camuflat de frica 
„abstractă” a retragerii  din fața timpu-
lui sunt deopotrivă semnale transcen-
dente ce mijlocesc posibilitatea unei in-
sule „mitice, nu reale”, focalizată în di-
mensiunea prăpăstioasă a trăirii. Daniel 
Săuca ia act de propria memorie prin 
intermediul unui jurnal dezarticulând 

realul, opunându-i coborârea într-un 
ținut  unde șubrezenia condiției umane, 
în terifianta ei inexorabilitate, adună 
franjuri de arderi și anticipează parcă 
epuizarea unei energii vitale, prizoni-
era imanentului și melancoliei: „Nu mai 
văd, nu mai simt bucuria. Bucuria pură, 
adevărată. Împlinirea. Satisfacția lucru-
rilor bine făcute. Perfecționismul pare 
că a ajuns un păcat, chiar dacă trăim în 
zodia „procedurilor”, un mecanism or-
welian ce asigură supraviețuirea unui 
sistem „ticăloșit” în aplicarea de reguli, 
în utopia robotizării sociale. Fără suflet, 
fără nici o „greșeală”, fără trăire, fără nici 
o ieșire în decor. Fără „poezie”. Un edifi-
ciu „standard”. Iconoclaștii, teroriștii, 
artiștii nu au ce căuta în această lume 
a unei exactități imposibile”. „Lepro-
zar/ Gânduri de zi și de moarte (Editura 
Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2020) 
este o astfel și o altfel de mărturie, a 
bucuriei și deznădejdii de a viețui, a 
nemuririi cuvântului și a finitudinii 
omenești. Îndoiala aceasta ce ascunde 
goluri și distanțe dureroase poartă nos-
talgia latentă a ființei extinsă în cercuri 
tot mai largi: „Ne naștem în suferință. 
Trăim, în general, în suferință. Mu-
rim, de regulă, în suferință. Cum există 
atunci liberul arbitru când ești condam-
nat la suferință?”. Dincolo de neputința 
unor zbateri oarbe, vasele comunicante 
străbătute de seva unor ardori lucide 
par a transmite intenționalitatea trăirii 
afective: „Gramatica sufletului. Esteti-
ca iubirii. Sufletul, instituția - paradis. 
Nu mai iubim pentru a muta munții, 
pentru a despica apele. Arhitectura su-
fletelor pierdute. Rânduiala. Fericirea. 
Discreția. Răbdarea. Perseverența. Ru-
gați-vă neîncetat. Iubiți neîncetat.” 

O oglindă îndepărtată reprezintă fun-
dalul acumulării și exploziei mirajului 
creației, a indeterminatului amar și unei 
rarefieri emotive prin labirintul unui 
amalgam de trăiri pierdute în șuvoiul 
unor înlănțuiri letargice. Contururile 
acestor viziuni, în fond memoria unei 
lumi cu false ieșiri și evoluții înșelătoare, 
au parte de acel climat de singurătate pe 
a cărei traiectorie se imprimă tragismul 
unor zbateri oarbe: „Nu mai scriu pen-
tru că nu mai am nici un reper spiritual. 
Mă simt abandonat pe un pământ ce 

nu-mi oferă decât singurătatea. Fie și 
singurătatea în (preajma lui) Dumne-
zeu. Sănătatea în primul rând a minții. 
A sufletului nu e de competența noastră. 
Sănătatea trupului ar însemna sănătatea 
minții. Sănătatea sufletului ar ține de 
stările divine. De relația cu divinitatea. 
Esențial nu ar exista decât supunere. Și 
(cam) atât.” Și totuși recursul la cuvânt, 
la „singurătatea exemplară, e poate sin-
gura ieșire din labirint”, din hățișul unei 
motivații a suferinței... 

Dincolo de aflarea adevărului, în afara 
limitelor realității tiranice și absurdului 
coerenței, Daniel Săuca este auster și im-
perativ, cu instinctul sigur al scriitorului 

veritabil ce retrăiește liniile imaginare și 
reale încă mult prea nedefinite ale unei 
lupte interioare, generatoare de confuzii 
și îndoieli. Din acești germeni tragici, ti-
pici aspirației, se întrevăd zorii de oțel 
ai lucidității și apare o formă a voinței 
de a concilia prăpastia dintre creație și 

destin, în crepuscul și ceață, cu proiecția 
miraculoasă a memoriei: „Nici nu m-am 
apropiat de miezul nopții și au început 
să curgă din craterul  speranței amintir-
ile. Nu am avut niciodată, dar niciodată 
clipe reale de bucurie decât în preajma 
cuvintelor. A cuvintelor rostite, a cuvin-
telor nerostite... Am rezistat (parțial) 
tentației supreme să nu mai scriu nimic. 
Încerc, din nou, să vorbesc prin cuvin-
tele scrise. Să opresc hemoragia lipsei de 
speranță, de încredere. Să știu că dinco-
lo de orice înțelegere, cunoaștere merită 
să faci parte din suflul divin, din ceea ce, 
probabil, e esențial: apartenența la un 
„trup” primordial, la un suflet „ances-
tral”... Să scrii chiar cu prețul extirpării 
memoriei. Încerc să uit totul, pentru 
amintirea tuturor lucrurilor, văzute și 
nevăzute. Scriu iar ca în vremurile în 
care nu existam. Umblam și atunci sin-
gur pe străzile orașului blestemat. Li-
chefiat și astăzi, și atunci. Acolo, dinco-
lo sau dincoace o s-o întâlnesc. Să-mi 
spună că i-a fost dor un pic de mine...”

Daniel  MARIȘ
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gânduri de zi și de moarte

Delphine Manet
Malgorzata  Andrzejewska
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Roxana Baltaru (n. 1991, Rădăuți), a publicat poezie 
în reviste culturale ca: Steaua, Convorbiti literare, Cafe-
neaua literară, Tribuna, Luceafărul de dimineață, Ale-
cart, fiind totodată și laureată a mai multor concursuri 
literare. A fost membră a Clubului de Poezie Alecart și a 
Cenaclului Zidul de Hârtie. Este fondatoare a Cenaclului 
Literar pentru Studenții Români, Universitatea Essex. 
Are un doctorat în sociologie la Universitatea Essex. În 
prezent, locuiește în Coventry și profesează ca Assistant 
professor in Sociology la University of Warwick. În anul 
2021, i-a apărut volumul de debut în poezie, Grădina 
de naftalină, la Casa de pariuri literare din București. 

Volumul este structurat pe patru secțiuni sau cicluri 
poetice foarte bine delimitate din punct de vedere al 
conținutului și al mesajului poetic: Bica Raveca și alte 
ecouri, Tipsy, Lockdown și Clandestin.

Poemele din prima secțiune sunt de departe cele mai 
emoționante, fiind dedicate amintirilor din copilărie. În 
acestea, poeta invocă foarte des imaginea prezențelor 
feminine din viața sa, cu precădere pe aceea a bunicii și 
străbunicii, în preajma cărora și-a trăit copilăria petre-
cută în haoticii ani `90, așa-numiții „ani de tranziție”, în 
care oamenii simplii erau mai mereu puși în dificultate 
de o mulțime de lipsuri materiale (și nu numai), care 
puneau sub semnul întrebării siguranța zilei de mâine: 
„pentru noi eram/ bunica străbunica nepoata.// vara 
strângeam fânul iarna/ alăptam mieii/ laptele curgea/ 
prin biberonul atașat la sticla de Cola.// grădina ne 
ajungea prin televizor/ de-abia ne ajungea/ ca limba 
unui șarpe lung dimineața./ orele 6:55 –// Deșteaptă-
te române/ prin aburul de cartofi prăjiți/ Deșteaptă-
te române/ mâinilor care dau la vite/ Deșteaptă-te 
române/ mâinilor care calcă uniforma/ Deșteaptă-te 
române/ picioarelor care fac naveta.// grădina ne 
ajungea prin țidule/ cupoane de pensie și chitanțe/ le 
conțineau vase bune/ în sucul chimic nemuritor// ca să 
ne justifice existența/ în cazul în care întreabă cineva/ 
dacă avem dreptul/ dacă figurăm.// când era de mers 
la instituții/ îmbrăcam hainele cele bune// mirosul de 
naftalină acoperea/ și ultima urmă de carne caldă.// 
pentru voi eram/ subiecți cuminți și igienici// Stima-

Când sufletul se rupe 
între acasă și departe

Romeo 
Aurelian ILIE

Cronicile RAI - poezia tânără

tă doamnă/ nu știți unde// Domnule 
doctor/ nu vă supărați”. Deși sunt po-
eme emoționante în mare parte, totuși 
ele emană și o mare doză de cinism, 
provenit din faptul că oamenii acelor 
vremuri, erau în egală măsură empa-
tici unii cu ceilalți, dar aveau și o oare-
care asprime în raportarea lor la lume 
și viață, semn că nimic nu îi mai putea 
surprinde și că oricum se așteptau me-
reu la ce este mai rău: „în pod se află 
temporar/ lada cu hainele de moar-
te// o pereche de mocasini/ costumul 
național/ baticul negru cu/ bujori/ 
patru punct cinci metri de pânză/ 
douăsprezece ștergare/ tot atâtea 
lumânări/ batiste acătării pt cei cu 
funcție.// timpul trece –/ o banalitate”.

Dacă poeziile din Bica Raveca și alte 
ecouri sunt despre copilărie și scrise 
într-un registru estetic caracterizat 
mai curând prin cursivitate și claritate, cele din Tipsy 
surprind perioada adolescenței, cu nelipsitele sale dez-
amăgiri din dragoste și atotprezenții aburi de alcool, iar 
estetica migrează la rândul său într-o zonă definită de 
un fel de ermetism și de exprimări ușor eliptice: „sunt o 
pisică scuip inima/ se rostogolește la picioarele tale// 
ghemotocul camuflat pentru mine/ evident pentru 
alții/ te iubesc până la somn până/ vine greața cu mul-
te picioare// și țese pânza în care adorm// preferabil 
cu tine/ cel mai probabil/ on my own”; „după ore/ ne 
adunăm în crâșmă/ dăm în lături cu palmele/ fâșii 
de aer cald.// odată am văzut o fată/ cum a ieșit din 
piele/ avea tendoane lungi și netede/ ca niște panglici 
roșii/ când au realizat că se poate/ s-au îmbrăcat toți 
în pielea aia.// atunci majoritatea/ am spus că știm.// 
în barul cu aburi rotunzi/ ne iubim de față cu lumea/ 
noi suntem problema/ porilor deschiși”.

Poemele din secțiunea Lockdown, caracterizate din 
punct de vedere estetic prin minimalism, dar și o doză 
ceva mai are de claritate, față de cele din Tipsy, vor-

Grădina de naftalină de Roxana Baltaru 
(Editura Casa de pariuri literare, 2021)

Andrada Yunusoglu (născută în 1996) a absolvit Facul-
tatea de Litere a Universității din București, un master 
de profil și în prezent este doctorandă a Facultății de 
Litere din București. A publicat poezie și cronici litera-
re în platforme online precum: Revista de Povestiri, 
Prăvălia Culturală, Opt Motive sau Citește-mă!/ Koop-
erativa poetică. Frecventează atelierele Mornin’ Poets 
și este prezentă cu poeme în Doppelganger: Antologia 
Mornin’ Poets (frACTalia, 2021), precum și în Bibliote-
ca Brautigan (CDPL, 2021). Tot în 2021 îi apare și volu-
mul de debut, Kismet: oasele noastre se vor descom-
pune atât de frumos, la Casa de pariuri literare, în nou 
înființata colecție, Mornin’ Poets. Asupra acestui volum 
mă voi apleca și eu în cele ce urmează. 

Volumul este structurat pe trei 
secțiuni foarte bine închegate din 
punct de vedere tematic, fiind totodată 
cât se poate de sudate între ele prin 
tehnica discursului poetic, străjuite de 
două poeme independente, ce ar putea 
fi considerate un prolog și un epilog. 

Poemul-prolog, construit în jurul lait 
motivului socratic „știu că nu știu”, este 
practic o introducere în lumea interioară 
a poetei, familiarizând cititorul cu modul 
în care aceasta se raportează la propria 
sa persoană: fără încredere în sine, mâ-
nată de un spirit nociv de sacrificiu de 
sine, împăcată cu o iminentă decădere 
totală: „și alții vor pune pariu pe ce 
va rămâne din mine// nu știu dacă e 
mai ușor să-ți imaginezi omul lipsit de 
orice importanță/ sau să ți-o oferi ție 
pe toată// nu știu nimic despre moarte 
sau evoluție nu știu care e următoarea etapă/ corpul meu 
carcasă bună de parazitat utilitatea ei să țină alte ființe 
în viață// un sac de organe și oase la un moment dat se va 
prăbuși/ acum știu că asta e singura mea importanță”. 
Firește că acest poem are ca ecou întrebarea: cum a ajuns 
tânăra poetă la această stare a lucrurilor. Iar răspunsul 
va fi oferit, în parte, de corpul de bază al volumului, de 
poemele din cele trei cicluri despre am vorbit mai sus. 

Primul dintre acestea, având ca motto versul With 
the purest intentions I plant my love in you (Dillon, 
Kind), reunește o serie de poeme dedicate oamenilor 
dragi, în special membrilor familiei, față de care poeta 
își arată astfel dragostea și recunoștința, dar și poeme 
scrise în memoria unor oameni dragi, pierduți mult prea 
devreme, fapt pentru care atmosfera predominantă în 

această secțiune este una apăsătoare, 
dominată de tristețe, melancolie, dar și 
de o oarecare resemnare, ce vine natu-
ral în baza credinței poetei în kismet, 
termen de origine turcă ce definește 
ideea că unele lucruri se întâmplă 
pentru că sunt predestinate de Allah: 
„Özlem/ m-am gândit/ la tine/ n-am 
aprins lumina/ în casa noastră/ ni-
meni/ nu îți rostește numele”; „Ozana, 
am visat că/ a murit tata./ înmormân-
tarea lui,/ Ozana./ l-au coborât în 
pământ în giulgiu/ eu l-am coborât/ 
cu mâinile mele/ cu spatele meu/ oa-
sele mele și oasele lui/ eu i-am săpat 
groapa/ pământul sub unghii./ i-am 
murdărit giulgiul,/ Ozana,/ cu mâini-
le mele/ pe tot corpul lui./ tatăl meu, 
Ozana,/ nu mănâncă colivă,/ dar 
toți s-au îndopat din a lui/ în numele 
tatălui și al fiului/ și-al Tatălui Meu,/ 

spune-mi, Ozana, cu spatele meu/ cu mâinile mele/ cu 
unghiile rupte și negre/ de ce l-am îngropat tocmai eu?”.

Secțiunea mediană a volumului, al cărui motto este: 
Artificial ghost with no perception (Joji, Modus), sur-
prinde lupta poetei cu ea însăși, atât cu corpul său, care 
a avut multe de suferit, cât și cu psihicul său, care a fost 
centrul tuturor întrebărilor existențiale, luptă pe care se 
pare că, cel puțin în parte, aceasta a reușit să o câștige, 
sau cel puțin să obțină un armistițiu temporal cu sine 
însăși: „duba măcelarului și carcasele goale/ care se 
mișcă o dată cu timpul// toate întrebările să fie când/ 
și nu ce// sub un neon orbitor ne așezăm/ turcește ne 
invităm unul pe altul la ceai// uite îți zic de crime politice 
și ce culoare/ avea sângele uscat de pe pereții secției// 
mirosul de praf de pușcă și frânghia înfășurată/ în jurul 

gâtului când viața mea atârnă/ pe marginea scaunului 
lovesc cu toată/ puterea întreabă-mă acum cine sunt// 
cine sunt eu cine sunt/ acum sunt în sfârșit liberă”. 

Paroxismul durerii trupești și sufletești este însă atins 
abia în cea de-a treia secțiune a volumului, cea pecetluită 
de motto-ul: I’m your trophy, make my nose bleed, now 
you own me (Pussy Riot, Police State), în care poeta 
relatează o serie de evenimente terifiante prin care a tre-
cut, și care s-au soldat cu traume foarte puternice pe care 
aceasta le-a îndurat doar pentru că este o femeie rebelă, 
nesupusă, într-o societate în care femeia este în continu-
are privată de multe drepturi și libertăți umane: „când 
m-au întrebat/ dacă sunt fată sau băiat/ nu am știut să 
le răspund/ am vrut să ucid femeia din mine/ s-o apăr 
de lume/ corpul ei fragil/ firav/ nu am vrut să-l car/ 
am învățat să-mi fie rușine/ că am sâni/ că am dorințe/ 
că am iubit și fete/ am vrut să ucid femeia/ fragilă/ am 
vrut s-o ascund/ s-o păstrez/ am îmbrăcat-o în haine 
largi/ să nu-mi arăt formele/ că e rușine/ să nu eman 
prea multă/ încredere/ că intimidez/ să fiu o fată bună/ 
să fiu feminină/ să nu fumez pe stradă/ să nu țip să nu 
mă iau la ceartă/ să zic da și atunci când vreau să zic 
nu/ să nu te pun cumva într-o poziție inconfortabilă/ 
să nu vorbesc de ciclu/ tampoane sex avort/ să vreau 
să fiu soție/ mamă să am grijă de copii/ să nu cumva 
să par acră/ înfiptă/ atât de acidă/ femeia mea/ nu e 
fragilă/ când mă uit la ea/ nu mi-e rușine nu mi-e frică/ 
ea mă ridică dacă sunt la pământ/ ea mă cară/ mă uit 
în oglindă și-mi zic/ că eu sunt ea/ și nu mi-e frică/ nu 
mi-e rușine/ nu mă ascund nu sunt o fată bună/ nu sunt 
fragilă/ nu sunt firavă/ sunt încă aici/ pissed prissed 
and polished/ I’ll be damned if I’m compliant!”.  

Firește, s-ar putea vorbi mult despre feminism, dar 
aici nu e vorba neapărat de feminism, sau nu în sen-
sul în care este prezent el astăzi în societatea și cultura 
românească, fapt ce poate fi probat de poemul-epilog pe 
care vă las să îl descoperiți singuri. Dincolo de aceasta, 
ceea ce surprinde în poemele Andradei Yunusoglu este 
o maturitate exemplară, ce se reflectă atât în maniera 
construcției textelor, cărora nu li se poate reproșa niciun 
fel de derapaj estetic, cât mai ales în ceea ce privește dis-
cursul poetic în sine, perfect livrat, lipsit de orice formă 
de patetism sau de exhibiționism, calități ce vin, în mod 
firesc, pe filiera unei asumări totale atât a evenimentelor 
trăite ce au generat poezia, cât și a deciziei de a împărtăși 
sub formă de literatură aceste evenimente. 

Astfel, putem vorbi despre o voce deosebit de puternică, 
ce se impune în mod spectaculos încă de la debut. Andra-
da Yunusoglu - un nume de urmărit, o poetă ce promite.

„Am vrut să ucid 
femeia din mine”

Kismet: oasele noastre se vor 
descompune atât de frumos  
de Andrada Yunusoglu (Casa 

de pariuri literare, 2021)

besc, după cum și titlul o spune, despre perioada de 
izolare „dictată” de pandemia de Covid 19/ Coronavi-
rus, perioadă caracterizată printr-o sumă de modificări 
comportamentale, de incertitudini, de adaptare la noua 
paradigmă socială (sau mai bine zis anti-socială), și 
mai ales despre scufundarea omului în lumea digitală, 
altfel spus, despre nașterea „omului digital”: „dacă mă 
smulg din ațele digitale/ și nu mai știu cum să fiu cu 
hăul în piept/ dacă o să vii tu să mi-l astupi cu obra-
zul/ iar eu n-o să simt nimic.// de asta nu mă ridic/ de 
la calculator”; dar și despre rezistența omului în fața 
tehnologiei: „ce cauți de fapt/ când verifici notificări-
le.// un magician desenează căsuța/ înăuntrul căsuței 
speranța e/ cea mai stabilă monedă.// atât cât meri-
tă/ realitatea ține de gust.// o bestie monogamă/ cu 

care te lupți// toată viața”.
În ultima secțiune a volumului, in-

titulată, Clandestin, revine atât me-
tafora naftalinei, ce simbolizează de 
bună seamă efortul adeseori suprao-
menesc de a păstra vii amintirile, dar 
și estetica ermetică din Bica Raveca, 
deși, așa cum sugerează și denumirea 
ciclului, poemele vorbesc despre viața 
de emigrant în Anglia, și despre faptul 
că poate unicul colac de salvare pen-
tru a nu-ți pierde mințile în „haosul 
noului”, într-o lume în care vrând-ne-
vrând ești un străin, un outsider, ră-
mâne păstrarea amintirilor din țară: 
„peste granițe/ timpul ajunge mai 
greu/ ocolind cozi de check in/ doze 
goale scrumiere.// toți iepurii au 
fost identificați/ se integrează după 
plan/ în grădinile de naftalină.// 
când se trezesc/ românii din Anglia/ 

se duc la cumpărături// fără să se gândească măcar/ 
la bani”; „ce să fac înot cum pot/ prin melting pot.// 
pe lângă mine// trece un vas de croazieră/ after-glo-
balization party// din spuma de naftalină/ se nasc 
imigranți în forță// spre port, la pont/ ne mișcă apele”.

Poemele Roxanei Baltaru pot fi descrise cumva ca 
un caleidoscop de imagini din trecut și prezent, ce 
se ciocnesc între ele ca într-o mișcare browniană, de 
unde și perpetua oscilare între estetica ermeticului și 
a elipsei, ce tinde să disloce logica discursului de pe 
fundamentele ei și discursul fluent, firesc, cuminte, 
chiar emoționant. Sunt poeme izvorâte fără doar și 
poate dintr-o minte și un suflet răvășite de schimbări-
le bruște din viață, de imperativul adaptării la o nouă 
societate umană și de necesitatea rămânerii, măcar cu 
un sfert din suflet, acasă, în preajma celor dragi. În 
fond, avem de a face cu o poezie proaspătă, încă ver-
de, ce lasă însă să se vadă mugurii unui discurs poetic 
de forță, de care ne vom bucura cu siguranță odată cu 
apariția următoarelor volume de versuri.
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Ileana Negrea (născută în 

1984, la Ploiești) a absolvit 
Facultatea de Limbi și lite-
raturi Străine din cadrul 
Universității din București. 
Este poetă și militantă pen-
tru drepturile femeilor și ale 
minorităților sexuale, fiind 
co-fondatoare a Cenaclului 
X și a Mad Pride România. 
Este prezentă cu texte în volu-
mele colective: Lumile noas-
tre posibile (Editura pentru 
Literatură Feministă, 2020) 
și Adăposturi. Antologie 

Queer (frACTalia, 2021). Debutează în anul 2021 cu volu-
mul de poeme, Jumătate din viața mea de acum, apărut 
la editura frACTalia, ce va fi distins în ianuarie 2022 cu 
Premiul Național „Mihai Eminescu” – Opera Prima. Asu-
pra acestui volum mă voi apleca și eu în cele ce urmează. 

Poezia cuprinsă în volumul său de debut este în primul 
rând o poezie confesivă, aș zice chiar ultra-confesivă, 
în sensul că poeta nu lasă loc de prea multă ficțiune în 
mărturiile poetice despre sine (singurele infuzii lite-
rare fiind cele de tip referențial și cultural), alegând 
să se expună în toată vulnerabilitatea sa, nesfiindu-se 
să vorbească despre depresie, cu diversele sale forme 
de manifestare, care uneori merg până la limita nebu-
niei, despre orientarea sa sexuală incertă (sau poate 
fluidă), despre rănile abandonului din copilărie și de-
spre nedreptățile și inechitățile sociale de care s-a lovit 
de-a lungul timpului, pentru simplu fapt că este femeie. 
Interesant este și faptul că uneori vorbește despre sine, 
la persoana I, dar cu vocea celorlalți, sau mai bine spus, 
se descrie pe sine prin ochii celorlalți. Iar rezultatul este 
unul cu atât mai provocator și revelator, întrucât citito-
rul avizat este chemat să o descopere pe „adevărata Ilea-
na”, dând la o parte toate constructele și vocile societății 
ce o „definesc”: „Eu sunt Săpoca,/ Sunt Bălăceanca,/ 
Voila,/ Sunt numărul 9./ Nebuna din pod,/ Femeia care 
vorbeşte prea mult,/ Revoluționara./ Sunt oaia neagră/ 
Cu păr despletit/ Despre care doar se şopteşte./ Sunt 
exorcistul,/ Fata întreruptă,/ O minte sclipitoare,/ Clo-
vnul,/ Pe tabla de şah sunt nebunul./ Sunt chingi,/ Sunt 
pastile,/ Sunt sistemul sanitar,/ Sunt prevenție./ Sunt 
şireturile de la adidaşi,/ Lama Gilette,/ Cuțitul de tocat 
carne./ Sunt Silvia,/ Ana,/ Virginia,/ Sunt psihiatrii 
mei,/ Sunt orele de terapie./ Înghițitoarea de flăcări,/ 
Antipsihotice,/Anxiolitice,/ Antidepresive,/ Anti-eu,/ 
Anti-mine./ Sunt corozivă./ Muşc./ Sunt turbată./ 
Blajină ca mieii./ Curvă./ Virginală şi albă ca o stafie./ 
Sunt vorbele spuse de una singură,/ Sunt vocile celor/ 
Fără corp, invizibili,/ Sunt isterica nefutută/ Ce râde/ 
Şi râde/ Şi râde./ Sunt o halucinație,/ Un şoc electric,/ 
O farsă./ Sunt spaima,/ Baubaul,/ Blestemul”. 

Bineînțeles că o dimensiune foarte puternică a poeziei 
Ilenei Negrea este cea de „poezie-manifest”, aceasta 
militând deopotrivă, atât împotriva tuturor formelor de 
discriminare, fie ele rasiale sau pe criterii sexuale (aici 
intrând inclusiv criteriul fluidității sexuale sau de gen), 
cât și împotriva ipocriziei celor care se ascund în spatele 
așa-zisei corectitudini politice, invitând practic la o mai 

o cămașă de forță tapetată cu urzici

Romeo 
Aurelian ILIE

atentă analiză a transformărilor din sânul societății, la 
o adevărată luciditate, care să se traducă prin eradi-
carea oricărei forme de segregare: „Lumea bună nu 
zice poponar sau țigan,/ Curvă, sărăntoc, pârnăiaș, 
retardat./ Ea știe politici identitare, e/ frumoasă și e 
înțeleaptă./ Lumea bună trage linia la ne-bună./ (Ceva 
de care să râdem trebuie să ne rămână.)/ Un dezaxat, 
doi dezaxați…/ Ce, ești nebun?/ Diliu. Zănatec./ Bolnav 
mintal./ N-are toți boii acasă./ E dusă. (Cu pluta.)/ 
Sărită de pe fix./ Îi filează o lampă./ Stigmă, privare de 
libertate,/ Aparținători, decădere din drepturi,/ Izo-
lare, ridiculizare, dispreț./ Să fii nebun e o infracțiune./ 
Ești „irațional”. „Nerezonabil”/ Hilar. Grotesc./ A în-
călca regulile de conduită,/ Normele emoționale,/ A 
supăra ordinea publică/ Se pedepsește prin diagnos-
tic./ Dictatorii, criminalii – pe de o parte. [Cruzimea 
nu e nebunie.]/ Pe de altă parte – artiștii. [Talentul 
nu e nebunie.]/ Reducționism./ Delimitare vs Exotiza-
re./ Alteritate, periferie, disfuncționalitate./ [Cuvinte 
mari,/ repudiere,/ teamă.]/ Geniu (?) (OK, dar să stea 
la altă masă.)/ Să nu ne pierdem de tot umorul./ Ceva 
de care să râdem trebuie să ne rămână./ NEBUNĂ”. 

Cartea aceasta a Ilenei Negrea a stârnit un val de con-
troverse în legătură cu ceea ce se numește „oficial”, „lim-
bajul explicit”, mai ales în contextul decernării Premiu-
lui Național „Mihai Eminescu” – Opera prima. 

Foarte mulți oameni s-au arătat oripilați de faptul 
că poeta folosește în poemele sale cuvintele argotice ce 

Jumătate din viața mea de acum de Ileana Negrea (editura frACTalia, 2021)
desemnează organele sexuale și/sau actul sexual. 

Mă întreb dacă oamenii aceștia știu despre faptul că și 
marii poeți Mihai Eminescu și George Topârceanu au scris 
la rândul lor folosind acest gen de cuvinte, ca să nu mai 
vorbim despre Geo Bogza cu ale sale Jurnal de sex și Poe-
ma invectivă, și mai ales despre Emil Brumaru, care și-a 
făcut un nume și-un renume prin scrierea a numeroase 
volume pline de astfel de cuvinte și expresii „licențioase”. 

Este cât se poate de adevărat că acest gen de poezie 
nu este recomandat celor mai pudici dintre cititori, dar 
acesta nu este un motiv pentru ca ceea ce scrie Ileana Ne-
grea, și alții din generația sa, să nu fie recunoscut drept 
poezie. Cu atât mai mult cu cât respectivele „invective” 
nu acaparează discursul poetic, desprinzându-l de sfera 
poeticului, ci doar îl nuanțează, menirea lor fiind aceea 
de a puncta mai bine episoadele de furie, de revoltă, de 
vulnerabilitate, în care poeta se regăsește adeseori. Altfel 
spus, atâta timp cât discursul poetic rămâne în picioa-
re, cât ideea pe care poeta își propune să o transmită 
stârnește emoție, indiferent de felul acesteia, și mai ales 
atât timp cât întregul conținut este susținut de o formă 
de metaforă, fie ea și implicită, este clar că avem de a 
face în continuare cu poezie. 

Iar dacă cineva poate contesta existența metaforei în 
poezia Ilenei Negrea, îl invit să citească cu atenție po-
emele din „anexa” denumită cât se poate de sugestiv 
Urzici, în care poeta reușește să poetizeze portretele tu-
turor femeilor din viața sa, și să le lege între ele printr-o 
„sfoară de urzici”, care funcționează ca un fir roșu, ca un 
cordon ombilical ce nu leagă doar trupuri, în sistemul 
clasic mamă-fiică, ci mai degrabă suflete, conștiințe, 
destine: „Ileana era mama bună a mamei/ Cea care a 
născut-o în urzici/ Ceaiul lor îl bea mama când a avut 
cancer/ Ca şi când urzicile în care s-a născut/ I-ar fi 
putut împiedica moartea/ În final ele au adus-o şi cu 
ele/ A plecat din lume/ Cu mirosul lor grețos/ Cu frun-
zele lor pişcătoare”; „Îmi imaginez urzici care cresc 
peste/ Poveşti suprapuse/ Morminte etajate/ Aşa cum 
au pus-o pe mama/ În acelaşi loc cu Viorica/ Oasele 
ei într-un sac alb/ Şi mama deasupra/ Straturi de fe-
mei/ Care mă aşteaptă/ Să le spun poveştile/ Să culeg 
cu mâna mea plantele aspre/ Să le fierb/ Şi să le dau 
pomană/ De sufletul celor duse/ Să plantez în mințile 
altora/ Cu frunzele lor pişcătoare/ Urzicile”.

Așadar, volumul de debut al Ilenei Negrea, Jumătate 
din viața mea de acum, este un tur de forță de sinceri-
tate și vulnerabilitate, de poezie-manifest și, nu în ul-
timul rând, de feminitate. Este o poezie ce urmează, 
într-adevăr, o direcție ideologică, foarte la modă în 
această perioadă, dar care nu supralicitează ideologicul 
în detrimentul poeziei. Rămâne de văzut care va fi ra-
portul dintre poezie și manifest în următoarele volume 
ale poetei. Până atunci, volumul acesta mi se pare unul 
cât se poate de echilibrat sub acest aspect, drept pentru 
care, pot afirma și în final, avem de a face aici, în primul 
rând, cu poezie.  

Antologia poetică a lui Daniel Marian (Parfum de viață, Deva, 2019) aduce laolaltă 
versuri răzlețe, note lirice, frânturi de cuget. Piesele care alcătuiesc volumul nu sunt 
datate, nefiind precizate nici titlurile cărților din care autorul „a comis” selecția. Ma-
joritatea poemelor nu au un titlu, aproape că nu au nici temă. Nu-l vom regăsi pe autor 
în ipostaza unui arhitect al edificiilor lirice consistente, elaborate, ineditul rostirii și 
esențializarea structurii reprezentând cheia acestor stampe lexicale, având o logică a 
ilogicului care șochează uneori, ideile fiind adesea năstrușnice, alteori jucăușe, impre-
sionând prin ceea ce am putea denumi o inteligență aparte, inedită, a emoției poetice.

Lucrările lui Daniel Marian nu au greutatea unor poeme propriu-zise. Mai degrabă 
fulgurații, străluminări, însemnări făcute pe un colț de 
pagină, scrise în palmă sau pe coapsa unei femei fru-
moase. Sunt alcătuiri fragile din care nu rămâne decât 
semnificația, ca o părere, ca o presimțire, un sentiment 
al unei vini de care nu te poți lecui niciodată. Daniel Ma-
rian își metamorfozează ființa în poezie. O face perpetuu. 
Din el abia dacă a mai rămas ceva. Uneori poemele devin 
aforisme, alteori paradoxuri, cu înțeles și subînțeles: 
„dac-a dispărut o inimă/ să știți că era a mea/ degeaba 
prăpăduia în/ tașca voastră cu inimi”, scrie el la pagina 13 
sau: „mereu am crezut/ că am aripi și de-aia/ mi-e foame 
și sete de/ mai multe ceruri nu/ doar de unul așezat/ de-a 
curmezișul lor” (pagina 37). Jocurile de cuvinte ocupă un 
loc important în preferințele poetului. Întotdeauna i-a 
plăcut să folosească aceleași unități lexicale cu sensuri de-
ferite (sublinierile ne aparțin): ”ce prostie: să ștergi/ din agendă numerele/ prietenilor 
morți/ ca și când chiar/ sigur ar fi purtat numere” (pagina 14). Alteori, asociază ter-
meni paronimici cu forme asemănătoare și sens diferit. Poetul nu e un adept al lim-
bajului prețios, repugnându-i formulele exagerat rafinate. Simplitatea și naturalețea 
sunt calitățile expresiei sale, uneori combinând rostirea poetică cu expresia uzuală, 
chiar forme nerecomandate sau regionale. Caracterul eterogen al limbajului face in-
confundabile poemele lui Daniel Marian, ca acest incipit de la pagina 32: „la mine 
toate-s ok în standarde depline de balamuc/ femeile stau să puie căpcăuni să-i înscrie/ 
la concursul pentru pui căpcăuni – în timp ce/ ăilalți gata puiați scot limba la mine și 
m-arată cu degetul hi!”. Unele formulări le-ar putea frustra pe reprezentantele sexului 
frumos („m-ai trimis nebuno după zahăr să poți necheza tandru”), însă preferințele 
sale în materie de femei sunt nenegociabile: „îmi plac femeile improbabile/ incredibile 
imposibile cum tu/ n-ai fost doar când pare-se/ că eram la fel de singur” (76). Răzbate 
dimensiunea ironică, umorul fin, amar, rezultat din răstălmăcirea unor cuvinte sau 
construcții. În poemul mintea de pe urmă, poetul încearcă să-și definească propriul 
limbaj: „un limbaj fenomenal/ și arțăgos și tandru/ proaspăt inventat și încă/ nedes-
compus în cuvinte”. Dar iată și un titlu inedit (imperativele, interjecțiile și exclamațiile 

retorice dau o notă colocvială rostirii): albert dacă te mai cheamă și einstein – du-te 
mă! În ciuda declarațiilor sale neîncurajatoare („eu sunt cel mai trist om/ dintre aceste 
cuvinte”), Daniel Marian rămâne în profunzimea alcătuirii sale un adolescent vulnera-
bil, năștrușnic, incurabil. Știți că animalele care apar cel mai des în poemele din volum 
sunt aricii (”arici cu cucui”) și melcii? Există versuri care ar putea fi reținute pentru o 
antologie a năstrușniciei („împușcă-mă-n meniul zilei”), dar și titluri (mircea fă-te că 
lucrezi pă naiba sau mai ține-mă mult cu deștiu’n priză), ba chiar poeme întregi: „tu 
știai că eu/ sunt superstițios/ cred în balaure/ și în pitice/ și în câteva zmee/ care să mă/ 
aducă aice” (poemul se numește sunt povestitor de licurici). Undeva, Daniel Marian 
vorbește de „destructurarea metaforei”. Însăși construcția poemelor, în antologia Par-
fum de viață, seamănă cu o destructurare. E destructurată ordinea lumii, e destructu-
rată iubirea și chiar Dumnezeu. Ce poți spune când simți că „ai îmbrăcat viața pe dos”, 

făcându-ți „calculele dimineților probabile”, când „suferi 
cu inima fără să ai inimă”? Acaparate de jocul expresiei, 
temele, motivele se diluează. De cele mai multe ori însă, 
ideea surprinsă e memorabilă: „iubirile noastre se scaldă/ 
tot mai adânc în fântânile/ unde ne treierăm trecutele/ 
cărări de veșnicele taine” (19); sau, poate, înduioșătoare: 
„aseară era să mor amintindu-mi cât de frumoasă erai” 
(iubire la tâmplă). De altfel, poemele de dragoste din a 
doua parte a volumului poartă titluri incitante: bea apă!; 
fă-te albastră!; oricum nu ne potrivim pentru duminică; 
ți-am adus niște zahăr; așa stilizată ești haină degeaba. 

Fără tăgadă, ”personajul” principal al reflecțiilor poetice 
ale lui Daniel Marian rămâne însuși poetul. În ciuda im-
presiei că el nu-și mai are rostul, putând fi „împușcat spân-
zurat fript”. Va veni o vreme în care poezia („care trăiește 

în pat cu poetul”) se va întoarce la locul ei de baștină: la Dumnezeu. Iată cum, ineditul 
ideii devine ineditul versului. Poeții „trag cu ochiul cu praștia... cu înțelesul/ mai trag 
din sticlă din țigară/ dar niciodată niciodată nu/ veți vedea poeți să tragă/ cu gloanțele 
ascunse sub epoleți” (35) conchide poetul în cele din urmă. De la Daniel Marian aflăm 
că poezia e „pe lista substanțelor interzise” (29), că „toată viața asta/ e un detaliu des-
pre naștere” (20), că lumea e plină „de morți care se cred vii” (22), iar Dumnezeu nu 
mai are treabă pe aici, fiind „prea ocupat cu sfinți care nu ies la nicio numărătoare” 
(n-a fost, nu-i posibil). Secvențele de poem existențiale pot fi cutremurătoare uneori: 
„eu sunt redus la o jumătate/ tu la cealaltă jumătate –/ numai poezia nu pierde nimic” 
(34). La o neatentă aplecare, antologia lui Daniel Marian dă senzația de improvizație, 
de dezordine. Lipsește o concepție inițială (măcar cronologică), o idee, un fir roșu care 
să-i dea formă, sens. Paradoxal, în această alcătuire întâmplătoare se află farmecul. 
Poetul nu se repetă nici măcar din întâmplare. E ca un om bolnav de poezie. Depen-
dent. Lectura volumului său e ca o cufundare în neprevăzut, în ludicul minții și simțirii 
omului care inspiră aer și expiră poezie. Exact ce spunea el într-un poem: poetul e doar 
o cantitate neglijabilă, poemul scriindu-se singur...

Ladislau DARADICI 

Despre o inedită inteligență a emoției poetice
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Despre eminescu și canonul literar de ieri și de astăzi
George Motroc: Domnule 

profesor și eminescolog Cor-
nel Munteanu, pentru acest 
ianuarie vă propun un dialog 
despre Eminescu și canonul 
literar, pornind de la cartea 
dvs. care a obținut premiul 
național ,,Mihai Eminescu”, 
în anul 2012, pentru cea mai 
bună exegeză eminesciană... 
Ce a reprezentat pentru dvs. 
un astfel de premiu care răs-
plătește întreaga activitatea 
dvs. de cercetare în dome-
niul eminescologiei?

Cornel Munteanu: Premiul Național ,,Mihai Emi-
nescu”, acordat pentru studiul ,,Eminescu. Polimorfis-
mul operei”, apărut la Editura Universității Jagielone 
din Cracovia, Polonia, a însemnat încununarea cerce-
tării noastre de aproape trei două decenii în domeniul 
eminescologiei. Prolegomenele critice din acest volum 
premiat sunt ipoteze de lectură și propuneri pentru o 
viziune desfășurată asupra poeziei și poeticii emines-
ciene. După cum sugerează și titlul studiilor noastre, 
este vorba de o introducere în viziunea și imaginarul 
eminescian, ca punct de plecare pentru dezvoltări ul-
terioare, aprofundate secvențial și global. 

G. M.: Cartea dvs. înseamnă și o aderare la o anu-
mită direcție din eminescologia actuală?

C. M.: Nu ascundem că, în bună parte, studiile de 
aici, formulate ca prolegomene, sunt în aerul și spiritul 
școlii clujene de eminescologie, la care am aderat tacit și 
cu asumarea responsabilității și onestității dependenței 
de surse, dar și a deschiderii de completări și nuanțări. 
Ele conjugă câteva din câștigurile critice afirmate până 
acum în critica eminescologică cu sugestiile și comple-
tările din dezbaterile de curs și seminar cu studenții  / 
masteranzii noștri filologi. Ele oferă cel puțin trei ipo-
teze noi de interpretare: ideea de a-l scoate pe Emi-
nescu de sub canonul estetic, propunerile unui Emi-
nescu inovator al formelor, prin ceea ce configurăm în 
cele două cărți, polimorfismul operei, și o încercare de 
definire și teologizare a Științei critice în Eminescu. 

G. M.: Chiar dacă ați amintit deja despre titlu, îna-
inte de analiza conținutului propriu-zis, vă rog să ex-
plicați, mai ales pentru cei care încă nu au descoperit 
cartea dvs., semnificația conceptului ,,polimorfismul 
operei” lui Eminescu?

C. M.: Am adoptat termenul-concept de ,,polimor-
fism”, un concept inițial fixat în zona biologiei și chi-
miei, căci el poate deveni operabil în câmpul teoriei 
literare, desemnând un text care poate lua mai mul-
te înfățișări sau, mai precis, același text de o anumită 
formă și structură poate cumula mai multe forme lite-
rare. Astfel, propunerea noastră răspunde în fapt sen-
surilor cuvântului, în cadrul căruia componentele care 
l-au fixat, (gr. Πολλοί, „polloí”, ,,mai multe”, μορφος, 
„morphos”, „forme”) denumesc ipostaze diferite pe 
care un text le poate lua, în funcție de structura ideati-
că sau registrul poetic și stilistic al operei. Din același 
câmp semantic al polimorfismului fac parte și termeni 
precum eterogenitate, hibridizare. În fond, această 
plurifuncționalitate a unui text polimorf face dovada 
regândirii formelor socotite clasice și, de regulă, fixe 
și adoptarea unei abordări textuale mult mai deschise 
și mai suple în interpretări. Această deschidere spre 
inovația textului devine mai evidentă într-un text de 
poezie, dând măsura talentului scriitorului respectiv, 
cum o să vedem în cazul lui Eminescu. 

G. M.: Cu voia dvs., o să citesc fraza care deschide 
cartea dvs.: ,,Tot mai des ne punem întrebarea dacă 
să-l citim și să-l percepem pe Eminescu ca scriitor 
canonic ori unul anticanonic.” (p. 7) Drept răspuns 
pentru această dilemă de interpretare a lumii criti-
ce contemporane, încă din ,,Argument”, propuneți ,,o 
recitire a lui Eminescu în nuanțe și interpretări fără 
complexul canonic” (p. 8). Ce presupune și ce efecte 
poate avea, în accepția dvs., acest complex canonic?

C. M.:   Propunerile noastre de lectură în Eminescu, 
unele ca prolegomene critice, altele dezvoltate ca stu-
dii extinse, pornesc de la impactul operei eminesciene 
în raport cu canonul estetic, punând în discuție chiar 
conceptul în sine și demontând infailibilitatea acestuia, 
când e vorba de opera eminesciană, mult mai labilă și 
deschisă în interpretări. Ne aliniem astfel tendințelor 
din ultima vreme, mult mai necanonice în a înscrie po-
etica eminesciană în modernism, motivează opțiunea 
critică pentru o recitire a lui Eminescu în nuanțe și 
interpretări fără complexul canonic. Canonismul cri-
ticii literare reflectă, în bună parte, o criză de metodă, 
o cantonare în schemă și stereotipii, o restrângere a 
orizontului în interiorul spațiului rezervat al criticii. 

  
G. M.: Titlul primului capitol este „Eminescu. Impac-

tul canonului estetic”. De aceea, aș dori să vă întreb 
cât de mare a fost impactul produs de Eminescu asu-
pra canonului și în ce măsura, drept răspuns, recep-
tarea critică a fost la înălțime de-a lungul timpului?

C. M.: Problema receptării critice ilustrează, în mo-
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dul cel mai elocvent, raportul canonic-anticanonic, în 
sensul convențional-neconvențional. Paleta de prin-
cipii și metode, de stiluri și formule în critica literară 
poate oferi modificări suficiente pentru ca aceasta să 
fie cât mai aproape de procesul de geneză a operei lite-
rare. Canonismul criticii literare reflectă, în bună par-
te, o criză de metodă, o cantonare în schemă și stereo-
tipii, o restrângere a orizontului în interiorul spațiului 
rezervat al criticii. Doru Scărlătescu, în ultima sa carte, 
Eminescu și ispitele eminescologiei (2019), analizează 
cu aplomb critic corector și punitiv aceste complexe 
ale criticii din ultima vreme, care nu-și găsește albia 
de curgere așezată a ideilor. Pe de o parte, o denatura-
re a semnificațiilor operei, prin atragerea dezbaterilor 
în cadrul mai larg al ideologiei literare, și nu numai. 
O istorie internă a criticii ar putea observa că direcți-
ile în critică se organizează canonic, fie după criteriul 
ideologiei sociale (cazul lui Dobrogeanu-Gherea), fie 
după cel al ideologiei estetice (Titu Maiorescu, Tudor 
Vianu), fie după criteriul ideologiei politice sau morale 
(critica anilor ’30 sau cea socialistă, critica semănăto-
ristă și/ sau critica teologică). Operațiile criticului în 
aceste cazuri au loc de pe poziția impunerii unei teze 
ideologice și a unui program de acțiune. 

G. M.: Vă întrerup pentru că nu pot rezista ispitei 
de a vă întreba: Există alternativă în ceea ce privește 
acest tip de receptare?

C. M.: Alternativă nu mai puțin ideologică este și 
critica tematică sau impresionistă, care recurge la o 
descripție a fenomenului literar prin extragerea com-
ponentelor ce țin de orizontalitatea textului. Asocia-
țiile de structuri, liniaritatea, „nararea” elementelor 
componente ale operei, ilustrarea prin citatul repre-
zentativ sunt instrumentele acestui gen de critică de 
extracție ideologică. Pe de altă parte, lipsesc studiile 
aplicate  de teorie a criticii  în literatura română, care 
să acopere cealaltă dimensiune a criticii ca discurs, în 
cadrul mai larg al poeticii discursului critic. Pe acest 
fundament critica și-ar fi revizuit poziția în raport cu 
opera, ar fi înaintat în adevărurile critice luând în cal-
cul toate componentele operei și, mai ales, structura 
internă a discursului. Poate n-ar fi lipsit de interes să  
avansăm o ipoteză, aceea dacă acest gen al scriiturii, 
discursul critic ține de zona științei literaturii sau de cea 
a literaturii propriu-zise, o rescriere a operei cu instru-
mentele criticului. Dependența încă a criticii de gru-
pări, orientări și curente, prin extragerea acelor sem-
nificații din operă care răspund unei ideologii o face 
mult mai dependentă de primul aspect, cel  ideologic.

G. M.: Tot legat de receptare,  v-aș ruga să comen-
tați și raportarea poetului Mihai Eminescu la cano-
nul literar de dinaintea apariției sale sau la ceea ce 
numește, spre exemplu în „Epigonii”, „zilele de aur a 
scripturelor române”... O astfel de raportare surprin-
zătoare rămâne și o lecție demnă de urmat pentru 
poeții români din generațiile post-Eminescu? 

C. M.: Ar merita, poate, un studiu de analiză a re-
ceptorului-public al poeziilor lui Eminescu, care ne-
ar ridica întrebarea dacă Eminescu a avut un public 
adecvat pentru o receptare corectă a mesajelor din 
poemele sale, chiar cele din satire. Ne aflăm la anul 
1870, la câțiva ani după ce literatura română avea un 
gen de îndrumar critic, prin O cercetare critică asu-
pra poeziei române de la 1867, care fixase câteva nor-
me canonice ale poeziei, dintre care norma esteticului 
era dominantă. La un an de la intrarea lui Eminescu 
în societatea Junimii apare cel de-al doilea studiu al 
lui Maiorescu, de critică axiologică, Direcția nouă în 
poezia și proza română (1872), prima tentativă de or-
donare și clasificare a poeziei românești. Este studiul 
unde Eminescu este cuprins cu trei poezii - lucru ab-
solut remarcabil pentru un poet aflat la începuturile 
sale și care a răspuns prin cele trei poezii exigențelor 
criticii maioresciene -, printre care și Epigonii. Poezia 
fusese citită în Junimea, după „Amintirile” lui Iacob 
Negruzzi, astfel că atmosfera și spiritul societății erau 
dominate de ideile lui Maiorescu, un Maiorescu sigur 
pe preceptele sale, dacă luăm în calcul că ideile din 
apropiatul studiu ce va apărea în 1872 erau deja cu-
noscute și fixate în publicul junimist. Cât despre poe-
mul în discuție, reacția junimiștilor este tipic maiores-
ciană, apreciază poezia în realizarea ei, dar are rezerve 
în concepție și viziune. Că reacția adversă față de ati-
tudinea de exaltare a poeților din trecut la Eminescu 
aparține lui Titu Maiorescu ori, prin contaminare, ju-
nimiștilor în numele cărora vorbește Iacob Negruzzi, 
nu aduce modificări de substanță în a contura acum un 
public destul de rezervat, dacă nu opac la mesajul din 
poemul incriminat, în speță un public care nu percepe 
mesajul satirei eminesciene. Să recapitulăm cele re-
proșate poeziei de studiul lui Maiorescu amintit, idee 
reluată din portretul făcut lui Eminescu, („iubitor de 
antiteze cam exagerate”): „Epigonii cuprind o antiteză 
foarte exagerată. Pentru a arăta micimea epigonilor, se 
înalță peste măsură poeții mai vechi și lauda ditiram-
bică a lui Ţichindeal, d.e., și a lui Heliade cu greu va 
putea încălzi cetitorii mai critici de astăzi”. 

G. M.: Cum pare în zilele noastre un asemenea ver-
dict critic maiorescian?

C. M.: Pare azi de-a dreptul nefondată această apre-
ciere negativă și de neînțeles reticența maioresciană, 
când calificativele date tot în acest volum de critică 
sunt perfect adaptabile tocmai la poemul în cauză, anu-
me „farmecul limbajului și concepție înaltă”. Epigonii, 
da, este un poem eminescian de concepție și viziune 
înaltă, așa cum corectează optica junimiștilor  tocmai 
scrisoarea explicativă  asupra poemului pe care o adre-
sează Eminescu: ,,Poate că Epigonii să fie rău scrisă. 
Ideea fundamentală e comparațiunea dintre lucrarea 
încrezută și naivă a predecesorilor noștri și lucrarea 
noastră trezită dar rece /.../ e ruptura între lumea bul-
gărului și lumea ideei”. Ovid Densușianu a arătat în-
tr-adevăr că Eminescu nu s-a lăsat influențat de ce se 
discuta la Junimea pe acest subiect și „nu știm dacă 
nu dezaproba uneori atacurile împotriva trecutului 
nostru literar”. Am dat aici acest mic dosar de istorie 
literară a poemului, pentru a lămuri dacă e vorba de 
principii în receptarea poemului ori de percepție de-
formată, dacă nu și de una și de cealaltă. Ca principiu, 
Maiorescu reclamă în studiul său un aspect de structu-
ră. Îi scapă criticului sensul antitezei eminesciene din 
poem, anume că nu devine o figură-trop, ci o figură de 
compoziție, la nivelul ansamblului. Or, acest ansamblu 
a fost gândit (concepția înaltă) de Eminescu pentru a 
pune în raport două tipuri de atitudine față de actul de 
a scrie: o literatură a faptei și simțirii în limba română, 
a trăirii și a credinței în forța cuvântului („lumea ide-
ii”), din literatura înaintașilor și o literatură mai mult a 
rostirii, reci, fără sentimentul unui ideal făptuitor, nici 
măcar făptuitor de limbă, în cazul epigonilor. Această 
viziune-concepție a făcut ca antiteza să iasă din cadrul 
secvențial ca figură pur stilistică, mult mai restrânsă și 
restrictivă și să devină figură de compoziție, mai des-
chisă și maleabilă, permițând infuzia meditației și a sa-
tirei. Același Maiorescu nu a receptat antiteza ca formă 
de organizare textuală a poemului, chiar până la nivel 
prozodic, în care Eminescu a reușit să facă sinteza unor 
forme literare diverse, aparent ireconciliabile, precum 
pasaje de epopee eroic-mitică cu cele de satiră (autosa-
tiră) și meditație în final. Este cheia la ceea ce avansam 
mai sus, anume cultivarea polimorfismului textual, 
fundamentat ca atitudine pe depășirea canonului este-
tic. E drept că, în ceea ce am avansat și noi, anume de-
pășirea canonului estetic al veacului, în termenii Ioanei 
Bot, „canon subvertit”, raportul dintre cele două forme 
literare de bază, oda și satira, pare, la suprafață „ire-
conciliabil”. Or, cum avansam, credem că Eminescu 
procedează și instrumentează poemul cu o inovație 
modernistă, compatibilizând forme aparent contrarii, 
adăugând cealaltă figură a construcției triadice, medi-
tația sau alteori elegia, transformând un text sub grila 
structural-clasică într-o construcție polimorfică, ce iese 
de sub aura unei opere organic constituite. Chiar medi-
tația, ni se pare că ea induce antiteza să acționeze ca fi-
gură de compoziție și nu ca figură stilistică, după acum 
tot ea este „responsabilă” de a face sinteza contrariilor. 
Nu în ultimul rând, reacția adversă a lui Maiorescu și a 
junimiștilor față de exagerările eminesciene din Epigo-
nii pune și o problemă de etică a receptării. Din capul 
locului, Maiorescu vorbea aproape obsedant de gene-
rația trecută „veche și decăzută”, pentru a face loc ge-
nerației sale, noi și moderne. Or, Eminescu s-a așezat 
din start în acest poem pe o poziție obtuză afirmațiilor 
lui Maiorescu și viziunii junimiștilor, răsturnând prac-
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tic ierarhiile și poziția între înaintași și contemporani. 
Să mai amintim, în treacăt, că studiul-etalon asupra 
poeziei de la 1867 evită în mod evident scrierile sati-
rice, discreditate printr-o atașare la scrierile politice 
și respinse categoric de estetismul pur al teoriei sale. 
Dacă mai amintim că poemul are în manuscrisele emi-
nesciene și titlul Skepsis, găsim în această numire și 
vocația unei poezii de concepție, de judecată, modelată 
de un anumit scop sau de intenția unui mesaj, nere-
ceptat ca atare de junimiștii lui Maiorescu și care s-au 
mărginit la a reproșa poeziei doar un aspect de stil.

G. M.: După mulțumirile pentru acest încântător și 
esențializat curs academic despre poemul „Epigonii”, 
vă rog să fiți de acord să discutăm de ceea ce dvs. nu-
miți „factori extraliterari în circumscrierea operei”  
(p. 13).  Cât de dăunătoare poate fi pentru receptarea 
pe termen lung ceea ce s-a întâmplat în perioada re-
gimului comunist și ce deservicii a adus creației emi-
nesciere încercarea de reducere la un instrument cu 
rol ideologic a unei mari părți a creației sale poetice?

C. M.: De cursă lungă este canonul de tip ideolo-
gic, inaugurat mai întâi de critica socialistă a lui Ghe-
rea și readaptat de ideologia sămănătoriștilor, activat 
ca program ideologic de extrema dreaptă interbelică 
și fetișizat de ideologia comunistă a ultimilor ani din 
secolul comemorativ. O ideologie tematizată pe rusti-
citatea naturii eminesciene, o ideologie motivată pe 
determinismul social care motivează pesimismul lui 
Eminescu, ideologie de acțiune extremistă din mani-
festul Căpitanului și apoi ideologia adaptată la orien-
tarea marxistă și comunistă, iată fațetele acestui tip de 
canon ideologic, care au dus la mistificări și denaturări 
ale mesajului poetic. Canonul estetic, cumulat cu cel 
ideologic, a funcționat pentru poezia de la început de 
secol, prin ceea ce istoria literară numește etapa „epi-
gonilor” eminescieni (Al. Vlahuță, Șt. O. Iosif), activă 
sub regimul temelor, formelor și prozodiei.

 
G. M.: În cartea dvs. atrageți atenția asupra ris-

cului de „a nu-l pierde  mâine pe Eminescu”, dar și 
că „a-l recupera pe poet înseamnă a-l reciti anticano-
nic”. (p. 19). Apare întrebarea cine poate face o astfel 
de relectură? Mediul academic? Noua critică? Noi e-
minescologi sau, așa cum le spunea profesorul Cristi-
an Tiberiu Popescu, cei „iubitori de Eminescu”?

C. M.: . Istoria și critica literară românească s-a tre-
zit depășită de obiectul cercetării și a lucrat pe frag-
mente, selectiv și trunchiat în receptarea integrală a lui 
Eminescu. Paradoxal, dar fenomenul Eminescu, care 
suscită în ultima vreme atâtea înverșunate atingeri, 
continuă să fascineze. Ca un făcut, cu cât se îndepăr-
tează momentul unei sinteze critice în aria receptării 
operei, cu atât devin mai pasionale și virulente atitudi-
nile, de ambele nuanțe, și cea adorativ-encomiastică, 
și cea protestatar-negativistă. S-a vorbit, și de unii și 
de alții, de nevoia de mit, unul compensator pentru o 
categorie, altul alternativ, opțional, pentru cealaltă. E 
mai mult decât atât: ambele tabere, care își înfruntă 
azi spadele critice pentru redefinirea Mitului Emi-
nescu, fie prin coborârea în anodin, în apropiatul firesc 
al lucrurilor, deci o de-mitizare prin decriptarea unei 
lecturi orizontale, într-un caz, fie prin îndepărtare și 
supraponderare a accesului, prin supralicitarea con-
servării bunului avut, în celălalt caz, nu a dus la recu-
perarea lui Eminescu întregul. Sugrumat de neputințe 
și idiosincrazii, naționaliști baricadați în spatele unui 
patriotism de paradă electorală, ori radicaliști contes-
tatari, cu gesturi de frondă și țipăt sec, Eminescu apare 
azi, mai mult ca oricând împărțit la tarabă. Cred că re-
acția în sine ascunde un mare adevăr, sesizabil prin re-
cul sau mediere. Ea traduce o atitudine nu atât față de 
obiectul disputei în sine, fenomenul Eminescu în toată 
complexitatea manfestării sale (operă, biografie soci-
ală, biologică, intelectuală, persoană civică, morală, 
politică etc.), cât o reacție marcată de eminescologie. 
Aceasta este încă departe de a da un răspuns scontat 
și mulțumitor pentru așteptările ambelor categorii de 
receptori. Nu e un secret că efectele paradoxului re-
ceptării lui Eminescu nu s-a născut nici din superlati-
vele adulatorilor, nici din inconsecvențele sau eșecuri-
le poetului, ci au fost multiplicate de curentul care l-a 
mediat, eminescologia în sine.  

G. M.: Ceea ce dvs. numiți în sens larg „texte anti-ca-
nonice, proza memorialistică, proza jurnalistică, jur-
nalul și corespondența”, lor le acordați, vă citez, unor 
„asemenea produse ale scrisului, în unele cazuri cu 
mai multă greutate valorică, de ce nu, mai canonică 
decât textele deja clasicizate” (p. 21). Totuși, rămâne 
dilema dacă sau în ce măsură avem dreptul să intrăm 
atât de mult în intimitatea omului Eminescu și să-i ci-
tim și comentăm, chiar și publicăm corespondența?

C. M.: La mai bine de peste un secol și jumătate 
de posteritate, tot mai des ne punem întrebarea dacă 
trebuie să-l citim și să-l percepem pe Eminescu ca 
și scriitor canonic ori ca și unul anticanonic. Citit pe 
fragment, îl percepem pe dimensiunea canonului, per-
mițând clasificări și înregimentări secvențiale, dar, 
luat ca întreg, pare că se sustrage oricăror norme ca-
nonice, refuzând înserierea și, iată, chiar încadrarea în 
tabloul deja știut al romantismului târziu, ieșind mai 
degrabă spre postromantism ori spre modernism. 

În conținut, Eminescu diversifică relieful substan-
ței poetice, transformând ceea ce știam noi într-o 
substanță fluidică care refuză o punere într-o matri-

ce a ideilor ori stilistico-poetică, iar în formă eul cre-
ator se joacă cu propriul text, spărgând limitele for-
mei fixe și topind un cu tot alt conținut care nu mai 
încape în forma clasică. Dacă nu, ar trebui să vedem 
o demonstrație că o materie poetică (idee, stare, ati-
tudine, sentiment) poate locui lejer și într-o formă ce 
nu-i este proprie libertății de desfășurare, pentru a-i 
arăta că nu-i amenințată plenitudinea globală a ideii. 
O concepție și o practică poetică modernă ce iese mult 
întărită și îmbogățită din tiparul exclusiv romantic. De 
aceea, putem vorbi de un polimorfism al operei, core-
lat cu polifonia eminesciană care împinge voit textul 
spre a-și depăși cadrul consacrat. Atunci, unde este 
Eminescu un autor canonic și prin ce intră în această 
categorie? Nu cumva critica ce s-a încercat în/pe scri-
sul său polimorfic l-a recompus după un tipar sau al-
tul, critic, și, prin contaminare, i-a prelungit și întărit 
imaginea de autor canonic? 

G. M.: O să-i las plăcerea cititorului să răspundă 
singur la întrebările dvs. și o să insist cu dilemele 
mele: dacă intrăm pe un teren pur speculativ, credeți 
că poetul însuși ar fi fost încântat sau de acord cu o 
astfel de acțiune, mai ales publicarea corespondenței 
atât de personale cu Veronica Micle, ceea ce, de altfel, 
ne place sau nu, intră în contradicție cu normele de 
astăzi ale dreptului la viață personală?! 

C. M.: Importanța acestui corpus de documente 
epistolare este imensă, motivată fiind din mai multe 
puncte de vedere: în primul rând, o motivație docu-
mentară. Ele completează ediția deja publicată, dar 
aduce în atenție scrisori necunoscute până acum pu-
blicului român. Dacă până acum se cunoșteau doar 66 
de scrisori, iată tezaurul s-a îmbogățit, oferind șansa, 
încă deschisă, de a mai apare alte documente de acest 
gen. Scrisorile sunt distribuite pe două capitole mari, 
în funcție de destinatarul lor: prima parte, cea mai în-
tinsă, cuprinde cele 93 de scrisori ale lui Eminescu că-
tre V. Micle, iar a doua parte, scrisorile Veronicăi Micle 
către Eminescu. Într-o Addenda sunt publicate și scri-
sori ale iubitei lui Eminescu către Harieta Eminovici, 
sora poetului, plus o scrisoare a lui Titu Maiorescu că-
tre Eminescu. Dincolo de motivația pur documentară, 
care a produs o senzație în istoria literară legată de 
Eminescu, există și o motivație psihologică. 

G. M.: Ce rol a jucat o astfel de motivație?
C. M.: Ea explică în bună parte nu numai traseul 

sinuos al relațiilor dintre cei doi, mai precis al evolu-
ției sentimentului iubirii, dar și atenționează asupra 
stărilor, reacțiilor imprevizibile și  caracterului celor 
doi antrenați în această dramatică iubire. Între prima 
scrisoare, datată 12 noiembrie 1878, și ultima, din 16 
februarie 1883, aceste mișcări ale psihologiei senti-
mentului ne oferă oglinda fidelă a trăirilor și sinco-
pelor în dragostea celor doi. Parcă pentru a avertiza 
urmașii, Veronica Micle adaugă pe ultima scrisoare 
acest mesaj: „Cred că asta e cea din urmă scrisoare ce 
mi-a scris-o Eminescu.” O nevoie crescândă a poetu-
lui de a dialoga și a se confesa cu cineva drag a dus la 
trimiterea unui mare număr de scrisori spre Veronica 
Micle. Interesante, sub aspectul psihologic, sunt for-
mulele de adresare dintre cei doi, numele pe care le 
folosesc, când de ceremonial („scumpa mea amică”), 
când de alint, familiaritate și joc intelectual al poetului 
(„Dulcea mea Veronică”, „Dragă și dulce Cuță”, „Măi 
fată nebună și drăgălașă”), în cazul lui Eminescu, sau 
formule de dezmierdare erotică și închipuire de po-
veste („Mițicule iubit”, „Eminul meu iubit”), în cazul 
scrisorilor Veronicăi Micle.  Semnătura finală, ori este 
preluată din scrierile sale, precum „Gajus”,  din proza 

La aniversară, pentru Eminescu, „Tola”, pentru Vero-
nica, ori numele Emin însoțit de calificative ale stări-
lor celui care scrie „ipocritul, netrebnicul, tacticosul, 
plănuitorul perfid, însă pururea al tău, Emin” sau din 
partea femeii, „Veronica care nu poate fi supărată mul-
tă vreme pe răutăciosul ei Eminescu”. O a treia mo-
tivație istorico-literară  se referă la datele pe care le 
dă scrisorile despre epocă, vremuri, oameni, cunoștin-
țe filosofice ale poetului, preocupările sale literare. O 
bună parte din scrisori conturează o concepție despre 
iubire în spirit schopenhauerian, așa cum au depistat 
criticii literari în opera sa, dragostea văzută ca un rău 
al existenței. În altele, precum în scrisoarea din 28 de-
cembrie 1879, transpare o viziune a iubirii trăite până 
la consum total, dionisiacă, așa cum va apare și în nu-
vela Cezara: „Ţie-ți trebuie ca să mor eu ca tu să crezi 
deplin în iubirea mea.” 

Criza intervenită în relațiile dintre cei doi, între 1880 
și 1881, schimbă viziunea și așteptările în iubire ale 
poetului. Când apare tot mai îndepărtată împlinirea 
dintre cei doi, Eminescu, tonul scrisorilor devine co-
locvial, rece, aproape neutral. Unele epistole cuprind 
și însemnări personale despre creație, rostul poeziei, 
geneza unor opere capitale, amănunte legate de labo-
ratorul de creație. Scrisul, se pare, devenise o alterna-
tivă la iubire. Copleșit de griji cotidiene, de boală și 
gânduri întunecate, scrisul său acoperă în mare parte 
absența iubirii. Alteori mărturisește că inspirația l-a 
părăsit („mi-a secat talentul de versificare”). Scrisoa-
rea 56, venită după o pauză epistolară, oferă câteva 
date prețioase despre geneza Luceafărului, într-un 
moment când „frigurile poeziei” l-au pus din nou la 
treabă. Informațiile din scrisoare cuprind elemente-
cheie ale genului de poezie pe care înscrie poemul: 
,,Legenda la care lucrez va fi gata și fiindcă  luceafă-
rul răsare în această legendă, tu nu vei fi geloasă de 
el, fetițul meu cel gingaș și mititel, (...) cred că e un gen 
cu totul nou acela pe care-l cultiv acum. E de-o liniște 
perfectă, Veronică, e ca amorul meu împăcat, senin 
ca zilele de aur ce mi le-ai dăruit.” (10 aprilie 1882).

G. M.: În loc de concluzii pentru această subiect 
controversat privind corespodența Eminescu - Vero-
nica Micle, o să vă întreb cât de importantă rămâne 
ea, privită din perspectiva cititorului și eminescolo-
gului de astăzi... 

C. M.: Privită din perspectiva actuală, a Anului 
Eminescu, această nevinovată dar dramatică poveste 
de dragoste dintre Mihai Eminescu și Veronica Mi-
cle luminează în multe puncte ale ei și opera poetică 
sau proza  eminesciană. Cărările spre eul eminescian, 
spre sufletul său plenar, duc prin această poartă a scri-
sorilor de taină între îndrăgostiți. Am fi tentați să ne 
întrebăm, ce ar fi spus oare Titu Maiorescu, el însuși 
martor al relațiilor dintre cei doi și păstrător al lăzii 
cu manuscrise ale poetului, dacă ar fi parcurs aceste 
scrisori. Cutremurarea în fața dureroaselor drame l-a 
ținut departe pe critic de misterul afectiv al existenței 
pentru iubire în cazul lui Eminescu.

G. M.: Am ajuns și la întrebarea cu numărul 15 și, 
iată, nu v-am adresat multe altele legate de celelalte 
capitole ale studiului dvs., de aceea vă propun să con-
tinuăm acest dialog în altă zi aniversară, de 15 iunie! 
În finalul dialogului de astăzi, nu o să vă întreb ce avem 
de învățat din lecția oferită de poetul și omul Mihai 
Eminescu, ci o să vă rog să oferiți un scurt citat, din 
acest prima capitol al cărții dvs. „Eminescu. Polimor-
fismul operei” și pe care l-ați propune pentru dezbate-
re, într-un nou manual de română pentru liceu, pentru 
o mai bună înțelegere a capitolului Eminescu și ideea 
de canon-anticanon, libertate  și actualitate literară...

C. M.: „Literatura este, prin excelență, spațiul pro-
pice de desfășurare a libertăților scriitorilor și, deci, 
al diversificărilor formelor de comunicare. Permisivă 
și deschisă, din perspectiva esteticii formelor litera-
re, literatura tinde să-și depășească toate complexele, 
atât cele structurale (conținut, genuri, stiluri), cât și 
cele funcționale (rolul și misiunea scriitorului, voca-
ția și etica lecturii în raport cu cititorul). Opoziția de 
care vorbeam mai sus funcționează și la nivelul atri-
butelor canonului. Ca normă și constrângere, canonul 
anihilează tocmai lecturile multiple ale unui text de 
literatură, reducând interpretarea la una sau alta din 
formulele specifice canonului. În vreme ce canonul re-
lativizează, reducând literatura la reguli și norme, lite-
ratura sparge constrângerile anihilante și urmează lo-
gica internă a structurilor sale constitutive. De aceea, 
ideea revizuirilor trebuie pusă pe seama re-lecturilor 
multiple, contrară ideii de canon, reducționiste și ar-
bitrare. Așezarea unei literaturi în datele ei fundamen-
tale se poate face prin înaintare în lecturi noi și cât mai 
spectrale, nu prin cantonare în model și schematizare 
în formulă, aduse de intervenția canonului. Înclin să 
cred tot mai mult că principiul estetic nu este exclusiv 
apanajul canonului care l-a consacrat, și că literatura 
nu mai poate fi redusă la această normă, depășită și 
nefuncțională. Redusă excesiv la un tip de canon (este-
tic, ideologic, structural) literatura, ca și critica litera-
ră, intră ambele într-un cerc vicios al paradoxurilor, în 
care regula impusă are acțiunea bumerangului, și, ca 
atare, pierderile sunt de ambele tabere. În alți termeni, 
paradoxul canonului în literatură raportat la critica li-
terară continuă să adâncească opoziția clasic-modern, 
restrictiv-permisiv, oficial-alternativ, constrângere-li-
bertate, nonfictiv-fictiv”. 
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Aud uneori pe câte cineva vorbind elogios despre 
dascălii care l-au cizelat. Începând cu primii ani de 
școală și până la terminarea facultății. Și e normal 
să fie așa, din moment ce aceștia l-au ajutat decisiv 
în devenirea sa integră – fapt pentru care formatorii 
merită întreaga recunoștință a fostului învățăcel. Dar 
ce ne facem cu cei ce n-au avut niciun mentor? Niciun 
îndrumător, preceptor, călăuzitor ș.a.m.d.? 

Pe ei, cine i-a sprijinit? Cine i-a consiliat, dirijat, 
sfătuit? Cine s-a ocupat de evoluția lor, pentru a-și 
însuși o minimă pregătire și a nu capota „glorios”  în 
plasa ratării premature? Răspunsul? Nimeni! Ei n-au 
cui să-i mulțumească, pe cine să felicite. 

N-au fost în grațiile nimănui, ca niște proscriși 
osândiți din start la eșec, deși unii dintre ei nu erau 
lipsiți de inteligență și de dorința de-a se cultiva. Iar 
alții nutreau chiar aspirații înalte ținând de domeniile 
fascinante ale cunoașterii în care spiritul slaloma liber 
de dogme, constrângeri și prejudecăți.

Mai mult. Oamenii de factura aceasta, nu doar că n-au 
avut susținători, dar s-au educat singuri. Pe cât au pu-
tut și-au completat știința de carte, căci, în dânșii, pa-
siunea de-a învăța n-a apus niciodată. Dimpotrivă, ea 
s-a menținut mereu vie, până la ultima suflare, însă pe 
alte coordonate. Pe cele ale autodidacților respingând 
ab initio materiile dezagreabile și selectând numai dis-
ciplinele/programele concordante cu puterea lor de-a 
le pătrunde și asimila. Acești compatrioți au pierdut 
la capitolul „multilateralității”, dar au câștigat în cel 
al calificării unilaterale ajungând chiar la performanțe 
surprinzătoare în preocupările lor preferate. Iar aici 
mă refer, în primul rând, la cei cu vocație artistică.

Un mecanism psihologic încă insuficient decriptat, 
face ca  anumiți congeneri să opteze pentru o altă 
cale de instrucție: cea în regim personalizat. Altfel 
spus – pe cont propriu. Fără materii percepute ca in-
accesibile și, ca urmare, inutile, fără orare limitative 
ori specializări ultrasofisticate. La subiecții în cauză 
primează imaginația, fantezia, emoția, intuiția, și nu 
latura analitică regăsită copios în științele exacte, uni-
versul computerelor sau spațiul cibernetic.

Pornind de la acest adevăr, unii elevi au abando-
nat pur și simplu școala oficială, asumându-și riscul 
eșecului socio-profesional „clasic”, dar păstrându-și 
vie ideea reușitei compensatorii în plan artistic. 

Și asta întrucât, la ei, imboldul creativ devansează 
puternic prin valoare și însemnătate orice altă parte a 
existenței. Nu aspectul material îi interesează, ci ozo-
nul spiritual din corola plăsmuirilor cu rol tămăduitor. 
Al ficțiunii descătușante, salvatoare, oglindind dintot-
deauna năzuința persoanei de-a substitui realitatea 
prozaică cu palierul superior al transfigurării estetice 
eliberatoare.

Stadiul ultim al unei asemenea opțiuni și atitudini 
îl constituie produsul finit al zbaterii lor: Cartea. Ea le 
validează alegerea, truda, efortul sisific de-a o întrupa 
ca dovadă supremă a creativității. A zborului necur-
mat spre mai bine, mai înalt, fiindcă, în fond, nu ei au 
ales Cartea, ci Cartea i-a ales pe ei. 

Împrejurare în care sunt obligați să nu dezamăgească 
muza harului ce i-a injectat ireductibil cu drogul mis-
terios al artei. Sens în care travaliul conceptual se 
va înteți, viziunile se vor multiplica, forța redării va 
cunoaște la rându-i evoluții accentuate. Așa se naște, 
din „nimic”, un personaj singular, atipic și ciudat: 
Scriitorul. Însă nu unul de salon, la „apret”, ci unul 
salvat in extremis de mirajul „orizontului secund” pe 
care tocmai începuse să-l exploreze.

Așadar, nu mă refer la autorul avut și norocos, cu 
limuzină și tablouri, ci la opusul său. La cel ce, res-
pingând instinctiv un sistem de învățământ inadec-
vat și abuziv, a fost silit să apuce drumul aspru al 
împlinirii în particular. Cu toate consecințele ine-
rente: umilințe, marginalizare, boală, sărăcie… Și, 
adiacent, solitudinea. Recluziune prelungită, suferință 
recurentă, neîmpliniri derivând din statutul precar al 
celui profund nedreptățit pe grila evaluării sale corecte. 
A potențialului său real și nu al unor aprecieri în care 
comparația obiectivă n-a prevalat. 

Și nici nu putea exista, fiindcă, odinioară, domina 
autoritar altă metodă de predare didactică. Și care 
stipula imperativ că orice elev trebuie să exceleze la 
toate disciplinele. Nu conta că era bun sau foarte bun 
la celelalte materii. Dacă nu buchisea temeinic la una 
singură – gata, pica! Iar aici, cele mai multe victime se 
datorau unui „monstru” înfiorător: matematica. Do-
meniul iadului, al pierzaniei în chinurile adecvării la 
obiect, nu din rea-voință sau abateri juvenile, ci din 
imposibilitatea metabolizării calculelor și a definițiilor 
„apocaliptice” prin anvergura și dificultatea lor.

Și astfel, din pricina tiraniei cifrelor și a formulelor 
încâlcite, destui școlari și-au strâmbat destinul, iar 
unii și l-au frânt de tot. Au supraviețuit cât de cât, 
în cadrul societar, doar cei mai rezistenți psihic și 
susținuți permanent și obsesiv de mirajul artei. Albie 
în care întrezăreau unica șansă de afirmare mizând 
exclusiv pe suportul himerei concretizate în paginile 
cărții. Fără ajutorul nimănui, fără proptă exterioară, 
doar ei, voința și fărâma de talent cu care i-a în-
zestrat natura. Din acest motiv, nici n-au avut nevoie 
de îndrumător. De cineva care să-i „strunjească”, 
să-i fasoneze, supervizându-le fiecare mișcare 
sau gând. S-au descurcat cum au putut, prin forțe 
proprii, uneori extrem de greu, dar n-au renunțat 
niciodată la bunul cel mai valoros: demnitatea. N-au 
cerșit aprecierea nimănui, nu s-au căciulit. Decât ex-
punerea prin insistența obraznică, mai bine anoni-
matul sterilizant și protector. N-au tras de tiv criticii 
importanți, nu i-au agasat stăruind insolent asupra 
însușirilor lor „geniale”. S-au mulțumit mereu cu 
puțin, interesându-i mai mult efectul cathartic al 
scrisului și nu atât prezumptiva faimă literară.

Dincolo de toate zbaterile și dificultățile traseului 
ursit, există și un sentiment aparte. Chiar copleșitor 
prin calibru și impact. Invoc aici o trăire rarisimă, 
de excepție, o senzație răsplătind (și certificând) 
suma trudei depuse în contul vocației mistuitoare. 
Și care nu poate fi decât una: aceea de învingător. 
De inși sortiți inițial decăderii, dar care, finalmente, 
și-au biruit destinul nefast, reușind evitarea ratării 
complete. Este o victorie în primul rând asupra lor 
însăși, în care două elemente au avut rolul decisiv: 
voința puternică și credința neclintită în justețea 
cauzei asumate.

Acest tandem mobilizator i-a susținut întruna, 
fiind suportul esențial în elaborarea și concretizarea 
demersului uman și artistic. Datorită persistenței 
lor, conștiința valorii de sine s-a aflat mereu la 
cote înalte, nu în sensul înfumurării sterpe, gratu-
ite, ci în cel al autoaprecierii obiective și temperate, 
nedepășind linia echilibrului și a bunului-simț.

E ușor să construiești când ai la îndemână totali-
tatea pieselor necesare. Dar ia fă din „nimic” ceva! 
Zidește, proiectează, edifică din componente dis-
parate și eterogene! Asamblează în schemă pro-
prie, leagă și dezleagă, dizolvă și comprimă… Când 
izbutești o asemenea performanță, prin ghes indi-
vidual, satisfacția e imensă! E incomparabilă, de-
vansând ca intensitate și durată orice altă bucurie! 
Aceasta e recompensa supremă, trofeul maxim ce 
încununează strădania ta de atâta amar de vreme. 
Atunci, privind îndărăt fără „mânie”, realizezi că 
n-ai viețuit baș în van. Și că, în ciuda contrelor dure 
ale vieții, încasate încă din pruncie, ai străbătut ono-
rabil un hățiș existențial în care, din nefericire, mulți 
au pierit într-un anonimat nemeritat, fiindcă n-au 
avut puterea ta de regenerare și nici scopul nobil al 
salvgardării prin artă.

Dascălii, mentorii, maeștrii sunt buni dacă ai șansa 
să-i întâlnești la timpul potrivit. Altminteri, nu mai 
ai nevoie de ei. Nu simți dorința să te prepare cine-
va. Să te îndrume, „sculpteze”, închege, „lamineze”, 
forjeze ori mai știu eu ce. Într-un cuvânt – să te 
formeze, urmând a le fi recunoscător toată viața și să 
le faci reverențe. Caragiale spunea, pe bună dreptate: 
„Acela este geniu care-i poate învăța pe alții ceea ce 

el n-a învățat de la nimeni.” Și tot el completa: „Am 
patru clase și am învățat la școala vieții unde nu se 
dau examene.”

Cât adevăr conține această afirmație! Ea con-
densează o experiență originară vastă, pe care 
marele dramaturg a ilustrat-o deplin. Și nu numai 
el, ci și alți reprezentanți de seamă din sectorul 
artei, care n-au avut trebuință de științele exacte 
pentru a se distinge în societate. În schimb, au 
avut nevoie de altceva: de har. Și cum talentul nu 
se predă la nicio școală, dar, totuși, îl ai, e limpede 
că te naști cu el. E acea capacitate de-a crea lucruri 
inaccesibile altora și pentru care, de regulă, artiștii 
achită un preț dureros.

Sinuos ca serpentina și oscilant ca norocul, des-
tinul creatorului, în general, nu e de invidiat. Mai ales 
când abandonezi traseul instituțional al devenirii și, 
din frondă sau inadecvare la context, cârmești pe 
drumul aspru și nesigur al dezvoltării în regie prop-
rie. Fără profesori, pedagogi, guru etc. Fără dirijori 
oficiali, povățuitori, sfetnici ș.a.m.d. 

Doar tu cu înzestrarea ta. Cu chemarea/vocația 
ta irepresibilă. Cu aptitudinea ta naturală ca pilon 
trainic al unor înfăptuiri spirituale așteptate. Și – 
mai ales! – cu credința neclintită, obsesivă chiar, 
în reușita demersului tău. Cu acea încrâncenare 
pozitivă, ziditoare, ca element central al mentalității 
de învingător reflectată neechivoc în caratele operei 
de artă. Singura care te validează ca om și artist, 
acordându-ți statutul meritat și dobândit cu trudă 
înzecită. De ce? Fiindcă așa a fost să fie. Orice altă 
explicație e inutilă, din moment ce te legitimezi prin 
fapta ta constructivă fie în plan material, fie în cel 
cultural. Și mai e un aspect capital. Fiecare carte 
publicată reprezintă tot atâtea diplome de care, în 
copilărie, ai fost privat în mod abuziv. Aceasta este, 
în fond, revanșa luată, în timp, față de mărginirea și 
obtuzitatea unor așa-ziși „formatori”. Persoane lip-
site complet de tact pedagogic și repetente la capi-
tolul „psihologie infantilă”, dar învestite cu puterea 
de-a frânge nemilos orizontul fragil și necopt al co-
pilului. Al vlăstarului în devenire și care are atâta 
nevoie de sprijin și îndrumări competente, potrivit 
dotărilor și aspirațiilor sale legitime.

Precum vedem, școala nu e totul. Există genii fără 
studii și nătărăi cu doctorat. Primii au marcat istoria 
umanității cu lucrări emblematice; ceilalți, „titrații”, 
s-au ilustrat mai degrabă prin carierism și consum 
bugetar. Două extreme reflectând stiluri opuse de 
viață și de concepții filosofice. De aici și rezultatele 
diferite ale acțiunii lor având la obârșie motivații 
distincte și, evident, contradictorii.

Departe de mine ideea de a subestima rolul mar-
cant al școlii,  dar nici nu absolutizez importanța 
instrucției oficiale când e vorba de artiști. Și care, 
precum vedem, au o alchimie aparte a asimilării 
cunoștințelor, un mecanism ținând mai mult de 
structura particulară a personalității accentuate 
decât de normele rigide și obligatorii ale educației 
instituționalizate.

Când se vor impune pregnant aceste adevăruri, 
vor dispărea și gravele erori ale sistemelor de 
învățământ care tratează elevii otova, neținând 
cont de caracteristicile și predispozițiile lor native. 
O evaluare/selecție competentă și obiectivă i-ar în-
drepta din start spre dezvoltarea firească – conform 
calităților proprii – evitându-se astfel atâtea eșecuri 
și suferințe, în fond, nemeritate. Dacă școlarului 
îi place să zidească, dă-i mistria; dacă observi că 
buchisește întins – oferă-i stiloul și șansa de-a crea. 
Nu-l sili să facă ce nu poate, plasându-l acolo unde 
nu va da niciodată randament și unde sentimentul 
neîmplinirii va sângera necurmat în subconștient.

Nikos  Rizos

Alexandru
MORARU

eșuați în nemurire

Ali  Al  Ameri
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Alcătuit din „Cartea luminii” 
(care-i dă și titlul) și „Viața 
mea”, volumul semnat de 
Constantin Gumann – apărut 
la Editura Pim, Iași, în 2019 – 
este, parțial, o scriere encomi-
astică, prin care fiul adoptiv 
dorește să-și arate prețuirea 
față de cel ce l-a crescut și, în 
același timp, să-i facă perso-

nalitatea cunoscută, convins fiind că profesorul Con-
stantin N. Ionescu (1899-1996), despre care este vorba 
la început și care își păstrează, în continuare, statutul 
de spiritus rector în viața lui, licențiat în litere și filozo-
fie la București, a fost un nedreptățit al regimului co-
munist, a cărui valoare, pusă, în consecință, în umbră, 
merită scoasă la iveală și, deci, făcută cunoscută unui 
public mai larg decât cel care a avut acces la creațiile 
lui în timpul vieții.

Cartea întreagă poate fi citită ca un text argumenta-
tiv, în care cuvintele de la început constituie ipoteza 
întregului, căci, aici, C. Gumann construiește un lau-
datio, iar continuarea, cele două părți, demonstrează 
afirmațiile inițiale. Cuvântului de început, pentru un 
plus de obiectivitate, îi sunt alăturate aprecierile cu-
prinse într-o „scurtă recenzie”, ale unui „autor necu-
noscut”, dintr-un număr al ziarului „Universul”, din 
1947, când ar fi apărut pentru prima oară „Cartea lu-
minii”, semnată de Constantin Ionescu, după cum se 
precizează la început, „o carte interzisă în 1947 și arsă 
la ordinul regimului comunist”.

Volumul, reeditat acum, prin grija lui C. Gumann, 
conține douăzeci și unu de capitole, dedicate, în or-
dine alfabetică, majorității literelor: fiecare literă la 
care se oprește, o ilustrează prin referiri, într-un fel de 
dicționar-eseu, la cuvinte pe care le consideră repre-
zentative pentru condiția umană, de-a lungul timpului 
ori la un moment dat și pentru explicarea cărora își ia 
în sprijin citate din aserțiuni ale unor nume mari care 
au traversat istoria ori spiritualitatea omenirii, astfel că 
întreprinderea pare o construcție în primul rând pen-
tru sine, iar în al doilea rând, un dar pe care vrea să-l 
facă altora, dornici să-i parcurgă rândurile și gândurile.

Autorul vorbește, așadar, despre anarhie, anal-
fabetism, bani, bogăție, bunătate, brutalitate, des-
pre cultură, civilizație, corupție, despre disciplină, 
democrație, dreptate, educație, eroism, faptă, fericire, 
despre generații, generozitate, despre hoție, individu-
alism, individualitate, just, injust, luciditate, lașitate, 
muncă, negoț, origini, despre om, prostie, proști, râs, 
revoluție, școală, socialism, despre talent, timp, uni-
ficare, universalitate, varietăți, vitalitate, despre ex-
ploatare și zămislire, căutând să ofere, plecând de la 
propriile observații, explicații utile celor interesați de 
evoluția societății, dar și a gândirii, făcând conexiuni 
între aspecte general-umane și evenimente concrete 
care au punctat viața românească, mai ales în comu-
nism; textul apărut în 1947 este completat / adnotat 
cu o seamă de referiri la ceea ce s-a întâmplat după 
această dată, în special în viața politică (politica exter-
nă este, cu deosebire adusă în discuție) ale cărei greșeli 
sunt subliniate cu precădere, și care demonstrează 
justețea afirmațiilor inițiale ale autorului.

În finalul celei de-a doua părți a cărții, Constantin Gu-
mann concluzionează, în legătură cu cartea tatălui său 
adoptiv: „Capitalismul este vicios că împarte so-
cietatea în bogaţi şi săraci, socialismul este BUN 
că împarte mizeria la toţi, este fraza care a făcut ca 
această carte să fie arsă precum pe vremea naziștilor”. 

Cea de-a doua parte a cărții, „Viața mea”, continuă 
demonstrația cu privire la calitățile umane și intelec-
tuale ale lui Constantin Ionescu, pe care o face Con-
stantin Gumann, relatând, cu dragoste firească, șansa 
de a-i fi fost aproape, în calitate de fiu adoptiv. Este, 
în primele pagini, un text nostalgic, plin de pitoresc, 
de parfum și culoare ale unor vremuri care, cu toate 
că au avut latura lor de tristețe, pentru cel ce le evo-
că par fără pereche, din moment ce sunt sinonime cu 
adolescența, cu tinerețea, scutul fiecărui ins împotriva 
aproape oricărei forme de exprimare a răului. 

În al doilea rând, autorul își expune, în această parte 
a cărții, autobiografia, care este povestea unei vieți în 
același timp de excepție, în unele privințe, și tipică, în 
altele, pentru parcursul unui om pe care destinul l-a 
împins într-o luptă pe viață și pe moarte – fără exa-
gerare deloc! – pentru a-și recăpăta fireasca libertate, 
anulată de un regim politic discreționar, inuman. 

Ceea ce impresionează, de la început și pe întregul 
cuprins al cărții, pe lângă densitatea întâmplărilor 
ieșite din comun care i-au năvălit, în cascadă, în viață, 
prin uriașul lor grad de periculozitate, este firescul cu 
care eroul lor (și, realmente, cuvântul i se potrivește!) 
le relatează și își asumă totul, fără să-și facă un titlu de 
glorie din acțiunile sale.

Este, așadar, vorba despre o viață plină de eveni-
mente, de provocări, a unui om pregătit să o străbată 
ori învățat din mers, de nevoi, să se apere și să con-
tinue cursa, relatată concis, cu sinceritate, dar și cu 
har, iar relatarea celor trăite este punctată de pasaje 
eseistice despre putere, educație, cunoaștere, despre 
specificul național, despre capitalism, comunism, des-
pre viață și moarte etc., drept care parcurgerea cărții 

se face cu sufletul la gură: născut într-o lume norma-
lă, pierzându-și devreme tatăl biologic („fost colonel, 
șeful brigăzii antiteroriste, la Chișinău”, refugiat după 
invazia sovietică în Moldova, împreună cu armata ger-
mană, fără ca familia să mai primească vreodată vreun 
semn de la el), a rămas doar cu mama, în București, 
locuind într-o casă aparținând lui „Rosenberg Ioil, un 
evreu minunat”, fugit din Germania după „noaptea de 
cristal”, care avea „un atelier de cizelură, metaloplas-
tie în metale nobile”, unde copilul primește primele 
noțiuni despre creație, creativitate, artă… 

În continuare, când, ca elev al unui liceu militar 
de muzică, din București, pleacă, după primul an, în 
vacanța de vară, la o unitate militară din Câmpulung 
Muscel, îl cunoaște, în tren, pe Constantin Ionescu, de 
care se apropie, iar prietenia dintre ei este marcantă 
pentru viața celui ce, pe atunci, se numea Constan-
tin Guma, fiindcă profesorul a devenit ulterior, prin 
căsătorie cu mama tânărului, tatăl adoptiv, dar, mai 
ales, îndrumătorul spiritual și prietenul lui, care a 
adus treptat în casă, printr-un număr foarte mare de 
achiziții, „circa 10 mii de cărți”, dragostea pentru ci-
tit și l-a învățat, între altele, că „un om de cultură NU 
poate trăi fără o bibliotecă îndestulată”. 

Și tot la sfatul acestui tată, copilul este mutat la un li-
ceu industrial bucureștean („Josif Rangheț”), mișcare 
de bun augur pentru viața lui, fiindcă acolo i se dez-
voltă spiritul practic, învață o meserie și, prin studii-
le superioare pe care le face ulterior, are posibilitatea 
să realizeze lucruri deosebite în câteva domenii care 
îi aduc salvarea din situații extrem de dificile, dar și 
prosperitate și, mai ales, vizibilitate, de-a lungul tim-
pului, mai ales că are norocul de a întâlni și o seamă 
de oameni providențiali pentru existența lui, pe care 
îi respectă și nu-i uită, unul dintre aceștia fiind Isaac 
Feldman, în atelierul de reparații radio al căruia pune 
în practică ceea ce a învățat la liceul industrial, câștigă 
admirația acestuia, a clienților atelierului, dar și foar-
te mulți bani, raportat la ceea ce primea un muncitor 
dintr-o fabrică, la vremea respectivă, și, în plus, învață 
foarte multe despre viață, iar meseria aceasta devine 
bază pentru foarte multe dintre importantele lui rea-
lizări următoare.

De la Feldman și de la Rosenberg, primește în dar 
atelierele lor când părăsesc România pentru a se muta 
în Israel, dar, odată cu ele, și începutul unui șir de ne-
cazuri, pentru că tentativele lui de a munci și de a trăi, 
la douăzeci de ani, de pe urma acestora sunt conside-
rate de către noii puternici ai zilei „miș-mașuri” la care 
nu ar fi putut să apeleze decât „un element cu origine 
nesănătoasă”.

Dar viața merge mai departe, fiindcă personajul (este 
într-adevăr un personaj!) este un luptător neobosit, 
care, de foarte multe ori, se construiește și se resetează 
din mers. O calitate pe care și-a dezvoltat-o prin toate 
mediile pe unde, de voie și, mai ales, de nevoie, a tre-
cut a fost să se apropie de mulți oameni și să învețe cât 
s-a putut de la fiecare, astfel că existența i s-a derulat 
coerent, ca după un scenariu cu episoade teribile, dar 
cu happy end: legăturile făcute în perioada cât a lucrat 
la atelierul de reparații radio l-au sprijinit în pregă-
tirea admiterii la politehnică pe care a parcurs-o, cu 
probleme cauzate de refuzul de a se înscrie în Uniunea 
Tineretului Muncitor, un prim pas spre a deveni co-
munist, dar și cu altele, la absolvire, legate de primirea 
unui loc de muncă adecvat pregătirii profesionale.

Ca urmare, căsătorit în 1961, cu o studentă la medi-
cină, însă, după încheierea studiilor, nealiniat politic, 
a lucrat mai întâi în cooperație, a început să publice 
în reviste de specialitate „articole despre aplicațiile 
tranzistorilor, amplificatoare, montaje practice”, ceea 
ce l-a ajutat să obțină un post de profesor la Palatul pi-
onierilor din Cotroceni, unde s-a bucurat de aprecieri, 
fiind, între altele, autorul primului televizor didactic, 
de unde a plecat, prin închiderea instituției, la dorința 
soților Ceaușescu, și a ajuns la IEMI-Pipera, unde a 
primit un post de șef al unei benzi de producție.

Între timp, tatăl adoptiv a fost arestat, ca urmare a 
scrierii unui catren – cât se poate de nevinovat – pe 
care l-a citit la întâlnirea cu foștii colegi de facultate, 
după cincizeci de ani. Fostul adept al marxismului, în 
studenție (fusese unul dintre fondatorii organizației 
„Amicii URSS”, transformată în PCR), devine astfel 
dușman al comuniștilor, iar acțiunea lui se răsfrânge și 
asupra fiului adoptiv, care este, în consecință, dat afa-
ră de la locul de muncă, făcând parte dintr-o „familie 
nesănătoasă”, încât asemenea tulburări duc la decesul 
mamei, în 1978.

Toate aceste date, dar și altele, îl determină pe Con-
stantin Guma să se apropie tot mai mult de acțiunile 
dizidente care începuseră să ia amploare în alte țări 
comuniste. La ce se întâmplase până atunci, se adaugă 
și situația tatălui care, după ce a fost o vreme inter-
nat la un spital de psihiatrie, la Bălăceanca, este elibe-
rat, dar continuă să fie supravegheat de echipaje de la 
miliție / securitate.

Stimulat, deci, de mișcările de protest împotriva re-
gimului comunist din alte țări, de pildă cele ale sindica-
tului polonez „Solidaritatea”, condus de Lech Walesa, 
C. Guma își propune, cu un bun prieten, să întreprin-
dă o astfel de acțiune, însă, în cele din urmă, sprijinit 
de mătușa Elvira, sora mamei, rezidentă la Linz, în 

Austria, care anunță la postul de radio Europa Libe-
ră manifestația lui din Piața Romană, pentru a-și asi-
gura, în acest fel, protecția, este singurul participant. 
Este arestat imediat, încarcerat și urmează trecerea 
prin chinurile infernale, operă a organelor represive, 
pentru care tortura fizică și psihică reprezentau instru-
mentele de lucru principale, folosite împotriva tuturor 
celor considerați dușmani ai regimului.

De la Jilava, unde este închis în secția condamnaților 
la moarte, pentru a le auzi chinurile ca să se sperie și 
să acționeze așa cum i se cere, după „tratamentul” spe-
cific (ținut în condiții absolut inumane, maltratat, chi-
nuit în toate felurile, supus la electroșocuri, de către 
medici adevărați criminali, subordonați și dedicați re-
gimului, până ajunge la cardiologie, fiindcă inima este 
gata să-i cedeze), cu ajutorul medicului cardiolog, de la 
care află pregătirile făcute pentru evadarea lui de către 
prietenul cu care ar fi trebuit să manifesteze în Piața 
Romană, reușește să scape. Este preluat de prietenul 
său, dus spre Cluj, îmbarcat în camionul unui turc, pri-
eten al unei cunoștințe, și trecut granițele până în Aus-
tria, unde, pentru început, este primit de sora mamei 
sale și de soțul acesteia, însă nu rămâne mult acolo, 
urmează procedurile de primire a statutului de azilant 
politic și descoperirea a mulți compatrioți dornici să-l 
ajute în noua patrie, unde, după viața în lagărul comu-
nist, mărturisește: „Mă minunam de orice în Austria, 
de verdele pajiștilor (în luna noiembrie!), de bogăția 
magazinelor, de liniștea străzilor…”

În Austria, cunoaște însă și români (inclusiv preoți!) 
plătiți de organele de securitate din țară care se ocupă 
de transfugi, ajungându-se, nu de puține ori, la a-i ex-
termina, la ordin, pe unii dintre ei.

În ceea ce-l privește pe eroul rândurilor cărții, în 
Austria, educat în spiritul muncii, valorificând cam 
tot ce l-a învățat viața de până atunci, evaluându-și 
potențialitățile, dar și compatibilitatea cu un oraș sau 
altul, alege să se așeze la Salzburg: „Salzburgul m-a 
atras și prin industria electronică, și prin frumusețea 
naturii sau istoriei existente la orice pas, casa lui Mo-
zart, Mănăstirea Capucinilor, Cetatea impunătoare 
Hochsalzburg sau clădirile cu 4 etaje, construite din 
anul 1295, de pe Getreidegasse!” 

Aici, după ce susține concursuri de angajare, lucrează 
la firme unde înalta tehnologie își făcea tot mai preg-
nant loc, fiind foarte apreciat, și, așa cum mărturisește, 
gata să muncească indiferent de domeniu: „Eu am ac-
ceptat orice… orice era mai bun decât în România, am 
zis: întâi să arăt ce pot şi mai apoi să pretind. 
Trebuie să dai, ca să iei!” 

Lucrând cu seriozitate, fiind eficient, valorificând tot 
ce a învățat, fiind apreciat pentru deosebitele rezultate, 
nu ezită însă, când este nevoie, să se implice, în con-
tinuare, și după plecarea din țară, în ajutorarea unor 
persoane opresate, prin organizarea și desfășurarea 
unor acțiuni de protest excepționale, care obțin rezul-
tatul scontat.

Ca urmare a activității profesionale de la firma AB 
Mikroelektronik Group, ascensiunea îi este rapidă, 
este trimis la cursuri de management, iar directorul 
general Kernmaier îl sfătuiește să-și schimbe numele 
în „Gumann”, ceea ce și face. 

În 1988, devine cetățean austriac, postură din care 
urmărește apoi căderea comunismului în Europa și, 
în special, în România, precum și convulsiile sociale 
și politice din țara natală, când la conducere, după 
mișcarea revoluționară decembristă, se așază mulți 
dintre foștii nomenclaturiști, în frunte cu Ion Iliescu, 
astfel că metehnele fostului regim continuă să se ma-
nifeste, drept care C. Gumann este nevoit să-și ajute 
fiul să obțină azil politic în Austria, deși, teoretic, Ro-
mânia intrase deja în 1990 în zodia democrației.

Mulțumit de tot ce realizează, dinamic, energic, in-
teligent, creativ, deschis permanent spre cunoaștere, 
spre perfecționare, spre nou, ajunge apoi să învețe 
„enorm despre industria hotelieră ” și lucrează în cen-
trul de afaceri Penta, fiind bucuros de noile realizări, 
dar fără a uita de pasiunile mai vechi: „Partea frumoa-
să este că mi-am putut face la subsolul centrului Penta 
un atelier de metaloplastie și alte decorațiuni interioa-
re, prin sudură, in memoriam Rosenberg Ioil, evreul 
minunat ce mi-a predat meseria și chiar atelierul”.

Dincolo însă de întâmplările propriu-zise pe care, cu 
sinceritate, le evocă autorul, se remarcă efectele pozi-
tive ale educației primite în familie, al cărei corolar, 
formulat de tatăl adoptiv, „Să fii bun!”, îl ajută pe Con-
stantin Gumann să supraviețuiască și, când are prile-
jul – și îl are de foarte multe ori –, să facă performanță, 
pentru că una dintre calitățile care-i oferă sprijin ca 
să devină un învingător după fiecare încercare la care 
este supus este adaptabilitatea, la care se adaugă spiri-
tul de sacrificiu pentru o idee, atunci când o consideră 
justă, dar și capacitatea clasică (dobândită, în parte, 
prin educație, dar, cu siguranță, și imanență) de a ex-
trage din concret ceea ce e bun, frumos, adevărat. 

În concluzie, cartea lui Constantin Gumann este, 
în esență, o scriere pornită cu gândul de a salva de la 
uitare un om care a jalonat existența autorului, dar a 
devenit mărturia unui destin excepțional, care, grație 
valorificării unor calități aparte, a impus un erou ce 
a învățat, în buna tradiție străveche românească, să 
transforme orice înfrângere în victorie. 

Refuzând resemnarea - Constantin gumann: „Cartea luminii”

Mioara  BAHNA
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Poetul Clement Iordănescu reveni în țară, de la 
Paris, la începutul toamnei; cu aproximativ două luni 
până la Festivalul de Poezie, aflat deja la a patra ediție. 
Începea sondajul pentru Poetul anului, laureatul 
fiind ales de către publicul cititor, fără sugestiile criticii, 
ale editurilor, universităților, presei de întâmpinare. 
Publicul – marele anonim, adevăratul judecător, în 
opinia generală a obștei scriitoricești, avea să decidă...

Clement Iordănescu participase la toate edițiile fără 
a se fi numărat printre privilegiați.  Nu-i recunoșteau 
marele talent nici colegii de breaslă, nici vecinii din 
cartier și nici chiar toți membrii propriei familii. 
Primeau cartea cu autograf, o răsfoiau sumar și o 
strecurau în rafturile unei biblioteci de apartament, 
printre broșuri de sociologie, beletristica clasicilor și 
câteva vechi manuale școlare. Pe urmă, o uitau...

Întâmplător, vizitându-și câteva rude la Paris, 
Clement Iordănescu aflase câte ceva despre 
marketingul de librărie. Fără să-și propună acest lucru, 
bineînțeles. De pildă, într-o dimineață plictisitoare 
petrecută pe bulevardele pariziene, dăduse cu ochii 
de librăria editurii Galimard. Ezitase, înainte de a 
intra, dar în cele din urmă se hotărâse. În fond, era 
un străin, nu-i păsa că va fi privit chiorâș când va ieși 
din librărie fără să fi cumpărat o carte. Fu întâmpinat 
de librar care se oferi, amabil, să-i prezinte noutățile. 
Poetul român vorbea limba franceză mai corect chiar 
decât vânzătorul de carte (până la pensionare, predase 
franceza într-o prestigioasă universitate), un omuleț 
verde la față, care se străduise să se facă înțeles în 
idiomul popular fiindcă librăria se afla pe o stradă 
oarecare, nici în incinta unei unversități și nici într-un 
campus universitar.

Clement Iordănescu ascultase explicațiile, mai punea 
și el câte o întrebare iar la sfârșit dăduse de înțeles că 
nu prea era hotărât să achiziționeze  o anume carte. 
Binevoitor, librarul îl întoarse cu fața către un anumit 
punct al încăperii. Poetul observă trei rânduri de bănci 
și o duzină de indivizi adânciți în lectură. Vânzătorul 
bănui că are de-a face cu un străin și se grăbi să-i explice :

„Dragă domnule, nu e nevoie să cumpărați cartea 
astăzi. Alegeți, vă rog, ce vă interesează și o puteți 
lectura în librărie. Dacă v-a plăcut, o achiziționați 
altădată. Probabil că o veți recomanda și prietenilor 
dumneavoastră...”

Românul medită mult la ceea ce i se păruse, la 
început, sminteala unui librar oarecare. Numai după 
câteva vizite și în alte librării pariziene, înțelese genul 
inedit de politică de prezentare a cărții și exclamă, 
iluminat: Strașnică formă de marketing! Ar trebui 
implementată și la noi, pe Dâmbovița...

În anul următor, poetul Clement Iordănescu se afla 
tot la Paris, de data aceasta nu chiar într-o vizită de 
familie. Prin bunăvoina ICR i se tradusese la editura 
Michel Aubin, L’Horizon de l’escargot, un volum 
de versuri care, în țară, trecuse aproape neobservat. 
Două zile bătu cu pasul bulevardele pariziene în 
căutarea librăriei editurii respective. O află, când se 
aștepta mai puțin, pe o stradă lăturalnică, într-un 
cartier comercial. Intră și spre marea sa satisfacție, 
își descoperi opera. Ca peste tot, librarul (tot mic de 
statură și verde la față) îl întâmpină și se oferi să-i 
prezinte noutățile. Aparent, involuntar, Clement 
Iordănescu scoase din raft cartea sa.

„Oh, v-ați orientat cum nu se poate mai bine ! exclamă 
omulețul. Este o traducere. Autorul este român, unul 
dintre cei mai valoroși. Scrie o poezie excelentă... Patru 
euro, vă rog !...”

Clement Iordănescu nu-și declină identitatea deși 
era foarte tentat s-o facă. Cui îi este indiferent să i se 

spună în față că este un poet extraordinar ?... Se abținu 
fiindcă strategia lui era alta. Dădu de înțeles că nu era 
prea hotărât, primi totuși volumul și se strecură pe 
o băncuță, alături de alți indivizi concentrați asupra 
tomurilor.

La început, răsfoi cartea, îi mângâie paginile, citi 
ici, colo câteva versuri. Când găsi momentul oportun, 
monologă cu voce semijoasă dar destul de potrivită 
pentru a fi auzit:

„Ce livre est admirable !... C’ est extraordinaire !... 
Mon Dieu !...”

O făcu până în momentul în care câteva priviri 
curioase se ridicară spre el; la început, numai atât. 
Clement Iordănescu îi provocă pe necunoscuți la un 
dialog:

„Ador poezia, dar cuvântul adoration pare nesatis-
făcător pentru ceea ce am citit aici, declară în franceza 
literară, predată la universitate atâția ani. Ați putea-o 
răsfoi puțin”, o întinse spre cel mai apropiat vecin.

„Aveți perfectă dreptate, aprecie omul după ce citi, la 
întâplare, două poezii. Autorul, probabil un algerian, 
îmi este necunoscut, dar scrie excelent...”

Dădu să-i înapoieze cartea, însă vecinul de-alături  
i-o ceru și, la rândul său, citi câteva poezii.

„Într-adevăr !... Mărturisesc că nu sunt un cititor 
de poezie avizat, dar versurile acestui algerian, cum 
spuneați, mi se par fără cusur... Cred c-am s-o cumpăr... 
Bănuiesc că au mai rămas câteva exemplare în raft...”

„Puține, foarte puține,” interveni Clement 
Iordănescu, observând, aproape fericit, cum cartea se 
îndepărtează de el, spre cei mai îndepărtați curioși.

După un timp, își primi exemplarul și-l răsfoi din 
nou. Se scurse astfel cam vreun ceas. Observă la toneta 
cu cărțile sale cîțiva indivizi. Puțini, dar era bine și-
așa, gândi, scuturat de emoție. Nu se așteptase că va 
convinge atât de ușor niște străini să-i solicite versurile. 
Apărură și alții iar rândul la casă se lungi. Se alătură și 
el. Când ajunse în fața librarului, omulețul cu pomeții 
obrajilor verzi îi zâmbi:

„V-ați hotărât ? îl întâmpină prietenos. Pot spune că 
ați avut noroc. Exmplarul de-l aveți în mână e ultimul. 
Sunteți, într-adevăr, norocos...”

Clement Iordănescu reveni la București plin de 
entuziasm. Povesti colegilor de breaslă, membrilor 
propriei familii, cunoștințelor din cartier experiența 
pariziană. Evident, nu suflă o vorbă despre trucul 
folosit. Întâmpină zâmbete de neîncredere din partea 
tuturor. Cum să te bucuri de o oarecare notorietate 
într-o țară străină, când la tine acasă ești ignorat?... 
Curiozitate firească, aprecie...

Festivalul de Poezie începuse să fie trâmbițat în 
presa literară, la posturile de radio și televiziune; o 
informație între atâtea altele, ca în fiecare an. Pentru 
Poetul anului  se anticipa o dispută între aceiași 
autori considerați de neînlocuit de către critica 
literară, profesorii universitari și dascălii de liceu. Li se 
prezentau cărțile înainte de-a fi fost stabilit laureatul. 
Publicul era astfel orientat în alegerea celui mai bun 
poet din acel an...

Clement Iordănescu hotărî că trebuie să acționeze 
rapid. Strategia aleasă la Paris era ineficientă la 
București. Imaginase o alta și trebuia pusă în aplicare 
imediat. Sondajul putea începe peste o săptămână, 
două, de ce nu, chiar  a doua zi ?... Avea în casă câteva 
zeci de exemplare din tirajul minuscul, plătit de autor. 
Retrase din librării și volumele inexistente în rafturi 
dar păstrate în depozite pentru a putea fi returnate, 
eventual, la cererea autorului. O făcu cu zâmbetul pe 
figură, ignorând ironia librarilor care nu-l menajau:

„Le retrageți ?... E mai bine. Depozitul e suprasolicitat 
și ne mai vin cărți...”

Când și ultimul volum – Orizontul melcului, 
varianta românească – fu recuperat, poetul dădu curs 
smintelii, cum își numise strategia, de reușita căreia 
nu părea totuși prea convins. Dar merita să încerce...

Dimineața devreme și până la orele prânzului colinda 
bulevardele capitalei cu două sacoșe burdușite cu cărți. 
Avea în vedere parcurile, stațiile de metrou, refugiile 
pietonale, liceele, universitatea și chiar chioșcul din 
Cișmigiu în care Biblioteca Națională deversa surplusul 
de volume ieșite din uz. Trecători din cele mai diverse 
categorii profesionale le răsfoiau și își însușeau ce-i 
interesa. Era o modalitatea înțeleaptă de apropiere a 
metropolitanilor de carte.

Clement Iordănescu intra, de pildă, într-un parc. 
Profitând de momentele când nu putea fi observat, lăsa 
din loc în loc, pe bănci, câte un volum și se îndepărta. La 
fel proceda în locurile aglomerate, cu maximă discreție, 
bineînțeles. Și erau foarte multe în București. La intrarea 
în școli, alegea elevii cei mai mari și pe cei bănuiți a fi 
profesorii lor. Le înmâna cartea cu un zâmbet umil:

„Ultimul volum al unui poet important, vă rog!... 
Societatea de Redresare a Culturii Dâmbovițene vi-l 
recomandă cu căldură și vi-l oferă gratuit...”

Societatea era fictivă, dar dâmbovițenii, prea puțin 
preocupați de poezie, nu puneau la îndoială existența 
ei... La orele prânzului, poetul Clement Iordănescu 
ajungea acasă. Ciugulea ceva, bea un pahar cu vin rece 
și se întindea peste pat. Nu adormea niciodată. Reflecta 
la ceea ce era tot mai convins că este o sminteală... 

Să-ți împrăștii volumul pentru care ai trudit aproape 
un an este chiar o sminteală... Dar, la urma urmei, ce 
sunt poeții ? se întreba retoric. Niște smitiți frumoși... 
Și ce este poezia ?... O pasăre hărăzită de divinitate să 
zboare. I-au dat viață zeii cei vechi, dar zeii au pierit, 
în schimb, poezia colindă prin lume în chip de pasăre; 
în chipul feluritelor păsări...

Spre seară, Clement Iordănescu reface traseul din 
prima parte a zilei. Are la îndemână cele două sacoșe 
pentru recuperarea cărților care n-au trezit interesul 
concitadinilor. În chioșcul din Cișmigiu, rafturile sunt 
goale. În parcurile bucureștene, stațiile de metrou, 
refugiile pietonale – același rezultat. Volumul său de 
versuri a dispărut, aflându-și cititorii. Nu se îndoiește 
de asta. Nimeni nu ia o carte fără s-o răsfoiască; s-o 
citească, dacă primele versuri au plăcut... Inevitabil, 
vor reține și numele autorului. Probabil, vor intra și 
într-o librărie, interesându-se de cărțile aceluiași poet. 
Și dacă librarul le va răspunde, plictisit, că volumele 
solicitate nu se află în rafturi și nici în magazie, cititorii 
anonimi se vor duce cu gândul că este vorba de un 
autor celebru, a cărui operă se epuizase deja.

Bătrânul poet visează cu ochii deschiși. Au trecut deja 
câteva săptămâni și nici măcar o dată nu s-a întâmplat 
să-și recupereze vreun volum prefăcut uitat prin 
diverse locuri. Au început deja sondajele pentru cel 
mai popular autor de poezie. Sunt evitate rezultatele 
parțiale. Regula este ca surpriza să fie deplină.

Festivalul de Poezie debută la data fixată cu multe 
luni înainte. Ceremonia de deschidere este, ca de 
fiecare dată, lungă și plictisitoare. Publicul așteaptă 
deschiderea standurilor editurilor participante cu 
mii de titluri: mai noi sau mai vechi, ale unor autori 
deveniți deja celebri sau ale unor necunoscuți. Aceștia 
din urmă aparțineau visătorilor; sperau să le rostească 
cineva măcar numele. Printre ei, și poetul Clement 
Iordănescu.

Ministrul culturii  este absent de la ceremonie. 
Scuzabil: se află într-o țară exotică, într-un schimb 
de experiență. A autorizat un consilier să oficieze 
deschiderea Festivalului. În ultimul moment, și acesta 
anunță că o delegație dintr-o țară vecină îl reține la 
minister. Se întâmplă... Lipsesc și Ics și Igrec și Zet. Va 
rosti câteva cuvinte primarul municipiului și cu asta 
basta... În cele câteva zile ale Festivalului, bucureștenii 
se perindă prin fața standurilor. Se vinde și nu prea. 
Câte-o editură mai organizează o lansare. Vorbesc 
editorul, criticul literar, rugat insistent să spună câteva 
cuvinte, autorul... Sunt ascultați și nu prea...

Momentul așteptat este decernarea titlului neoficial, 
Poetul anului. Cuvântul neoficial este repetat de 
câteva ori. Pentru ca lucrurile să fie clare: opțiunea 
a fost a publicului larg, anonim, și nu al criticii de 
specialitate (a cărei opinie, pentru același larg și 
anonim public, rămâne o necunoscută).

     Se anticipează a fi încununați cu laurii recunoaș-
terii publice Ics, Igrec sau Zet; aceiași din anii 
precedenți. Cine ar putea produce surpriza? Într-o 
breaslă serioasă nu pot exista surprize; nimic nu este 
lăsat la voia întâmplării...

Și totuși...
În final, după prelungirea momentului de suspans 

prin diferite tertipuri de comunicare, este rostit 
numele laureatului... Preferatul publicului... Clement 
Iordănescu...

„Punctaj aproape maxim, adaugă moderatorul. Îl 
invităm aici, în față, să ne spună câteva cuvinte. Sper 
că se află în sală...”

Răsturnat pe un scaun aflat din întâmplare în 
preajmă, Clement Iordănescu plânge. Emoția l-a 
copleșit. Câțiva critici literari din tânăra generație 
l-au înconjurat și așteaptă să se liniștească. Doresc 
să abordeze exegezele lor critice cu opera acestui 
seminecunoscut. Despre ceilalți poeți s-a scris mult. Și 
cam exagerat de laudativ. În spiritul judecărții publice, 
care, în fond, are ultimul cuvânt, tinerii critici doresc 
o altă abordare decât aceea a celor consacrați. A venit 
și vremea lor...

Festivalul se încheie cu o tombolă. Câștigătorii 
primesc, prin tradiție, cartea laureatului. Anul acesta 
va fi o excepție. Editura la care a apărut cartea poetu-
lui Clement Iordănescu n-a adus niciun exemplar din 
opera acestuia. Cum să prevadă ?... Se cam bănuia cine 
va lua premiul...

„Hai, liniștiți-vă, îl încurajează pe poet unul din 
tinerii critici. Mergeți la microfon. Trebuie să spuneți 
câteva cuvinte...”

Poetul refuză. Îi e teamă că îl va lua gura pe dinainte; 
că va vorbi despre sminteala lui; despre modul inedit 
de a-și face publicitate. N-ar fi exclus ca la ediția 
următoare cărțile poeților din București și de-aiurea să 
le afli împrăștiate peste tot: prin parcuri și părculețe; 
prin stațiile de metrou și-n refugiile pietonale... Și 
din nou concurență, din nou arbitrariu, din nou..., 
din nou... Nu. Hotărât, nu!... Se ridică și, ignorând 
insistențele tinerilor critici, iese în stradă.

Sminteala lui poate fi, în definitiv, un semn al 
geniului, gândește. Nu poate, ci sigur... Prin tradiție, 
cei normali acceptă regulile jocului, consacrate... De la 
an la an, cam aceleași; cu siguranță, aceleași... El, nu...
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Fals eseu despre „sminteala” poeților
Alcătuit din „Cartea luminii” 

(care-i dă și titlul) și „Viața 
mea”, volumul semnat de 
Constantin Gumann – apărut 
la Editura Pim, Iași, în 2019 – 
este, parțial, o scriere encomi-
astică, prin care fiul adoptiv 
dorește să-și arate prețuirea 
față de cel ce l-a crescut și, în 
același timp, să-i facă perso-

nalitatea cunoscută, convins fiind că profesorul Con-
stantin N. Ionescu (1899-1996), despre care este vorba 
la început și care își păstrează, în continuare, statutul 
de spiritus rector în viața lui, licențiat în litere și filozo-
fie la București, a fost un nedreptățit al regimului co-
munist, a cărui valoare, pusă, în consecință, în umbră, 
merită scoasă la iveală și, deci, făcută cunoscută unui 
public mai larg decât cel care a avut acces la creațiile 
lui în timpul vieții.

Cartea întreagă poate fi citită ca un text argumenta-
tiv, în care cuvintele de la început constituie ipoteza 
întregului, căci, aici, C. Gumann construiește un lau-
datio, iar continuarea, cele două părți, demonstrează 
afirmațiile inițiale. Cuvântului de început, pentru un 
plus de obiectivitate, îi sunt alăturate aprecierile cu-
prinse într-o „scurtă recenzie”, ale unui „autor necu-
noscut”, dintr-un număr al ziarului „Universul”, din 
1947, când ar fi apărut pentru prima oară „Cartea lu-
minii”, semnată de Constantin Ionescu, după cum se 
precizează la început, „o carte interzisă în 1947 și arsă 
la ordinul regimului comunist”.

Volumul, reeditat acum, prin grija lui C. Gumann, 
conține douăzeci și unu de capitole, dedicate, în or-
dine alfabetică, majorității literelor: fiecare literă la 
care se oprește, o ilustrează prin referiri, într-un fel de 
dicționar-eseu, la cuvinte pe care le consideră repre-
zentative pentru condiția umană, de-a lungul timpului 
ori la un moment dat și pentru explicarea cărora își ia 
în sprijin citate din aserțiuni ale unor nume mari care 
au traversat istoria ori spiritualitatea omenirii, astfel că 
întreprinderea pare o construcție în primul rând pen-
tru sine, iar în al doilea rând, un dar pe care vrea să-l 
facă altora, dornici să-i parcurgă rândurile și gândurile.

Autorul vorbește, așadar, despre anarhie, anal-
fabetism, bani, bogăție, bunătate, brutalitate, des-
pre cultură, civilizație, corupție, despre disciplină, 
democrație, dreptate, educație, eroism, faptă, fericire, 
despre generații, generozitate, despre hoție, individu-
alism, individualitate, just, injust, luciditate, lașitate, 
muncă, negoț, origini, despre om, prostie, proști, râs, 
revoluție, școală, socialism, despre talent, timp, uni-
ficare, universalitate, varietăți, vitalitate, despre ex-
ploatare și zămislire, căutând să ofere, plecând de la 
propriile observații, explicații utile celor interesați de 
evoluția societății, dar și a gândirii, făcând conexiuni 
între aspecte general-umane și evenimente concrete 
care au punctat viața românească, mai ales în comu-
nism; textul apărut în 1947 este completat / adnotat 
cu o seamă de referiri la ceea ce s-a întâmplat după 
această dată, în special în viața politică (politica exter-
nă este, cu deosebire adusă în discuție) ale cărei greșeli 
sunt subliniate cu precădere, și care demonstrează 
justețea afirmațiilor inițiale ale autorului.

În finalul celei de-a doua părți a cărții, Constantin Gu-
mann concluzionează, în legătură cu cartea tatălui său 
adoptiv: „Capitalismul este vicios că împarte so-
cietatea în bogaţi şi săraci, socialismul este BUN 
că împarte mizeria la toţi, este fraza care a făcut ca 
această carte să fie arsă precum pe vremea naziștilor”. 

Cea de-a doua parte a cărții, „Viața mea”, continuă 
demonstrația cu privire la calitățile umane și intelec-
tuale ale lui Constantin Ionescu, pe care o face Con-
stantin Gumann, relatând, cu dragoste firească, șansa 
de a-i fi fost aproape, în calitate de fiu adoptiv. Este, 
în primele pagini, un text nostalgic, plin de pitoresc, 
de parfum și culoare ale unor vremuri care, cu toate 
că au avut latura lor de tristețe, pentru cel ce le evo-
că par fără pereche, din moment ce sunt sinonime cu 
adolescența, cu tinerețea, scutul fiecărui ins împotriva 
aproape oricărei forme de exprimare a răului. 

În al doilea rând, autorul își expune, în această parte 
a cărții, autobiografia, care este povestea unei vieți în 
același timp de excepție, în unele privințe, și tipică, în 
altele, pentru parcursul unui om pe care destinul l-a 
împins într-o luptă pe viață și pe moarte – fără exa-
gerare deloc! – pentru a-și recăpăta fireasca libertate, 
anulată de un regim politic discreționar, inuman. 

Ceea ce impresionează, de la început și pe întregul 
cuprins al cărții, pe lângă densitatea întâmplărilor 
ieșite din comun care i-au năvălit, în cascadă, în viață, 
prin uriașul lor grad de periculozitate, este firescul cu 
care eroul lor (și, realmente, cuvântul i se potrivește!) 
le relatează și își asumă totul, fără să-și facă un titlu de 
glorie din acțiunile sale.

Este, așadar, vorba despre o viață plină de eveni-
mente, de provocări, a unui om pregătit să o străbată 
ori învățat din mers, de nevoi, să se apere și să con-
tinue cursa, relatată concis, cu sinceritate, dar și cu 
har, iar relatarea celor trăite este punctată de pasaje 
eseistice despre putere, educație, cunoaștere, despre 
specificul național, despre capitalism, comunism, des-
pre viață și moarte etc., drept care parcurgerea cărții 

se face cu sufletul la gură: născut într-o lume norma-
lă, pierzându-și devreme tatăl biologic („fost colonel, 
șeful brigăzii antiteroriste, la Chișinău”, refugiat după 
invazia sovietică în Moldova, împreună cu armata ger-
mană, fără ca familia să mai primească vreodată vreun 
semn de la el), a rămas doar cu mama, în București, 
locuind într-o casă aparținând lui „Rosenberg Ioil, un 
evreu minunat”, fugit din Germania după „noaptea de 
cristal”, care avea „un atelier de cizelură, metaloplas-
tie în metale nobile”, unde copilul primește primele 
noțiuni despre creație, creativitate, artă… 

În continuare, când, ca elev al unui liceu militar 
de muzică, din București, pleacă, după primul an, în 
vacanța de vară, la o unitate militară din Câmpulung 
Muscel, îl cunoaște, în tren, pe Constantin Ionescu, de 
care se apropie, iar prietenia dintre ei este marcantă 
pentru viața celui ce, pe atunci, se numea Constan-
tin Guma, fiindcă profesorul a devenit ulterior, prin 
căsătorie cu mama tânărului, tatăl adoptiv, dar, mai 
ales, îndrumătorul spiritual și prietenul lui, care a 
adus treptat în casă, printr-un număr foarte mare de 
achiziții, „circa 10 mii de cărți”, dragostea pentru ci-
tit și l-a învățat, între altele, că „un om de cultură NU 
poate trăi fără o bibliotecă îndestulată”. 

Și tot la sfatul acestui tată, copilul este mutat la un li-
ceu industrial bucureștean („Josif Rangheț”), mișcare 
de bun augur pentru viața lui, fiindcă acolo i se dez-
voltă spiritul practic, învață o meserie și, prin studii-
le superioare pe care le face ulterior, are posibilitatea 
să realizeze lucruri deosebite în câteva domenii care 
îi aduc salvarea din situații extrem de dificile, dar și 
prosperitate și, mai ales, vizibilitate, de-a lungul tim-
pului, mai ales că are norocul de a întâlni și o seamă 
de oameni providențiali pentru existența lui, pe care 
îi respectă și nu-i uită, unul dintre aceștia fiind Isaac 
Feldman, în atelierul de reparații radio al căruia pune 
în practică ceea ce a învățat la liceul industrial, câștigă 
admirația acestuia, a clienților atelierului, dar și foar-
te mulți bani, raportat la ceea ce primea un muncitor 
dintr-o fabrică, la vremea respectivă, și, în plus, învață 
foarte multe despre viață, iar meseria aceasta devine 
bază pentru foarte multe dintre importantele lui rea-
lizări următoare.

De la Feldman și de la Rosenberg, primește în dar 
atelierele lor când părăsesc România pentru a se muta 
în Israel, dar, odată cu ele, și începutul unui șir de ne-
cazuri, pentru că tentativele lui de a munci și de a trăi, 
la douăzeci de ani, de pe urma acestora sunt conside-
rate de către noii puternici ai zilei „miș-mașuri” la care 
nu ar fi putut să apeleze decât „un element cu origine 
nesănătoasă”.

Dar viața merge mai departe, fiindcă personajul (este 
într-adevăr un personaj!) este un luptător neobosit, 
care, de foarte multe ori, se construiește și se resetează 
din mers. O calitate pe care și-a dezvoltat-o prin toate 
mediile pe unde, de voie și, mai ales, de nevoie, a tre-
cut a fost să se apropie de mulți oameni și să învețe cât 
s-a putut de la fiecare, astfel că existența i s-a derulat 
coerent, ca după un scenariu cu episoade teribile, dar 
cu happy end: legăturile făcute în perioada cât a lucrat 
la atelierul de reparații radio l-au sprijinit în pregă-
tirea admiterii la politehnică pe care a parcurs-o, cu 
probleme cauzate de refuzul de a se înscrie în Uniunea 
Tineretului Muncitor, un prim pas spre a deveni co-
munist, dar și cu altele, la absolvire, legate de primirea 
unui loc de muncă adecvat pregătirii profesionale.

Ca urmare, căsătorit în 1961, cu o studentă la medi-
cină, însă, după încheierea studiilor, nealiniat politic, 
a lucrat mai întâi în cooperație, a început să publice 
în reviste de specialitate „articole despre aplicațiile 
tranzistorilor, amplificatoare, montaje practice”, ceea 
ce l-a ajutat să obțină un post de profesor la Palatul pi-
onierilor din Cotroceni, unde s-a bucurat de aprecieri, 
fiind, între altele, autorul primului televizor didactic, 
de unde a plecat, prin închiderea instituției, la dorința 
soților Ceaușescu, și a ajuns la IEMI-Pipera, unde a 
primit un post de șef al unei benzi de producție.

Între timp, tatăl adoptiv a fost arestat, ca urmare a 
scrierii unui catren – cât se poate de nevinovat – pe 
care l-a citit la întâlnirea cu foștii colegi de facultate, 
după cincizeci de ani. Fostul adept al marxismului, în 
studenție (fusese unul dintre fondatorii organizației 
„Amicii URSS”, transformată în PCR), devine astfel 
dușman al comuniștilor, iar acțiunea lui se răsfrânge și 
asupra fiului adoptiv, care este, în consecință, dat afa-
ră de la locul de muncă, făcând parte dintr-o „familie 
nesănătoasă”, încât asemenea tulburări duc la decesul 
mamei, în 1978.

Toate aceste date, dar și altele, îl determină pe Con-
stantin Guma să se apropie tot mai mult de acțiunile 
dizidente care începuseră să ia amploare în alte țări 
comuniste. La ce se întâmplase până atunci, se adaugă 
și situația tatălui care, după ce a fost o vreme inter-
nat la un spital de psihiatrie, la Bălăceanca, este elibe-
rat, dar continuă să fie supravegheat de echipaje de la 
miliție / securitate.

Stimulat, deci, de mișcările de protest împotriva re-
gimului comunist din alte țări, de pildă cele ale sindica-
tului polonez „Solidaritatea”, condus de Lech Walesa, 
C. Guma își propune, cu un bun prieten, să întreprin-
dă o astfel de acțiune, însă, în cele din urmă, sprijinit 
de mătușa Elvira, sora mamei, rezidentă la Linz, în 

Austria, care anunță la postul de radio Europa Libe-
ră manifestația lui din Piața Romană, pentru a-și asi-
gura, în acest fel, protecția, este singurul participant. 
Este arestat imediat, încarcerat și urmează trecerea 
prin chinurile infernale, operă a organelor represive, 
pentru care tortura fizică și psihică reprezentau instru-
mentele de lucru principale, folosite împotriva tuturor 
celor considerați dușmani ai regimului.

De la Jilava, unde este închis în secția condamnaților 
la moarte, pentru a le auzi chinurile ca să se sperie și 
să acționeze așa cum i se cere, după „tratamentul” spe-
cific (ținut în condiții absolut inumane, maltratat, chi-
nuit în toate felurile, supus la electroșocuri, de către 
medici adevărați criminali, subordonați și dedicați re-
gimului, până ajunge la cardiologie, fiindcă inima este 
gata să-i cedeze), cu ajutorul medicului cardiolog, de la 
care află pregătirile făcute pentru evadarea lui de către 
prietenul cu care ar fi trebuit să manifesteze în Piața 
Romană, reușește să scape. Este preluat de prietenul 
său, dus spre Cluj, îmbarcat în camionul unui turc, pri-
eten al unei cunoștințe, și trecut granițele până în Aus-
tria, unde, pentru început, este primit de sora mamei 
sale și de soțul acesteia, însă nu rămâne mult acolo, 
urmează procedurile de primire a statutului de azilant 
politic și descoperirea a mulți compatrioți dornici să-l 
ajute în noua patrie, unde, după viața în lagărul comu-
nist, mărturisește: „Mă minunam de orice în Austria, 
de verdele pajiștilor (în luna noiembrie!), de bogăția 
magazinelor, de liniștea străzilor…”

În Austria, cunoaște însă și români (inclusiv preoți!) 
plătiți de organele de securitate din țară care se ocupă 
de transfugi, ajungându-se, nu de puține ori, la a-i ex-
termina, la ordin, pe unii dintre ei.

În ceea ce-l privește pe eroul rândurilor cărții, în 
Austria, educat în spiritul muncii, valorificând cam 
tot ce l-a învățat viața de până atunci, evaluându-și 
potențialitățile, dar și compatibilitatea cu un oraș sau 
altul, alege să se așeze la Salzburg: „Salzburgul m-a 
atras și prin industria electronică, și prin frumusețea 
naturii sau istoriei existente la orice pas, casa lui Mo-
zart, Mănăstirea Capucinilor, Cetatea impunătoare 
Hochsalzburg sau clădirile cu 4 etaje, construite din 
anul 1295, de pe Getreidegasse!” 

Aici, după ce susține concursuri de angajare, lucrează 
la firme unde înalta tehnologie își făcea tot mai preg-
nant loc, fiind foarte apreciat, și, așa cum mărturisește, 
gata să muncească indiferent de domeniu: „Eu am ac-
ceptat orice… orice era mai bun decât în România, am 
zis: întâi să arăt ce pot şi mai apoi să pretind. 
Trebuie să dai, ca să iei!” 

Lucrând cu seriozitate, fiind eficient, valorificând tot 
ce a învățat, fiind apreciat pentru deosebitele rezultate, 
nu ezită însă, când este nevoie, să se implice, în con-
tinuare, și după plecarea din țară, în ajutorarea unor 
persoane opresate, prin organizarea și desfășurarea 
unor acțiuni de protest excepționale, care obțin rezul-
tatul scontat.

Ca urmare a activității profesionale de la firma AB 
Mikroelektronik Group, ascensiunea îi este rapidă, 
este trimis la cursuri de management, iar directorul 
general Kernmaier îl sfătuiește să-și schimbe numele 
în „Gumann”, ceea ce și face. 

În 1988, devine cetățean austriac, postură din care 
urmărește apoi căderea comunismului în Europa și, 
în special, în România, precum și convulsiile sociale 
și politice din țara natală, când la conducere, după 
mișcarea revoluționară decembristă, se așază mulți 
dintre foștii nomenclaturiști, în frunte cu Ion Iliescu, 
astfel că metehnele fostului regim continuă să se ma-
nifeste, drept care C. Gumann este nevoit să-și ajute 
fiul să obțină azil politic în Austria, deși, teoretic, Ro-
mânia intrase deja în 1990 în zodia democrației.

Mulțumit de tot ce realizează, dinamic, energic, in-
teligent, creativ, deschis permanent spre cunoaștere, 
spre perfecționare, spre nou, ajunge apoi să învețe 
„enorm despre industria hotelieră ” și lucrează în cen-
trul de afaceri Penta, fiind bucuros de noile realizări, 
dar fără a uita de pasiunile mai vechi: „Partea frumoa-
să este că mi-am putut face la subsolul centrului Penta 
un atelier de metaloplastie și alte decorațiuni interioa-
re, prin sudură, in memoriam Rosenberg Ioil, evreul 
minunat ce mi-a predat meseria și chiar atelierul”.

Dincolo însă de întâmplările propriu-zise pe care, cu 
sinceritate, le evocă autorul, se remarcă efectele pozi-
tive ale educației primite în familie, al cărei corolar, 
formulat de tatăl adoptiv, „Să fii bun!”, îl ajută pe Con-
stantin Gumann să supraviețuiască și, când are prile-
jul – și îl are de foarte multe ori –, să facă performanță, 
pentru că una dintre calitățile care-i oferă sprijin ca 
să devină un învingător după fiecare încercare la care 
este supus este adaptabilitatea, la care se adaugă spiri-
tul de sacrificiu pentru o idee, atunci când o consideră 
justă, dar și capacitatea clasică (dobândită, în parte, 
prin educație, dar, cu siguranță, și imanență) de a ex-
trage din concret ceea ce e bun, frumos, adevărat. 

În concluzie, cartea lui Constantin Gumann este, 
în esență, o scriere pornită cu gândul de a salva de la 
uitare un om care a jalonat existența autorului, dar a 
devenit mărturia unui destin excepțional, care, grație 
valorificării unor calități aparte, a impus un erou ce 
a învățat, în buna tradiție străveche românească, să 
transforme orice înfrângere în victorie. 

Refuzând resemnarea - Constantin gumann: „Cartea luminii”

Mioara  BAHNA
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Trece Domnul Eminescu
Peste Nistru, peste Tisa, visător, spre Marea Mare
Trece Domnul Eminescu pe un zimbru sfânt călare.
Stă pe-un umăr al lui luna, soarele pe celălaltu,
Arde-n frunte-i blând luceafăr-împărat cum nu e altul

De e tei, e Eminescu
Doi copaci clatină-și ramul
Și-n vânt frunza-și risipescu.
De-i mesteacăn, e Esenin,
De e tei, e Eminescu…

Sentiment, la Cluj, cu Lucian Blaga
Zeu al Clujului, odată.
Muritor, sub steaua Lui,
Îi adulmec pe străzi urme
Și-i, în gând, înalț statui…

Către Bacovia (II)
Ca tine „singuratic și uitat”,
Nu în acea „provincie pustie”,
Ci-n munții mei, doar cu Zalmoxe-zeu,
Pe-altarul lui arzând încă - făclie…

Vinea (II)
Nesomn, alean, tristețe, suspine, plâns, tăcere,
Lumină, umbră, vaier de gând, singurătate
Și, de ivoriu, turnu-nvelit cu toate-acestea
În care el inimă-i ce bate, bate, bate…

Dimitrie Stelaru
În ceruri suse-suse în care numai zeii
Hălăduiesc, Stelaru a fost, cândva, o stea
Arzândă, lângă alte și ele-arzânde stele.
Ea n-a căzut. Acolo-i. Și mă oglind în ea…

Emil Bota (I)
Prin „întunecatul April” sufletul lui naviga.
Tristețea, cât munții -se în el tânguia.
„Un dar fără sațiu” peste lume pulsa.
În el ca-ntr-o apă sufletul meu se-mbăia…

Arghezi
Puteri, câteodată, simțea în el, de zeu.
Se războia atunce cu însuși Dumnezeu.
Dădea în el cu barda, ori îl lua la trântă.
Miracol - poesia-i curgea din condei, sfântă -

Ion Pillat
Pe Argeș în sus, pe Argeș în jos
Sufletul meu, mereu-mereu dus,
Cu sufletul lui mereu se-ntâlnește -
Pe Argeș în jos, pe Argeș în sus…

Geo Bogza
 in memoriam

Navă celestă, Orion
Lunecă lin prin largul cer
La bord, acum, cu Bogza Geo
Unic și straniu pasager…

Precum poetul-pădurar
 lui Gh. Pituț, in memoriam

Cărări în Munți de-Apus se suie-suie.
Până la capăt de le urci, în stele
Ajungi. Precum poetul-pădurar
Ce-acum hălăduie, cântând, prin ele…

teofil Răchițeanu

Ioan Alexandru (I)
În dincolo-de „Vămile Pustiei”
Sufletul lui închis e într-o stea.
De-acolo lúmină, curată, ea
Pe cerul românesc al Poesiei…

Vedenie cu Nichita
Era-n amurg, prin nouri vedeam atunci o frunte.
Din ea ca dintr-un soare lumină izvora.
Cu fruntea lui, înalta de înger-geniu frunte,
Era, -ntre îngeri-genii, și-mi sufletu-nrouá…

Ana Blandiana
Poesiei, Poesiei ea crăiasă-i, Din „cercei
De cireșe” e coroana ce pe fruntea ei scântee.
Ci, de când mă știu, la Curtea ei slujesc, și-n gând, adesea,
Statuă îi fac, și-n față-i mă închin, căci e o zee

Blaga, Baconsky, A. Rău, Teohar
Ard deasupra Clujului stele.
Sufletele poeților lui ard în ele.
Lumină e, slavă înaltă și har -
Blaga, Baconsky, A. Rău, Teohar…

Publius Ovidius Naso
A proslăvit iubirea. Auguști, Pontifii Romei
L-au osândit: exilul. La Pontul stâng l-au dus.
Delictul de iubire plăti-l cu a sa viață
Cum pentru-aceeași vină pe crucea-i grea Iisus…

Te-am visat, François Villon, 
azi-noapte
Te-am visat, François Villon, azi-noapte.
Te osândiseră ca derbedeu.
Priveau cu spaimă cioclii-ți și împietreau, deodată,
Că-n fața lor, în ștreanguri, se legăna un zeu…

Mereu, mereu la tine mă-ntorc, 
Omar Khayyam
Mereu, mereu la tine mă-ntorc, Omar Khayyam.
Într-ale-nțelepciunii mi-ești, între toți, Divinul.
Iubirii, ca și tine, de când mă știu, mă-nchin.
Ea zi de zi mi-i pâinea și stihul tău mi-i vinul…

Muri, învins de duşmani, 
şi ultimul Orfeu

(Cezar Ivănescu)

Muri, învins de dușmani, și ultimul Orfeu.
(Satanică fu vremea-aceea în derivă)
Sufletul lui în lira-i închisu-s-a. Acum
El în Olimp cu zeii-i. Cu ei deopotrivă…

Duce-m-oi la Styx şi eu
Duce-m-oi la Styx și eu
Ca, odată, Odyseu
Să văd ochii fără cer
Ai Divinului Homer…

Un ultim gând
Un ultim gând: nu oare Dumnezeu
A scris cu mâna mea aste catrene
Ca semn că poate sînt ori poate-oi fi
Ceva mai mult decât nimic în vreme?...

Din volumul „Sentimente cu poeţi”,
în curs de apariţie la o editură clujeană

Am primit din inima 
Apusenilor, de la poetul 
sihăstrit în munți, teofil 

Răchițeanu, manus-
crisul unui cărți cu 

poeți, pe care domnia 
sa intenționează să 

o publice, după cum 
îi este obiceiul, din 

vânzarea fânului pe 
care îl cosește vara sau 
a coarnelor de cerb gă-

site în drumețiile sale 
montane. Îi mulțumim, 

așadar, că ne-a rezervat 
dreptul de a fi primii 

care publică o selecție 
din „catrenele cu poeți”.

Umbra din geam
O umbră tristă mă privește prin geam.
Singurătatea umblă desculță pe stradă.
Poate și-a amintit de acel ce eram:
Paznic de noapte într-un turn de zăpadă.

Degeaba îi fac loc, degeaba o strig,
Din întuneric răzbate o flacără rece.
Poate a venit cu partea mea de câștig,
De acolo de unde lumea încă petrece.

Am tras zăvorul și la ultima ușă.
Am aprins lampa. Pereții sunt goi.
Dimineața, am găsit un val de cenușă,
Urme de pași, de rană, de ploi...

Corabia plină de suflete 

Încotro se duce corabia plină de suflete?
Vâslașul e îngândurat și bătrân.
Niciun țărm nu se vede, nicio pasăre
Nu plutește prin văzduhul păgân.

Pretutindeni – răzvrătire de valuri,
Ziua – în întuneric înfășurată.
Vâslașul suflă în pânze, cu inima lui,
Speră să ajungă acolo, vreodată.

Printre nori - pâlpâiri de galbene focuri;
Cineva a aprins derutante făclii.
Vâslașul continuă să trudească,
Fără să ia seama că, ajungând, va pieri...

De vânzare
La marginea orașului indiferent
Trupul lor trist e oricând de vânzare.
Urcă și coboară, se clatină lent,
Ca un înger la a treia strigare.

Frumusețea lor torturează parcările,
Desenează monede de aur pe caldarâm.
Un ochi vigilent le numără orele,
Vântul spulberă florile de salcâm.

Cel mai bine, ele se simt în zăpadă –
Albul mirat le îmbracă mirese;
Vin și sfinții sfioși să le vadă,
Vine gradatul rămas fără trese.

În fiecare dimineață, gunoierii posaci
Își văd de treabă, cu uneltele lor,
Adună dulcea ispită, o bagă în saci,
Varsă peste tot găleata cu clor.

La marginea orașului indiferent
Tinerețea le e oricând de vânzare.
Trupul lor, răbdător și absent,
E întocmit numai din raze amare...

Fotograful de mirese
A fost dat dispărut bătrânul pozar;
Fără el, bâlciul nu mai e bâlci.
Îl caută lumea și un jandar
Îl strigă, cu glasuri înflorite și dulci.

A fost dat dispărut bătrânul pozar.
Cineva spune că l-a văzut cu-o mireasă,
Cea pe care o prinsese în tandru chenar.
A răpit-o și a dus-o departe, acasă.

Nimeni nu știe cum anume îl cheamă,
Toți îi ziceau „bătrânul pozar”.
Locuia, pare-se, într-un turn de aramă,
Dormea singur, într-un pat de cleștar.

Peste ani, când au dat, totuși, de el,
Era înconjurat de infinite fotografii.
Părea un prinț alungat din castel,
Se poza, fericit, înainte de a pieri...

Florea Burtan
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Un dicţionar                                                  

Şterg praful
Şi pulberea; iată-l, uşor, ca un caiet subţiratic, de şcolar, îl ridici între două degete,  
 prea-i caraghios dicţionarul,
Ce treabă de mântuială au mai făcut lexicograful,
Tipograful şi anticarul,
O cărţulie de buzunar, măruntă, unde încap substantivele, verbele, adjectivele   
 pentru toate poveştile despre Anu, Ghilgameş, Iov, e loc pentru rapsodiile 
 lui Homer şi Valmiki, ale lui Firdousi, Nisam, Dante, Tasso, 
 Buday,Lönnrot laolaltă cu edele, upanişadele, sutrele lui Buddha, fără 
 început şi sfârşit, cu psalmii şi evangheliile, alături de sure, epode, bâline, 
 de vede, elegii, comedii lângă tragediile lui Eskil, O’Neil cu toate 
 suferinţele; 
În fine, depinde numai cum eu, Euripide, Esenin medităm, cum tu, Shakespeare, 
 Saiat-Nova vă travestiţi în actori sau acordaţi gusla, cum el, Borges, 
 Bacovia au numai cărţi de nisip şi locuinţe lacustre,  
Cum ne amestecăm în oricâte înşiruiri-deşiruiri ilizibile,  
După cum ni se tulbură minţile
Şi abuzăm de preasfintele, 
Nu ne mai astâmpărăm, 
Ia-ne, Doamne, cuvintele.

Nunta  

Căzând pe sicriu primii bulgări de pământ,
S-a fost auzit, ca în duminica din vremi de demult, duruitul beţelor pe darabane, 
 în cutremurul acelui cântec, 
                           „Taci, mireasă, nu mai plânge, că la mă-ta…”, 
…sub coroniţa de brădişor, de ciurul-zânelor şi margarete, taci mireasă, înţolită 
 în ie, cusută cu fluturi albi, nu mai plânge, că la mă-ta, în catrinţă cu 
 alesături de beteală aurie printre fire de borangic, te vei duce înlăcrimată,
Iar încălţări, încă le-ai mai păstrat, cât palma copilului din casa de este pârâu, 
 opincuţele de odinioară, din piele tăbăcită, cu recunoştinţă pentru 
 căprioară.

Hârtie
În epoca de aur a hârtiei, ambalajul este hârtie, conţinutul este hârtie, pământul 
 este hârtie, cârdăşiile sunt hârtie, cărţile sunt hârtie, fapta rea este hârtie, 
 calea spre cer este hârtie, arhivele sunt hârtie, eliberarea din lanţuri este 
 hârtie, cetele îngerilor sunt hârtie, candelabrele de bronz şi sfinţii sunt 
 hârtie în biserici, în catedrale şi temple de hârtie, aerul este hârtie, 
 supravieţuirea este hârtie, focul este hârtie, lumina este hârtie, trilioanele 
 de stele sunt hârtie, apa este hârtie în ploi şi fluvii şi inundaţii de hârtie, 
 epoca este hârtie, imnurile epocii sunt hârtie, aurul este hârtie în 
 tezaurele Băncii Mondiale de Hârtie, hârtia este hârtie, 
 până la revolta hârtiei 
Cu o armă de hârtie în mâna de hârtie arătând înainte, spre ceva necunoscut. 

Binecuvântare 

Acestui măr să mulţumim, de unde cu poftă muşc,
         dar mai întâi Pământului, cu o singură încredinţare: 
         mamă ne este, şi tată, spaţiu casei, uşilor,                
                   ferestrelor, cucuvelei din pod, adormită
Odată cu zorii, şi timp în răbdătorul ceasornic. 

La fel, magicului Foc să mulţumim; ne aprinde 
         lumina peste zi fără să ne impună restricţii, ori  
         să ne ceară garanţii, ci, întotdeauna la locul
                   faptelor, se îngrijeşte de toate în tăcere; 

Preamărite fie clocotul Apei din trupurile transpirate, 
         stoarse de aspre munci, şi răcoarea fluxului 
         şi refluxului peste fluidele ceruri 
                   ale stelelor de mare;

Şi Aerului să mulţumim; aceeaşi minune din plămânii 
         unui prunc la primul ţipăt zvâcneşte în fiece legănare 
         a frunzelor, sau îşi face lucrarea în zborul 
                   fanioanelor şi pescăruşilor;

Binecuvântare să aducem acestui măr, creaţie 
         de unde muşcăm cu mare poftă: de stihii înflorit 
         pe pământ, rodit în văzduhul paşnic, pârguit 
În combustia stelei Sol îşi mustuieşte atotputernicia 
De cascadă a elementelor în perpetuă introvertire.

Cărţile 

Rătăcit în universul – bibliotecă, din sumedenia de cărţi, opere incomplete, opere 
 imperfecte, scrieri, tomuri, enciclopedii neisprăvite, nici în imaginaţie nu 

 le-am citit ori cercetat pe toate, dar am făcut-o cu atenţie, detaşare, 
 preocupare, pus pe gânduri, cu mirare sau plictisit; 
Una, cea mai aleasă, cu cât mă tot scufund mai adânc în talazurile ei când celeste, 
 când tulburi, constat cum este comentată de pe inaccesibile amvoane, 
 cum este cântată în altare, iar meşterii giuvaergii o îmbracă în somtuoase 
 scoarţe de aur;
Tocmai aici apare îndoiala: din ce în ce mai mulţi o bănuie de uriaşe înşelătorii, 
 ori mai simplu, o consideră când o făclie deja stinsă, când o greşală de 
 măreţia întunericului, o agresivă ispită a neantului, de unde, 
Cu violenţă sau numai insidios, din ce în ce mai insistent apar propuneri să fie 
 rescrisă alături de toate celelalte cărţi, de toate bibliotecile, de toată 
 istoria cu încăpătoarele ei gropi de gunoi şi cenuşă, nimic să nu se mai 
 salveze din ideile deraiate, din certurile ranchiunoşilor filozofi, 
Din viziunile orbilor cârpaci de utopii, nimic din palatele de cristal de stâncă, 
 nimic din sumedenia statuilor şi a busturilor de marmoră, pe dinăuntru 
 găunoase, pe dinafară orgolioase, vibrându-şi degetele pe-acea muzică 
 străvezie cum numai dintre ziduri dărâmate de cai troieni mai răzbate, 
Nimic din pădurile îngenuncheate sub topoarele părăduitorilor sau între 
 apoteotice flăcări, nimic din ciurdele de balene albe ale oceanelor, ci, 
 alături de acelaşi nimic fărâmiţat în numeroase nimicuri mai mari sau 
 mai mărunte, să supravieţuiască 
Numai previziunile, teribilele previziuni, cele mai prevestitoare de pedepse, 
Ale cui şi de ce?, mereu reinventatele şi aspru multiplicatele profeţii.

Cântec pentru Clarissima
Cu o singură încredinţare: îmbrăţişează şi sărută pământul, dintotdeauna îţi este 
 mamă şi pentru veşnicie tată;

Îmbrăţişează toba spartă în mii de ţăndări a broaştelor, oricât pare o mlaştină verde, 
 fericit fie-i malul împodobit cu flori de piciorul-cocoşului şi crini galbeni;

Îmbrăţişează şi sărută aerul în vreme ce pulsează strălucitor de boabele de rouă 
 semănate de cel mai mirabil risipitor;

Îmbrăţişează poalele stejarului, unde, ademenite, mulţimi de şopârle, pârşi, gândaci 
 cu platoşe de cavaleri alcătuiesc o mică lume într-o mai încăpătoare lume;

Îmbrăţişează şi sărută focul peste zi al soarelui încăput în strunga dintre doi  nori 
 în trecere; le-aş spune: „Drum bun”, sau mai bine „Încotro, prieteni?”

Îmbrăţişează zborul speriat al ciorilor, cine le alungă din crengile plopului, unde 
 casa lor este tot atât de importantă precum cuibul meu;

Îmbrăţişează şi sărută apa; recunoaşte-i locul de seamă în trupul transpirat de 
 aspre muncile tale cu sapa la rădăcina celor patru elemente;

Trebuinţa de îmbrăţişare nu sfârşeşte niciodată, nici meritul sărutului, precum 
 viaţa nu se isprăveşte dacă îmbrăţişezi şi săruţi.

Teleshopping
Cu îndestulă resemnare şi gâfâituri, după ce leapădă legătura târâşă de uscături 
 din spinare,
Muma pădurii, ca orice trecută mumă printre poverile şi nedreptăţile vieţii, ridică
 poalele capoatelor şi fustelor străvechi, de unde extrage şmechereşte,  
 ascuns între cârpe, telefonul mobil, butonează pe net şi comandă, printr-o 
 listă cât mai somptuoasă, lenjerie intimă, bluze şi rochii de mătase, 
 peruci, farduri şi rimeluri, gene şi unghii false, bijuterii şi mănuşi de 
 dantelă, costume de baie şi pantofi cu toc înalt pentru 
 concursul de Miss Univers;
În grabă, pachete şi cutii înnodate cu funde roşii în braţele comisionarilor pe 
 motociclete frânează şi descalecă dinaintea colibei, unde, felin, strălucitor, 
 cu perdeluţe la geamuri, deja aşteaptă automobilul de lux;
Încurcată şi niciodată dezlegată, rămâne aceeaşi nedumerire, cine achită amenzile 
 şi restul notelor de plată pentru sarcinile de vreascuri deşelate, răşchirate 
 şi surcele purtate cu junghiuri în spate.

Ofertă completă de servicii
În vitrina de la pompe funebre se joacă un copil; program zilnic 8-19, sâmbătă 
 8-16, duminică 8-14; servicii pentru bărbaţi, femei, lumânări festive 
 pentru nunţi, botezuri, cavouri, gropi şi perne vă oferim, grilaje, 
 transport, lampioane cu garanţie, cărţi de rugăciuni de toată încrederea, 
 coroane, filmări de evenimente şi amenajări complete de locuri de veci la 
 preţurile cele mai atractive; 
Vă aşteptăm cu drag şi nerăbdare. 
Nimeni nu întreabă: ce-i de neînţeles? 
Nimeni nu răspunde: vă spun că, dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga.

Șe
rba

n C
od

rin

Smaranda Moldovan



nr. 115 n ianuarie 2022actualitatea literară18 eseu
Ma

gd
a U

RS
AC

HE

„Omul este o existență care își poartă 
frumusețile cu luptă. De aceea viața sa 
este atât de frumoasă și de dramatică.” 

Ernest Bernea, Îndemn la simplitate, 
Ed. Vremea, București, 2006                                                                                                                   

Dragă Oana Lazăr,
În aceste vremi înguste, strâmte și strâmbe, tulburi 

și complicate, în acest timp bolnav, virusat, de alertă-n  
permanență, când frica vine peste noi în valuri nu-
merotate, s-a auzit o voce sonoră: a ta. Afirmând ri-
tos că televiziunea trebuie să fie „tribună de opinie”, 
ți-ai expus principiile cu răspundere, curaj, demnitate, 
prilejul fiind o sărbătoare: 30 de ani de TVR IAȘI.

De când am venit în Târgul Ieșilor, Dulcele, am tot 
avut „șefi absoluți”. Am cunoscut tipul Vasile Arhire 
pe unde am tot trecut: presă, Universitate, Institut de 
cercetare „Philippide”. Aceiași „șefi absoluți” în tot 
locul, buni și-n radio, buni și-n presa scrisă, buni și-n 
felurite posturi culturalizatoare („unități de cultură”, 
cum li se zicea în timpuri ceaușii). Șefeau o vreme, apoi 
erau „rotați din brânză în smântână”, așa cum spunea 
Petru Ursache, făcând haz de nehaz. De la radio la 
Cabinetul de Partid, de acolo peste cultura iașiotă, ca 
Ion Ţăranu, fără pauză de scaun important, până la 
răsturnarea din acel Decembrie.

Am fost subaltern incomod, numai bun de eliminat 
din presă 13 ani, după  scurta perioadă de „dezgheț”, din 
1967 până-n tezele (fără antiteze) din iulie ’71. La revista 
„Cronica”, se desfășura atunci războiul adjuncților -  
Ștefanache - Sturzu - Barbu -, care să devină redactor 
șef complet. A câștigat, în tradiție caragialescă, Papá 
Leont’, cum îi spuneau studenții, cel mai docil, cel mai 
prudent, cel mai fricos dintre cronicarii fără șalvari. 
Și ce redactor onest nu se simțea amenințat de denunț 
la PCR sau la Secu, în vremea aceea? Doar dacă erai 
activist ori turnător. Plecase Val Gheorghiu, luându-
și lumea-n cap; venise A. Andrieș, curriculum (vitae 
et) operis - zero. Cum să comentezi ce-a scris dacă n-a 
scris nimic? Acum e altfel? Întreb.

Mie lipsa de adeziune la teze mi-a schimbat destinul.
Nici Petru n-a respectat regulile impuse de politruci 
și a plătit la greu faptul că a călcat în străchinile PCR. 
Anomia – lipsa de reacție – o ura: „Magda, treapta de 
om se urcă prin curaj și răspundere de tine însuți.”

Dragă Oana, dă-mi voie să nu mă mir de ce se întâm-
plă la TVR Iași. Postsocialist, ne aflăm în post-moralia. 
Ion Iliescu și-a protejat activiștii, așa-ziși „oameni de 
bine”. Unul dintre ei a trecut de la Teatrul Național 
la alt teatru, mai mic, ba aud că-i indemnizat de 
merit, dar și cetățean de onoare al Ieșilor. Altul, scos 
de la editură vremelnic, a ajuns din nou la editură. A 
ocupat de două ori scaunul de director al Junimii și, ca 
bonus pentru incompetență, a căpătat și directoratul 
Teatrului Național.

Petru a fost numit șef la Inspectoratul de cultură de 
Asociația Deținuților Politici. Și-a dat demisia după o 
lună, când prefectul (sau primarul) i-a cerut să orga-
nizeze primirea lui Iliescu  A refuzat. S-a strigat atunci 
„Iliescu apare / Soarele răsare!”

La Universitate, s-a organizat cabala mediocrilor, 
contra ultimului eminescolog de la „Cuza”. Politrucii 
au rămas de neclintit și au început o polcă pe furate de 

șefii de catedră. Pe ușa decanatului de la Litere s-a lipit 
un afiș colorat pe care scria: „Literatura e-o cacealma. 
Literatura s-a zis cu ea”. Universitatea nu mai avea 
nevoie de cărturari. Cf. (confer – compară) pe Crețu, 
Scărlătescu et alții cu Mihai Drăgan.

I-am dedicat o carte, Universitatea care ucide:  
„Pentru ca moartea ultimului eminescolog al Univer-
sității „Al.I.Cuza”, profesorul Mihai Drăgan, să rămână 
de neconceput. Și pentru cei care l-au plâns, și pentru 
cei care l-au ucis. Să zicem pentru ultimii: Iartă-i, 
Doamne, că n-au știut ce fac.” 

Am citit documentatul, argumentatul tău apel pen-
tru o schimbare necesară: demitere urgentă, la vreme 
de urgențe culturale și mi-a venit în minte titlul unui 
film: Greu de ucis. Ei bine, Vasile Arhire, șef interimar 
la TVR Iași din 2013, director de prin 2003, e Greu de 
schimbat, Greu de demis, Greu de pensionat.

Ani și ani (15, „o eternitate”) i-au trebuit „executivu-
lui” V.A. să transforme TVR Iași în feudă și să-și ridi-
ce un monument. Marca TVR Iași? Ba marca Vasile 
-Vasile. Și n-a fost ziua TVR Iași, a fost ziua Arhire. 
„Sunteți de la domnu’ Arhire?” „Nu, suntem de la TVR 
Iași”, răspundeau reporterii excedați de întrebare.

Un șef ambițios n-are nevoie de colectiv. În 2012, 
i s-a cerut diminuarea schemei de personal și Arhire  
a executat ordinul la sânge. A pus pe liber 50 de an-
gajați. E mai ușor să impui un soi de regulament or-
ganic (citiți cenzură) unui colectiv mai mic. Criterii 
profesionale? Ba bunul plac de șef manu forte. 

Am trecut și eu prin reduceri de activitate, de trei 
ori, ca la brigadă. La „Cronica”, Leonte l-a preferat 
pe Zaharia Sângeorzan, care  intervieva  punând o în-
trebare de cea mai joasă speță: „Ce aveți pe șantier?” 
Ca și cum scriitorii ar fi fost mecanici ori lăcătuși. L-o fi 
întrebat asta și pe monahul de la Rohia, pe care – zice 
presa – îl turna sistematic și sistemic la Securitate? La 
altă reducere de activitate, a deranjat faptul că fuse-
sem titularizată pe post cu cea mai mare notă și cu 
felicitări rectorale în Sala Senat. „Or fi fost ceilalți prea 
proști”, mi-a spus activistul, la bază tractorist, Floareș, 
când am cerut, în audiență, să mi se facă dreptate. A 
treia reducere de activitate mi s-a tras din faptul că am 
predat norma anuală de cercetare (monografia unei 
reviste) în trei luni. Lui Dan Mănucă, șef de sector 
academic, nu i-a plăcut puterea mea de muncă, deși 
tot el mă reclamase rectorului Viorel Barbu că nu-mi 
place să muncesc. De câte ori nu mi-a fost dat să apelez 
la Glossa lui Eminescu: „Te-or întrece nătărăii/ De ai 
fi cu stea în frunte.” Nu știu cum fac proștii de cred 
nesmintit în superioritatea lor.

Tu, Oana Lazăr, susții că televiziunea este „un proces 
creativ de echipă”. Vrei ședințe editoriale (desființate 
de V.A.), dialog, dezbatere. Ce apucături conservatoare, 
demodate ai, dragă Oana! Șefii absoluți nu cer părerea 
subordonaților. Cum să aibă o „ideie”, așa cum scrie in-
fractorul ortografic V.A., mai bună decât a lui pentru că 
nu e constructivă, ci distructivă? Un „creer” (fără i, în 
aceeași ortografiere) mai bun decât al său? Subiectele 
impuse reporterilor sunt mediocre, iar marea grijă e 
să nu supere pe careva. Formula prestației la schimb 
avantajos, Quid pro Quo, vine tocmai din dreptul 
roman. „Tehnica proptelii politice” s-a moștenit din 
socialism. Când te mai ajută și brațul ferm al serviciilor, 
te-ai scos șef de-a pururi. Presa a anunțat că Arhire a 
fost racolat din liceu - hă-hăt la 17 anișori -  ca tinerel 
harnic și modest, sub numele de cod „Dănuț”. Legea 
lustrației nu s-a votat. Nici Legea limbii române, a 
lui George Pruteanu, nu funcționează. Zău, Oana, te 
revoltă faptul că „șeful absolut” nu știe să scrie idee 

și că-i  lipsește i din creier? Vorba sa: „Ce interes ai 
să faci asta?” Nu știi că s-a ajuns, pe varii canale, ca 
agramații să (sic: se) râdă de cei cu carte, vorbind ca 
la carte?

„Batista pe țambal” fiind comanda dirijorului, „de-
clinul profesional” e lesne de atins. Tot și tot e să 
întrevezi cine trebuie invitat la cină. Am văzut și eu 
personaje realmente dubioase la cinele televizuale. 
Personaje controversate nici nu există pentru V. A. 

Poate „ne trebe” X ori Y, noi nu luptăm cu guvernul, 
noi suntem prudenți. O mână spală pe alta și amândouă 
obrazul cui îl are. Ba chiar poți face, în emisiuni, pu-
blicitate nemascată, la vreme de mască peste tot, tipă-
relilor proprii. Ecranul devine jucărioară de colorat 
propriul chip. Hybrisul decidentului unic(at) se umflă, 
dă pe dinafară. De ce? Pentru că poate. Eu găsesc că 
aroganța e o anomalie comportamentală. Simptome: 
disprețul legii, ignorarea criteriilor și sfaturilor. Se în-
tâmplă șefilor absoluți o tulburare de personalitate: 
ești normal și nu mai ești, te supradimensionezi, iar 
echilibrul, onestitatea, chiar inteligența se duc.

Dragă Oana Lazăr, ai auzit, desigur, de acel graffiti 
apărut în timpul tulburării (nu revoltei) franceze, din 
1968: „Fiți realiști, cereți imposibilul!” Mă tem că asta 
faci, vrei imposibilul. Cum altfel? 

TVR Iași a fost jumătate din viața ta. Urmează „ju-
mătatea mică”, așa cum spune un personaj al meu din 
Ars expectandi. Crezi că-ți rupi gâtul, dar spui ce crezi.
Ai rămas aceeași trimbulindă, tânără și neliniștită, de 
la începuturile TVR Iași, din strada Lascăr Catargi, 33. 
Sediul a fost pierdut de V. Arhire și aud că nici arhiva 
postului  nu se simte bine. 

Libertatea de opinie a ajuns factor de risc? Cam da, 
de vreme ce „Adevărul” titrează Conflict, iar „news- ro”, 
Scandal la TVR Iași.  De ce scandal? Pentru că ai pus 
degetul pe rana „declinului profesional”, în contextul 
aneriei generalizate? Pentru că lupți pentru televiziu-
ne ca „spațiu cultural aerisit”, implicit „limbă curată”, 
standard, neschimonosită, nestâlcită? Împotriva cuiva 
care vede doi i în vocabula idee și nu pricepe ce limbă 
de aur are în gură, dacă o folosește defectuos? Și câ-
te greșeli gramaticale abundă în indicațiile e-mailate! 
Era să scriu: în notele informative.

Am moștenit și eu, ca și tine, gena curajului de opinie 
de la tatăl meu. Grea moștenire. I-am urât pe milițienii 
gândirii, acum polițai ai gândirii. De multe ori îmi 
spun că Petru a scăpat de răul lumesc al democraturii 
(vocabulă împrumutată de Mircea Cărtărescu de la 
Pierre Hassner). Și pentru mine libertatea cuvântului 
ține de foame și de sete. Și eu spun da atitudinii civice 
și nu plecăciunilor la un Politikos lipsit de caracter. 
Bunul meu prieten, Adrian Alui Gheorghe, opina că 
e nevoie mai mare de caractere decât de talente. Iar 
talentuoși avem  destui la conducere.

Revenind la Maiorescu, aflăm: „Să învățăm marele 
adevăr că mediocritățile trebuie descurajate de la via-
ța publică a unui popor.” Un În lături! e de trebuință 
când suntem înecați de mediocritate, de joc de interese, 
de corupție.

Te aștepți să fii șicanată. Vei fi. Te aștepți la măsuri 
discreționare: ore de filmare și de montaj insuficiente 
pentru reportaje dificil de realizat. Și altele, și altele. 
Te detestează, cum se exprima o „vedetă”, șeful TVR 
Iași? Rezistă. Profesiunea ta e uimitoare, palpitantă, 
asta când nu se află sub foarfeca cenzurii. Și cine știe? 
Poate că incompetenților li s-o strica, vorba lui Ion 
Creangă, drumul în mijlocul carului.

Cât despre adevăr, o umbla el cu capul spart, dar mai 
iese și la suprafață.

oana Lazăr versus șeful absolut

zvonul
am auzit un zvon
cum că
oamenii s-au micșorat
și s- au ascuns dupã munți desenați
de unii care se credeau pictori
am auzit un zvon
că unii au orbit
și nu mai văd aproape nimic
că simt gunoaie printre gene
și ceața lăcrimează pe ochii lor
am auzit un zvon
că unii au sufletul în flăcări mistuitoare 
de viață
și că mulți
vor rămâne fără nicio urmă
de încredere în ei înşişi
că se vor pierde în pishoze
şi cã vor rãmâne goi
într- o lume haină plinã de haine de 
firmă
că paşii îi vor purta
spre porţi cu lacãte fără chei
în spatele cărora
vor fi alţi oameni sluțiți de absurd
.......................
şi pe când
toate astea mă îngenuncheaseră
am auzit alt zvon

cã marea are ochi albaştri
şi că Sfânta Treime
se oglindeşte în ei

aşteptând în taină
sã ne spălãm păcatele.

patimi
scormoneşte-mă cu mâinile goale
şi sărută-mă
precum „Ion” pământul
alungă-mi demonii
precum aghiasma dracii
de prin cotloane îmbâcsite de mizerii
piaptănă-mi părul şi lasă-mă
să adorm în „pădurea adormită”
şi taci
căci numai în tăcere
se vor dezbrăca toate
gândurile mele
deja dezgolite de straiele
adevărului rostit
„pe aripile vântului”.

seducţie intelectuală
imaginează-ți doar
m-ai nelămurit pe vecie
înțelege odată
se moare scandalos de mult
și nu am ce pune în loc

ce a fost pe câmpul luptelor mele
rămâne între mine și Dumnezeu
și-mi doresc să calc
pe aceleași pietre călcate de El
am senzația uneori 
că pământul nu se mai rotește
că sare strâmb prin galaxie
iar noi -
sălcii bătrâne la mal.

spirit
azi simt bacovian
sunt spiritul culorii gri și am curaj
da!
am curaj să mă joc cu lumea
să o bag într-un pahar
întors cu gura în jos
în care e furtună
pot să și mâzgâlesc 
cu negru, ruginiu și vinețiu
buzele tuturor oamenilor
azi am curaj să leg noaptea la ochi
să joc baba oarba cu ea
să o leg apoi de un scaun
într-un salon de frumusețe
facând-o răpitor de frumoasă
și
privindu-se să nu mai știe de ea.

Ramona Roman
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oana Lazăr versus șeful absolut

Sighetu Marmației, în fața Palatului Cultural, octo-
mbrie 2008, la prânz.

Domnul Gheorghe Grigurcu, îmbrăcat la patru ace. 
Ion Mureșan, aranjat „la patru ori zece grade”.

Ion Mureșan, adresându-se domnului Gheorghe 
Grigurcu:

- Tu n-ai scris despre mine!
- Domnule Mureșan, nu mi-ați trimis nicio carte.
- Tu n-ai scris despre mine, tu n-ai scris despre 

mine!
- Domnu’ Mureșan, înțelegeți, eu nu am bani să 

cumpăr cărți.
- Tu n-ai scris despre mine. Și asta nu-i bine, nu-i 

bine deloc.
- Domnu’ Mureșan, vă rog, nu… nu…
- Tu n-ai… tu n-ai…
Și degetul lui Muri, îndreptat acuzator spre criticul 

literar din Amarul Târg, și cu privirea săgetându-l.
Noi, cei de față (Gabriela Grigurcu, Ion Maria, Vasile 

Muste și cel care scrie aceste rânduri) am rămas bocca 
aperta. Stop. Dacă nu știți, încă, cine-i Ion Mureșan, 
vă ofer câteva date biobliografice.

Născut la 9 ianuarie 1955 la Vultureni, jud. Cluj. 
Şcoala primară la Vultureni, apoi Liceul „George 
Coşbuc” din Cluj. Termină Facultatea de istorie-filozo-
fie a Universităţii din Cluj-Napoca (1981). 

Debutează, la vârsta de 14 ani, cu poemul Gândurile 
amiezii, publicat în revista „Cutezătorii” (1969). Se 
afirmă în concursurile naţionale de creaţie literară ale 
elevilor. Frecventează cenaclurile literare „Echinox”, 
„Napoca”, „Saeculum” şi Cenaclul Asociaţiei Scrii-
torilor din Cluj. A făcut parte din redacţiile reviste-
lor studenţeşti „Napoca universitară” (1977-1978) şi 
„Echinox” (1979-1981). După absolvirea facultăţii, 
este profesor de istorie la Şcoala generală din Strâm-
bu, jud. Cluj (1981-1988). Din 1988, este redactor la 
revista „Tribuna”. Din 1992, este şef de secţie la revista 
„Nu”, iar din 1997 este director editorial la „Transilva-
nia Jurnal”. Fost redactor-şef la revista „Verso”. A co-
laborat la revistele literare „Amfiteatru”, „Vatra”, „Fa-
milia”, „Astra”, „Cronica”, „Steaua”, „Contrapunct”, 
„22”, „Poesis”, „România literară” etc. Debut editorial: 
volumul de poeme Cartea de iarnă, 1981, care a pri-
mit Premiul Uniunii Scriitorilor. Alte volume: Poemul 
care nu poate fi înţeles, Ed. Arhipelag, Tg. Mureş, 
1993; Cartea pierdută (o poetică a urmei), eseuri, Ed. 
Aletheia, Bistriţa, 1998; cartea Alcool, Ed. Charmides, 
Bistriţa, 2010, pentru care a luat Premiul Uniunii 
Scriitorilor din România. Izgonirea din poezie, Edi-
tura Ștința, 2020, Chișinău; Indulgențe (publicistică), 
Editura Charmides, Bistrița, 2020.

***
Așadar, să încep a vorbi despre Ion Mureşan, po-

etul-boem, cu o individualitate poetică singulară. Ne 
cunoaştem de mulţi ani. Îi ştiu gesturile, gusturile, 
întâmplările bizare. Îi ştiu poezia, o poezie existențială, 
un spectacol verbal. O confesiune directă, gravă, cu 
humor subtil, original (Introducere în poezie și La 
masa de lângă fereastră). Sau, cum a afirmat Victor 
Felea: „O voce bogată, cu accente contrastante, în care 
se repercutează atât comedia literaturii, cât şi drama 
insolubilă a vieţii”. Ion Mureșan este un personaj liric, 
care trăiește cu fervoare sensurile existenței: felicitân-
du-l, pe 9 ianuarie 2011, şi întrebându-l ce mai face, 
mi-a răspuns: „Uite, mă duc la lucru. Am fost destul 
om de onoare, am stat pe lângă casă. Acum încep să 
devin şi eu curvă: mă duc la lucru”. Peste 6 zile, acelaşi 
an, acad. Eugen Simion: „Ion Mureşan este un poet 
excepţional. Auzisem de el, dar nu l-am citit până acum, 
şi nici nu am scris despre el. O spun cu toată ruşinea”. 
Volumul cartea Alcool a fost declarat „Cartea anului 
2010”. Preşedintele juriului – Eugen Simion. Aici, me-
moria îi joacă feste domnului academician. Citez: „O 
imagine superbă a singurătății și a tăcerii creatorului 
aflăm în alt poem: Mă plimb prin oraș cu pânze de 
păianjen la gură. Există o anumită cruzime în poezia 
lui Ion Mureșan, un refuz al emoției și o fugă de lim-
bajul oracular. Poezia nu mai este un spațiu de secu-
ritate, o caligrafie ocrotitoare, un limbaj incantatoriu, 
poezia este un ghem de neliniști, locul în care spiritul 
întâlnește cauzalitățile obscure și se pregătește să în-
frunte visceralul, informul, necunoscutul…Vorbind de-
spre cuprinderea și sublimarea realului, care este actul 
poetic decisiv, Ion Mureșan folosește un limbaj fără 
iluzii și fără poezie în sens tradițional”. Eugen Simion, 
Scriitori români de azi, vol. IV – Cartea Românească 
(1989), scriind despre Cartea de iarnă de Ion Mureșan.

Altă ipostază, altă mască a lui Muri: „Nu întrerupeţi 
poetul, nu întrerupeţi poetul! Vă rog, se citeşte un 
poem. Nu întrerupeţi poemul. E scandalos. E ca şi 
cum ai întrerupe un act sexual. Aşa ceva nu se poate. 
Este o blasfemie!”. Mai departe, cuvintele lui Marin 
Mincu: „El scrie cu asemenea angajare, cu asemenea 
implicare, că nu se poate observa precis când se face 
trecerea de la real la semn”. Poemele lui Ion Mureșan 
sunt confesiuni personale, sunt, în cartea Alcool, un 
spectacol al cotidianului unde se face lectura vieții și 
unde se stabilește un raport de identificare între om și 
cuvânt și unde totul a fost băut: 
„Praf de aur din căniță de aur s-a băut.
S-au băut pietrele din pahare de piatră și încă
din timp în timp apărea din cărți cineva
care vedea ceva de băut
în piatră seacă:
vedea și bea.
Apoi și carțile s-au băut.
Viermii negri și păsările albe s-au băut.
Peștii albaștri și caii roșii s-au băut.
S-au băut aerul de sub unghii și măduva din oase și 
   sângele.
Pielea și părul s-au băut.
S-au băut geografia și pictura și sculptura și poezia
s-au amanetat, s-au amestecat, s-au dizolvat ca   
   bumbuții sub limbă
și s-au băut
Și lemnul și fierul și rugina s-au băut.
Acoperișuri și fundații,
și casele călăilor și casele regale și bordeiele
și șoarecii de sub casa mamei s-au băut.
Și comuna primitivă și comunismul și sperma
s-au pus la macerat și ca niște sucuri s-au băut.
Dumnezeule, totul a fost băut.
Și tot mai trece noaptea pe drum un om cu o
distilerie mică pe umăr”

Versurile, mai sus citate, ne duc  gândul la unii autori 
ruși, de mult celebri: Esenin, Victor Erofeev, Venedikt 
Erofeev. Citez din Filosofia Vodcii de Victor Erofeev: „La 
auzul cuvântului «vodcă», rusul începe să se comporte 

imprevizibil. […] Ochii se aprind, mâinile se freacă una 
de alta, unul face cu ochiul, altul mijește ochii, al treilea 
râde ca prostul cu gura până la urechi, altul pocnește 
din degete, cineva se încruntă posomorât și cade în 
prostrație, dar nimeni, de la primul până la ultimul om 
nu rămâne indiferent, în afara jocului. Toată lumea are 
o poveste de spus. În Rusia, suntem cu toții ostatici ai 
vodcii mult mai mult decât ai oricărui sistem politic. 
Pe scurt, vodca e Dumnezeul rus. Dumnezeul rus Își 
sărbătorește anul acesta Jubileul – 500 de ani. Ca și 
Dumnezeu, vodca și dă, și ia”. O mențiune: La Teatrul 
Național „Radu Stanca”, Sibiu, Stagiunea 2007-2008, 
se juca piesa lui Viktor Erofeev, Viața cu un idiot.

Revenim la eseurile lui Ion Mureșan din Cartea 
pierdută: „Pe când eram tânăr, în cârciumile sordide 
din Zona Industrială a orașului, am întreprins inocente 
cercetări asupra Poeziei. La ieșirea schimbului, o bună 
parte din lumea pestriță ce năvălea pe porțile fabricilor 
își domolea graba în jurul meselor de lemn acoperite 
cu mușama decolorată, găurită din loc în loc cu țigara. 
[…] Progresiv, în mintea mea, se coagula din frânturi 
de conversație imaginea unor actori, repetând cu voce 
tare roluri dintr-un scenariu erotic bizar; un scenariu 
mai precis și mai frust cu fiecare pahar golit. Alcoo-
lul era, aici, sub perdelele groase de fum, o binevenită 
proteză la un lexic amputat prea devreme. Tot aici, 
mi-a fost dat să văd oameni rozând pahare. […] În ast-
fel de locuri, la ore târzii, am dat glas unor lungi con-
fesiuni despre imaginare iubiri nefericite și vitregia 
«cățelei ăsteia de viață». În replică, întâmplătorii mei 
tovarăși de beție, ezitant, ridicau garda, dădeau la o 
parte masca și ajungeau să recunoască faptul că își 
mângâie noaptea soția, iubita, amanta”…

La spusele poetului, alăturăm un citat din Moscova-
Petușki, de Venedikt Erofeev, o carte excepțională, 
cutremurătoare, de un haz fabulos, tradusă de repu-
tatul slavist Emil Iordache: „Toți spun: Kremlinul, 
Kremlinul. Pe toți i-am auzit vorbind despre el, dar 
eu nu l-am văzut niciodată. De atâtea ori (de-o mie 
de ori), beat sau mahmur, am străbătut Moscova de 
la nord la sud, de la vest la est, de la un capăt la altul și 
la nimereală – și niciodată n-am văzut Kremlinul. […] 
Băusem pentru început un pahar de zubrowka, pentru 
că știu din experiență că, în calitate de decoct mati-
nal, oamenii n-au inventat nimic mai bun. Așa. Un pa-

har de zubrowka. Iar apoi, pe Kaliaevskaia, alt pahar, 
numai că nu de zubrowka, ci de votcă cu coriandru. 
Un cunoscut de-al meu spunea că votca cu coriandru 
acționează în mod antiuman asupra omului, adică, 
întărindu-i toate membrele, îi slăbește sufletul. La 
mine, cine știe de ce, efectul a fost invers, adică sufletul 
mi s-a întărit în gradul cel mai înalt, iar membrele mi-
au slăbit, dar sunt de acord și eu că și asta-i ceva antiu-
man. De aceea tot acolo, pe Kaliaevskaia, am mai băgat 
în mine două halbe de bere jiguliovskoe și am băut alb-
de-desert din gâtlejul sticlei. Desigur, o să mă întrebați: 
dar mai pe urmă, Venicika, mai pe urmă ce ai băut?”

Să începem dialogul cu laureatul Premiului Național 
de Poezie „Mihai Eminescu” (2014).

„Poezia este atâta câtă a ajuns în tine. Mai multă poezie 
nu este. Şi dacă ai trecut prin mai multe biblioteci, dacă ai 
citit mai multe cărţi, atunci călătoria ta în odiseea aceas-

ta de la troia până la Ithaca e mai lungă şi mai bogată”.
I.

Vasile Proca: Ion Mureşan, când ai simţit fiorul 
poeziei prima dată, când ţi-ai dat seama că poţi 
scrie şi tu poezie? Asemenea întâmplare fericită, 
unică, nu este consemnată în nici o istorie literară.

Ion Mureşan: Nu am simţit niciodată că voi fi 
poet sau nu voi fi poet. Eu am pornit, culmea, dinspre 
formă spre poezie. Eram în clasa a III-a sau a IV-a, 
când aveam un bun prieten, un vecin. Mai mare decât 
mine cu vreo doi ani, într-o clasă mai mare. Şi mi-a 
vândut un caiet în care erau scrise cu cerneală (cu 
peniţa) versuri. În primul rând mă fascina pentru că, 
fiind copil de ţară, eu n-am avut acasă cărţi. Am avut 
Biblia. Singura mea carte, tot ce-am avut, a fost Biblia. 
Mai târziu, am descoperit că aveam şi Descartes (Dis-
curs asupra metodei), dar aceasta era cartea în care 
mama îşi ţinea banii în fundul lăzii, sub haine. Faptul 
că se putea scrie altfel decât de la un capăt de rând la 
alt capăt de rând m-a magnetizat. Şi eu: „Ce-s astea?”. 
Prietenul: „Nu spun, nu spun!”. Eu mai târziu: „Sunt 
poezii? Sunt ale tale?”. El, tot aşa: „Nu spun, nu spun”. 
Şi nu mi-a spus decât foarte târziu că de fapt erau nişte 
romanţe copiate de la radio. Ei, da, dar acele romanţe, 
pe care el le copiase cu mâna, le transcrisese cu peniţa 
pe caiet, m-au fascinat, m-au ars. Însuşi gândul că se 
putea scrie în rânduri scurte, altfel decât se scria pes-
te tot, m-a atras. A fost o capcană, o jucărioară. Şi pe 
urmă am început să citesc poezie, să caut cărţi de po-
ezie. Aşa am ajuns la bibliotecă.

V.P.: Şi care a fost şocul, văzând acolo miile 
de cărţi scrise în toate genurile?

I.M.: Să văd că era un limbaj pe care nu-l înţelegeam 
absolut deloc. Şi-am început să scriu cum înţelegeam 
eu. Atâta doar că eu forţam rima.

V.P.: Când ai început să forţezi rima, aşa cum 
spui tu? Sau cum spunea Petre Stoica, în 1977, 
că rima e semnul decadenţei poeziei.

I.M.: Eram prin clasa a V-a. Forţam rima. Să rimeze 
neapărat. Să fie neapărat aşa, cu rimă. M-am uitat pes-
te caietele acelea în care scriam: 

Primăvară, bine ai venit,
Cu-al tău roi de fluturi mult dorit, 
Tu-ai trezit din vise plaiul
Şi azi te laudă tot graiul.
Am citit versurile peste ani şi ani. Şi culmea, şi-acum 

îmi dau senzaţia de primăvară. Versuri care sunt abso-
lut idioate şi nu au nimic în ele, dar au reuşit să înma-
gazineze, pentru mine, o emoţie. Poezia este o emoţie 
pe care o transmiţi şi celorlalţi. Aceea era emoţia mea 
personală, pe care reuşeam să mi-o transmit doar 
mie. Acele versuri, acum, nu pot să transmită nimănui 
nimic. În schimb, pentru mine, sunt ca o arhivă, ca un 
depozit sentimental. 

V.P.: Când începe poezia să fie poezie şi cel 
care scrie să fie poet?

I.M.: Poezia începe când ai gândul, după ce te-ai 
fentat, probabil. O dată sau de două ori. Când ai pute-
rea gândului să transmiţi, să spui că emoţia ta poţi 
s-o dai şi altuia. Abia atunci începe scriitorul de fapt. 
Scriitorul este cel care reuşeşte să intre într-o inter-
subiectivitate, să intre într-o undă în care, atunci când 
este emoţionat, şi celorlalţi să le transmită emoţia. 
Când am început să am conştiinţa scrisului, cred că a 
fost prin clasa a IX-a de liceu. Eu, copil de ţară, venit 
de la ţară, m-am îndrăgostit urgent. Mama zicea: 

Vasile PROCA

Muri, Voinicul cel cu cartea în mână născut

Ion Mureșan, la Biblioteca Centrală universitară Iași, 
2010. În spate: eugen Suciu, Șerban Foarță, Ileana 

Mălăncioiu și emil Brumaru. Foto: Vasile Proca

Interogatoriul și tutuiala: Ion Mureșan, Ion Maria, 
gabriela și gheorghe grigurcu, Sighetul Marmației, 

octombrie 2008. Foto: Vasile Proca
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„Ţie nu-ţi stau bine ochii în cap”. Eu am o sintagmă: 
îţi joacă ochii în cap. E ca o boală, e o secţiune a trupu-
lui meu care divulgă ceva. Şi tot mama mea: „Când te 
uiţi la fete, îţi joacă mai tare ochii”. Pe urmă, am rămas 
îndrăgostit. Era ziua colegei mele de clasă. Mă îndră-
gostisem de ea. Bineînţeles, ea nu ştia, numai eu ştiam. 
Şi i-am scris o poezie de ziua ei. Poezia a ieşit cam ciu-
dată. Nu era o poezie care s-o încânte, să îndulcească o 
femeie. Mai degrabă era plină de defecţiunile ei: faptul 
că avea picioarele subţiri, faptul că avea sânii mici, 
faptul că zâmbetul nu era mai zâmbet. Apoi mi-am zis: 
„A, nu pot să-i dau asta! A ieşit destul de urât. Imagi-
nea ei nu era imaginea unei iubite”. Şi-am mai scris 
o poezie. De data aceasta ea era o iubită poetică. Era 
iubita din poezie. Şi-am stat în cumpănă, cu cele două 
texte, întrebându-mă: „Acuma, pe care i-l dau? Dacă 
dau poezia, îmi pierd iubita. Dacă-i dau textul celălalt, 
pierd poezia”. Şi, finalmente, i-am dat textul urât, în 
care ea a ieşit urâtă. Şi-am pierdut-o. Am pierdut iu-
bita. De atunci, dacă tot am pierdut, tot încerc să fac 
dreptate. Să-mi fac mie dreptate. Şi tot merg pe linia 
aceea perdantă. Ştiu că nu-i bine ce fac, dar dacă tot 
am pierdut-o atuncea, acum poate am s-o recuperez. O 
mai caut. Şi acum dă-mi voie să te pup, plec.

V.P.: Şi a plecat Muri. Valvârtej. Îl aştepta 
muza? Nu a vrut să spună.

II.
V.P.: Cu o viaţă de generoasă risipă, straniu 

şi vizionar, vagabond şi cărturar, diavol şi în-
ger, cald şi generos, poetul adevărat crede în 
poezie. Dacă am dreptate, te rog, Ion Mureşan, 
să vorbeşti despre crezul tău poetic.

I.M.: Eu cred foarte mult în poezie. Pentru mine po-
ezia este o dovadă că suntem vii mereu. M-am plim-
bat prin ţară cu domnul Vasile Gogea şi cu prietenul 
nostru dus, din păcate, pentru totdeauna, Dumnezeu 
să-l odihnească, Teohar Mihadaş. Avea el o definiţie a 

pâinii şi dădea tot timpul acea definiţie. Avea legătură 
cu poezia, dar acum îmi scapă. El mai spunea că poezia 
este o sfoară întinsă între fag şi cireş. Şi chiar aşa este. 
Ce legătură poate să fie între un cireş şi un fag? Vasile 
Gogea, cândva, a citit un poem superb al lui Simion 
Şuştic. Şi mai zic o dată: ce legătură poate să existe între 
un smârc şi jeg, între Biblie şi stânjeneală, între abajur 
şi steag? Sunt cuvinte îndepărtate unele de altele. După 
cum, ce legătură poate să existe între Sirius şi degetul 
meu? Asta spunea un fizician francez, Becquerel. Un 
mare fizician al secolului XX. El spunea că dacă mişti 
un deget pe pământ, ceva se mişcă în Sirius. Eu am 
mers mai departe şi am spus: dacă mişti ceva din cu-
vântul deget, ceva se mişcă în cuvântul Sirius. Toate 
lucrurile din acest univers sunt în comunicare. Toate 
lucrurile sunt legate unele de altele. Cuvintele acestea 
îndepărtate, pe care noi le numim metafore, consti-
tuie toată esenţa poeziei. O metaforă leagă cuvântul 
smârc din poezia lui Simion Şuştic şi cuvântul genele. 
Ei, când călătoreşti între smârc şi gene, în momen-
tul acela şi vezi smârcul, şi vezi balta aceea cu trestii, 
neagră, mâloasă. Şi vorbeşti destul de mult în mâlul 
acela. Asta, dacă tot timpul ştii să binecuvântezi apa. 
Şi gene şi frunte: asta este poezia. Asta este poezia! De 
fapt, e singurul discurs integral, care leagă toate cuvin-
tele unele de altele. În poezie, pe de altă parte, m-am 
regăsit foarte târziu şi eu. Poezia e o armă a elevului. 
Eu am fost profesor la ţară şi ce le recomand copiilor? 
Le recomand că dacă dau corigenţă la română, să se 
roage lui Dumnezeu barem să le pice o poezie. Când 
vorbeşti despre poezie, nu poţi să greşeşti nimic. Deci 
poţi să spui orice discurs vrei, între două cuvinte, între 
începutul şi sfârşitul poeziei. Tu spui poezia cum vine. 
E o mare greşeală să respingi ceva din această poezie. 
Poţi să spui orice. Eu asta am înţeles. Şi nimeni nu te 
poate contrazice niciodată. Şi asta e valabil şi pentru 

examenul de la facultate, şi pentru orice comentariu 
de text poetic. Poezia este atâta câtă a ajuns în tine. 
Mai multă poezie nu este. Şi dacă ai trecut prin mai 
multe biblioteci, dacă ai citit mai multe cărţi, atunci 
călătoria ta în odiseea aceasta de la Troia până la Ithaca 
e mai lungă şi mai bogată. Poţi să ai parte de mai multe 
vrăjitoare, de ciclopi, de personaje care nici nu există, 
ori pe care le găseşti, dar cum? Cu condiţia să treci 
prin cărţi. Cu cât ai trecut prin mai multe biblioteci, 
cu atâta distanţa, sau spaţiul, sau universul pe care ţi-l 
oferă spectacolul, călătoria dintre un cuvânt şi altul 
este tot mai lungă şi mai frumoasă. Ce-aş mai putea 

spune? Nu ştiu mai mult decât c-am încercat să fac o 
mică pledoarie pentru poezie. Am numit-o o dovadă că 
există Dumnezeu şi un argument al libertăţii noastre, 
al libertăţii spiritului şi al libertăţii minţii fiecăruia. 

V.P.: Învăţatul poeziilor pe de rost poate fi o 
terapie, un exerciţiu pentru memorie?

I.M.: E foarte bine de învăţat poezii pe de rost. Când 
stai şi te uiţi la un apus de soare, la un răsărit de soare 
sau la întâmplare, cum mă uit eu pe geam acum. Acum 
natura e înnebunită total. E un dezastru ce-i acum afară. 
Dezastrul este estetic. Îţi vine să sari pe geam şi s-o rupi 
de gât. Să te ducă apoi la un spital de nebuni. Nu spui: 
Ioi, ce fain e! Nu! Dacă ştii un poem, dacă ştii câteva 
poeme, îţi vine în minte un vers şi imediat sufletul tău 
se aşează altfel. Imediat nu mai e nimic. Ci e o suferinţă 
de parcă s-ar veşteji în ceruri grădini îndepărtate. Dar 
frunzele sunt departe/ De parcă s-ar veşteji în ceruri 
îndepărtate/ Cu gesturi de fiare cad mereu/ Şi toate 
cad, cum una de acolo cade/ Şi altele, şi toate rând pe 
rând/ Dar este Unul care ţine-n mână căderea asta/ 
Unul nesfârşit de blând./ Parcă sună mai bine decât 
nimic. Până la Rilke, sună mai bine decât o exclamaţie 
foarte frumoasă. Câtă vreme vezi frumuseţe, eşti şi tu 
frumos. Dar exclamaţia e un mixtum de neputinţă, 
un semn al dezarmării, câtă vreme un vers dintr-un 
poem este un semn al aristocratului. Deci, tu poţi să te 
îmbogăţeşti şi poţi să te bucuri. Mai ales estetic.

III.
V.P.: Dragă poete, amândoi, cândva, într-un oc-

tombrie scăldat în flăcări şi dor greu, am stat o 
duminică întreagă în holul hotelului „Tisa” din 
Sighet şi am vorbit despre poezie. Te citez: „Po-
ezia este un mod nobil de a încălzi infinitul între 
palme” (Cartea pierdută – o poetică a urmei). Am 
vorbit despre gustul, culoarea şi privirea singu-
rătăţii creatorului. Despre multe văzute şi auzite. 
Ne-am tachinat amintindu-ne butada: Când vine 
muza, iubita trebuie să plece. Apoi, situându-ne 
între sacru şi profan, am invocat sfânta jertfă a 
pâinii şi vinului, a horincii şi sucului de roşii, cu 
gândul la spusele lui Marcel Moreau: „Am sărbă-
torit evenimentul cum se cuvine, bând. Tu, vin. 
Eu, verb. Când am dubla beţie, merge. Merge 
destul de bine. În acel in vino veritas e ceva filo-
zofie. Neastâmpăr. Prezicere. Zicere obraznică”. 
Drept încheiere a acestui dialog, povesteşte-ne, 
te rog, o întâmplare de a ta sau una auzită.

I.M.: Una auzită. Cu Vasilică de la gară. Aşa îi spunea 
toată lumea. A fost un boschetar pe timpul comunismu-
lui. De mic, el a fost boschetar. Avea căruţul lui. Căra 
cartoane, tot felul de lucruri din hârtie. Vindea deşeuri 
de hârtie. El trăia pe străzi. Era un tip special, inteligent, 
dar şi citit. El vedea lumea şi o povestea. Era prieten 
cu artiştii. Ei îl cultivau. Era tot timpul cu ei. Miliţia 
nu prea îl accepta să umble toată ziua prin tot oraşul, 
trăgând căruţul încărcat cu deşeuri. Îl amenda mereu. 
Dar el nu avea bani de plătit amenzile. Eu nu l-am cu-
noscut. Eu l-am cunoscut din ceea ce mi-a povestit 
Mihai Olos. Vasilică era băimărean. Într-o dimineaţă, 
stătea la ceai cu sculptorul Vida Geza. Era la un bar 
din centru, specific epocii comuniste. Căruţul îl lăsase 
în apropiere, pe strada principală, lângă o librărie. Nu 
trece mult timp, vin miliţienii şi parchează maşina în 
faţa căruţului. Vasilică de la gară vede cum stau lucru-
rile şi zice: „Futu-vă, las’ că v-o fac eu. Toată ziua vă 
legaţi de mine. Futu-vă să vă fut”. A luat o sfoară şi a 
legat căruţul încărcat cu deşeuri de hârtie, de maşina 
Miliţiei. Au venit miliţienii, s-au urcat în maşină şi-au 
plecat. Închipuiţi-vă: s-au plimbat tot oraşul cu căru-
ţul după ei. Celebrul căruţ, pe care-l ştia toată lumea 
din Baia Mare, îl vedea acum tras de maşina Miliţiei. 
Hârtiile cădeau, cădeau pe jos. A ieşit un scandal de 
pomină. Toată lumea comenta, râdea. Ziarele au scris 
despre asta: Drumul socialismului şi Calendarul Ma-
ramureşului. L-au luat „băieţii” şi, pentru isprava 

lui, l-au bătut de i-au rupt coastele. Şi, în scurt timp, 
Vasilică de la gară a murit. Era omul artiştilor. Un tip 
sarcastic. Şi-a bătut joc de-o lume întreagă. Era su-
perb. Om-boschetar, dar cu o cultură care eclipsa pe 
mulţi. Cei de la Drumul socialismului au pus într-un 
colţ de ziar câteva dintre versurile lui celebre. Gândite 
de ei că ar fi folclor nou, aşa cum îl ştiau ei: Cu steaua 
de pe uzină, la-la-la la-la-la, cu p… mă-sii... Poemul îl 
ştiu de la Mihai Olos. Îl scrisese Vasilică când a murit 
Nichita Hruşciov. Iată poemul:

Cu inima-ntristată şi plină de durere,
În tihnă şi în tăcere,
Pe cel din urmă drum
Conducem un nebun: 

Conducem pe Nichita,
Lui nu-i mai place pita... 
de grâu,
Lui nu-i mai place ceaiul... 
rusesc.
El vrea să vadă Raiul.

Azi, pita cea de grâu
Prin ţară curge râu,
Şi pita de secară
Din ţară azi se cară,

Azi, vitele cornute
În grajduri stau bolunde,
Şi porcii cei mai graşi
În ţară sunt rămaşi…

Mi-ai dat pita cu cartela?
Da, mi-ai dat pita cu cartela
Și umblăm de-a pula-lela.
V.P.: Îţi mulţumesc, dragă Ioane, pentru a-

cest interviu, în trei părţi, acordat la date diferi-
te. Şi ca un făcut, de fiecare dată în acelaşi 
loc: biroul directorului Bibliotecii Municipale 
„Laurenţiu Ulici” din Sighetul Marmaţiei, poe-
tul Echim Vancea. Şi dacă totul s-a petrecut în 
Maramureş, să ne închipuim chiar acum c-au-
zim şi-o ţipuritură. Marca Ion Mureşan:

Nu-s pe Iza atâtea mori
Să macine scriitori!
Ai, hai, dorule, hai!

Să încheiem… începutul acestor însemnări literare. 
După acel interogatoriu, după acea teribilă tutuială, 
clipe de suspans. Apoi, zâmbete. Ne uitam unii la alții, 
am făcut poze. Ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, Ion 
Mureșan se înclină în fața doamnei Grigurcu, îi spune 
respectuos sărut mâna. Doar atât. Dar, cu smerenie, 
cu umilință, se apleacă și sărută apăsat mâna dreaptă a 
domnului Gheorghe Grigurcu. Ce credeți? După acest 
one-man-show, va scrie mâna dreaptă a marelui cri-
tic despre cel care, peste doi ani, va publica la Editura 
Charmides, cartea Alcool? Desigur. Iată un fragment:

„După o lungă pauză (gestație?), Ion Mureșan ne 
oferă un volum de versuri echivalent cu o fenomenolo-
gie a alcoolului. Conform viziunii d-sale, alcoolul nu 
e o simplă scornire pământească, defel o smintire, un 
nărav ce se cuvine osândit, ci un reflex al unei puteri 
metafizice, al unei idei platoniciene. O rămășiță ede-
nică (Întoarcerea fiului risipitor). Nu e de mirare, 
așadar, că alcoolicii trăiesc într-o lume a lor ce ignoră 
Lumea, că libațiile reprezintă un ritual cosmic (Poe-
mul alcoolicilor). […] Poetul ia în colimator delirul 
însuși care e o formă de ingenuitate.

E un suprarealism nemijlocit al conștiinței ce se des-
face de crustele formale, însă păstrează visul intens 
romantic al voluptăților (Întoarcerea fiului risipi-
tor). Astfel se reface relația cu universul poeziei. Nu 
o dată bardul montează acest sentimentalism rusesc, 
această suferință eretică a paharului, care, în po-
fida opiniei publice moralizatoare, poartă într-însa o 
lumină cerească. […] Pe mine unul, producția lui Ion 
Mureșan m-a entuziasmat”. Gheorghe Grigurcu, Între 
poeți, Editura Eikon, București 2016.

***
Și-acum, imaginați-vă că-i sâmbătă, 15 ianuarie 

2022, Ziua Culturii Naționale. La Centrul Cultural  Si-
ghetu Marmației, lume multă. O nouă ediție (a câta?) 
a Festivalului Internațional de Poezie. Se anunță pro-
gramul. Din sală, o voce: să recite domnul Mureșan 
Poem de dragoste. Ăla cu 

„Lasă-mă
dezbrăcat în pielea goală
să stau în genunchi în fața ta și
lasă-mă
să mă bag sub rochia ta și acolo
să fumez un pachet de țigări!”        è

Vasile Proca, Ioan es. Pop și Ion Mureșan, în Aula Bibliote-
cii Centrale universitare Iași, 2010. Foto: Lucian Vasilescu

Muri, Voinicul cel cu cartea în mână născut
n Continuare din pagina 19

Ion Mureșan, Ion Maria, gabriela și gheorghe grigurcu 
și Vasile Proca (la Sighetu Marmației), 2008

Foto: Vasile Muste
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è Vasile Muste, autoritar: Molcuțu, mă tâmpitule, taci, mă! Aici ești la Centrul Cultural. 
Doamnelor, domnilor, azi am o mare surpriză pentru dumneavoastră. Vocea din sală îl între-

rupe: Să cânte Ducu Hotima și Ion Mureșan Ană, mândra mea frumoasă.
Vasile Muste, enervat: mă, du-te dracului! Îți dau un picior în fund de-ajungi în Ucraina. 

Uită-te la televizor. Acolo-i televizorul, nesimțitule!
Dragi invitați, Ion Mureșan ne surprinde ca întotdeauna. Azi, de Ziua Culturii Naționale, va 

prezenta vremea la PRO TV. Busu e bolnav.
Ion Mureșan: Vremea va fi cum a anunțat doamna director de la INM: Soare și nori de vreme 

bună în toate regiunile țării. Pe creste, vânt ascuțit. În schimb, în Siberia, stratul de permafrost se 
subțiază pe zi ce trece. Va fi o mare catastrofă ecologică. În ce  privește frigul din noi, Eugen Uri-
caru a rezolvat problema: În 2018, Editura Polirom i-a tipărit romanul Permafrost. O, ce bucurie!

Și-acum, problema pe care v-o dădea Busu: avem douăzeci și șase de competitori. Toți sunt 
de vârsta a treia, dar bine pregătiți. Toți vor să câștige Premiul Național. Regulamentul prevede 
un singur câștigător în fiecare an. Asta înseamnă că unul, din cei 26, va câștiga Premiul peste 
26 de ani. Și nu-i normal. Omicron stă la pândă. În această situație, ce hotărăște Juriul? Aveți 
un an să vă gândiți și să dați răspunsul. Corect, de bun simț. Chestie de logică. Matematică 
elementară. O dramă de idei, o problemă de competență morală (Mircea Martin).

***
Pe margine, organizatorul competiției se scarpină în barbă. Cârlimoșul.
De el se apropie o Umbră de Aur. Are 172 de ani. Îl întreabă: Dumneata, de ce nu ești printre 

competitori? De departe, ești la fel de bun ca ei sau chiar mai bun.
Cu ani în urmă, era septembrie 2010, am citit un articol: Centrele de influență și Daciada 

literară. Observ că nu s-a schimbat nimic. Mergem din rău în mai rău. Alceva: dacă tot e vorba 
de Daciada literară, în Bucovina, în Nordul Moldovei, Maramureș, nu există poeți valoroși?

Numele Constantin Severin, vă spune ceva? Și așa mai departe.
Rezolvați, domnule organizator, cazul Osica de Sus...
Cum să ignorați Premiul Academiei Române pentru Poezie? Acolo sunt academicieni, nu 

vânzători de lubenițe! VorbaIago. Am zis. S-auzim de bine.
Intervine Ion Mureșan, lămuritor: Domnul organizator, după izgonirea din poezie, se află în 

recuperare la Sanatoriul literar Shakespeare. Domnul doctor în litere, Gheorghe Grigurcu, i-a 
prescris Reverberații, medicamentul anului 2021. O previziune literară, nu meteo: în curând, 
va începe marea îmbrânceală...

***
Din mijlocul competitorilor, un strigăt cât toate figurile de stil la un loc: 
N-AM PIC DE LINIȘTE ÎN ŢARA MEA!
- E căzut în rimă, la Botoșani, spune Arcadie.
Din Marea Lojă a Poeziei, nonagenara Nora Iuga și octogenarul Constantin Abăluță aplaudă… 

aplaudă… Comedia literaturii.                  
19 ianuarie 2022, Iași

După ce s-a remarcat ca tra-
ducător al filosofului german 
– a tradus toată opera antumă 
a germanului, însumând șapte 
volume publicate la editura ti-
mișoreană Hestia, întreprinde-
re îndrăzneață, care s-a lăsat cu 
un premiu național USR pentru 
traduceri – bănățeanul Simion 

Dănilă a perseverat, devenind în timp, din traducător 
autorizat, specialist în viața și opera marelui gânditor. 
La aceasta au ajutat și câteva călătorii documentare 
(„excursii de studiu”) în arealurile „bântuite” de Fri-
edrich Nietzsche, între care are preponderență mica 
localitate Sils-Maria, în apropiere de cunoscuta stațiu-
ne internațională – de ski, inclusiv – Saint-Moritz. Iar 
cartea pe care o tipărește acum, în 2020, are un titlu 
inspirat din opera lui Nietzsche și vine, după ani buni 
de efort intelectual, să compleze opera traducătorului, 
care începe, dacă nu ne înșelăm, cu un volum de ver-
suri nietzscheene, publicat prin anii optzeci.

Cele mai multe din studiile care compun actuala car-
te – Omenescul, preaomenescul Nietzsche - au 
fost mai întâi, de-a lungul timpului, publicate în re-
vista „Banat”; dar și în „România literară” – și altele, 
unele din ele fiind inedite. Dintre cele 11 capitole ale 
cărții, cel mai greu, mai complex și mai important (nu 
numai interesant) ni s-a părut a fi Nietzsche și evre-
ii (care, până pe la jumătate, tratează despre relația 
complexă și contradictorie cu compozitorul filosof 
Richard Wagner. Cele două mari spirite au avut parte 
de-o apropiere inclusiv fizică: ca profesor de filologie 
clasică la Basel, Nietzsche era aproape de Tribschen 
– lângă Lucerna lui Wagner. (Așa erau de uniți că li se 
spunea „dioscurii.)  Această „Insulă a Fericiților” se va 
transforma mai târziu în cercul intelectual al lui Wag-
ner de la Bayreuth.

Pe Nietzsche îl nemulțumește apropierea prea mare 
a lui Wagner de creștinism, care provoacă, atrage după 
sine antisemitismul agresiv al acestuia. (Wagner este 
atras de teologia substituirii, care pretinde că toate 
promisiunile făcute pe paginile Bibliei poporului ales 
se transferă asupra Bisericii creștine, ca Mireasă a Mie-
lului.) Or Nietzsche, pe lângă păcatele sale evidente ca 
gânditor anticreștin, are și marele merit de a fi filoevreu 
(marea majoritate a intelectualilor cu care are organ de 
comunicare și intră realmente în rezonanță sunt evrei.)

Din această privință - și din multe altele - cartea lui 
Simion Dănilă poate fi considerată un mic manual de 
inițiere în viața și opera marelui neamț. Dacă până 
acum a „zăcătorit” (bănățenește: a stat, a staționat) în 
biblioteca proprie, cunoscută ca „cea de-a șaptea si-
hăstrie”, de la un timp S.D. a început să circule prin 
lume, lumea lui Nietzsche, să respire aerul filosofu-
lui. Iar concomitent, să frecventeze texte antume cât 
și postume: fragmente nepublicate, bilețele, scrisori 
adresate unor personalități sau familiei. (Drept a zis 
cineva că nu poți cunoaște pe deplin un scriitor numai 
din opera sa; poate că acesta, cel mai adevărat, nu este 
nici cel din jurnal – care poate să fie cosmetizat –, ci 

din scrisorile intime, ajunse târziu sub ochii biografi-
lor și exegeților săi.)

Autorul cărții o ia sistematic, cu Receptarea lui 
Nietzsche în România (primul capitol al cărții, care 
ține loc și de prefață); prima cititoare a marelui neamț 
a fost Carmen Sylva – regina Elisabeta a României; se 
pare că între cei doi a existat o relație de respect și apre-
cieri reciproce, luându-se în calcul și posibilitatea unei 
întâlniri fizice. Nu același lucru se poate spune despre 
diva Elena, urmașa poeților Văcărești: L-a cunoscut 
Elena Văcărescu realmente pe Friedrich Nietzsche? 
(al doilea capitol). Cunoscuta poetă, fostă logodnică 
a lui Ferdinand – cu reale perspective, așadar, de a 
ajunge regină, perspective pe care ea le-a supralicitat, 
căzând apoi în dizgrație, nu doar în raport cu familia 
regală – fabulează în privința aceasta, revelându-și 
tendințele mitomane. Iar cel dintâi exeget nietzschean 
de la noi a fost C. Rădulescu-Motru, provocat de mare-
le Caragiale, care i-a publicat studiile despre Nietzsche 
în revista sa, „Epoca literară”.

Călătorul nietzschean (S.D.) este interesat, în cele 
câteva expediții ale sale pe urmele lui Nietzsche, de 
prezențe românești la Weimar și la Sils-Maria. Dintre 
acestea, nu descoperă prea multe prezențe notabile, 
dar satisfacția este mare când citește în registrul-carte 
de oaspeți însemnările lui Dinu Lipatti și Clara Haskil, 
Paul Celan. În anul 1981, an de vârf, trec pe la Casa 
Nietzsche E.M. Cioran și Eugen Ionescu, iar în 1985, 
Ion Vianu și Baruțu T. Arghezi. Nietzsche a fost în re-
lații cu mari personalități ale epocii sale: alături de cele 
amintite deja: Rudolf Steiner, August Bungert, Rainer 
Maria Rilke.

Dar cel care l-a făcut cunoscut opiniei intelectuale 
europene, pe când Fr. Nietzsche era un ilustru necu-
noscut, a fost profesorul danez Georg Brandes, de la 
Universitatea din Copenhaga. Acesta l-a popularizat 
cu generozitate, prin răsunătoare conferințe ținute 
la universitatea sa, dar și în alte părți: Rusia (St. Pe-
tersburg), Italia etc. Aceste conferințe făceau săli pline 
– circa 300 de participanți – ceea ce, pentru un filosof 
în curs de afirmare tacită era o mare realizare... Prin 
articole și studii publicate în reviste de specialitate, 
prin scrisori adresate unor alți savanți interesați de 
subiectul fierbinte Nietzsche. Este de folos să-i menți-
onăm pe evreii mai importanți implicați în bio(biblio)
grafia germanului: Karl Mendelssohn-Bartoldy (fiul 
compozitorului), profesor de istoria antică la Breslau. 
Medicul filosof Paul Rée, binecunoscut în epocă, poe-
tul austriac Siegfried Lipiner – o altă celebritate uitată 
pe drept cuvânt, dintre cele câteva care s-au insinuat 
cam nedorit în viața lui Nietzsche.  

Scriitoarea Helen Zimmern, evreică germană stabi-
lită în Anglia, care l-a tradus în engleză pe Schopen-
hauer (Fr. N. a avut și el câteva tentative nereușite de 
a și-o apropia ca traducătoare a operei proprii. Abia 
după moarte, evreica i-a tradus o carte). Dar iată o 
exclamație a filosofului, care spune totul despre atitu-
dinea sa vizavi de inteligența evreiască: „Milostiveas-
că-se cerul de mintea europeană, dacă ne-ar trece prin 
cap să facem abstracție de mintea evreiască!” (KSB 

7, 249, r. 4-2 jos: este codificarea manuscrisului, din 
cartea lui S.D.). Poetul și publicistul Ferdinand Avena-
rius, finul lui Wagner, șef de revistă. Este de reținut și 
iubirea secretă, inițiatică, a filosofului pentru Cosima 
Wagner, cu care a realizat (eventual) o nuntă în cer, 
spre a-l parafraza pe Eliade.

...Dar cele mai poetice capitole ale cărții lui S. Dănilă 
sunt ultimele două, care ar cere o analiză aparte – la fel 
cum și relația complexă cu Richard Wagner. (Dacă ni 
se va îngădui de sus, o vom face poate cu un alt prilej.) 
În orice caz, în legătură cu cercetătorul belințean, se 
cuvine să rostim apăsat că Friedrich Nietzsche a re-
prezentat spiritul său tutelar, autorul însuși declarând 
explicit că acesta i-a „schimbat definitiv existența”. 

Cercetând în fonduri de carte și biblioteci. Mergând 
pe urmele sale, inclusiv pe malul lacului Sivaplana, 
de lângă Sils-Maria, cărări bătătorite adânc de pașii 
profetului, unde l-ar fi conceput filosoful artist pe cele-
brul său Zarathustra. Casa Nietzsche, transformată de 
sora sa în muzeu. Valombrosa, Italia (Florența), sudul 
Franței (Nisa – al cărei aer se pare că i-a priit cel mai 
mult). Cercetătorul bănățean a dormit în vecinătatea 
camerei de lucru a gânditorului, pe unde umbra sa 
încă hălăduiește.

* Simion Dănilă: Omenescul, preaomenescul 
Nietzsche, Ed. Eurostampa, Timișoara, 2020

Simion Dănilă, nietzschean și nietzscheolog*
Remus V. 
GIORGIONI

Eman Osama
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Consecventă unui program scriptural amplu, dez-
voltat în timp cu perseverență și dăruire creatoare, 
Simona-Grazia Dima a îmbrățișat cu aceeași căldură 
și pasiune poezia și eseul, devenind o voce poetică de 
prim rang în peisajul literar actual și o eseistă remar-
cabilă în rândul celor mai valoroși comentatori ai fe-
nomenului literar ce se desfășoară sub ochii noștri. În 
domeniul scrierilor cu specific eseistic sau de comen-
tariu critic valorizator, poeta se apropie prin substanța 
și subtilitatea frazării, prin rafinamentul observațiilor, 
de critici cu autoritate în domeniu, cei care au realizat 
la vremea lor sau realizează și în prezent radiografii 
critice amănunțite ale operelor contemporanilor, cum 
ar fi Laurențiu Ulici, Mircea Mihăieș, Constantin Cu-
bleșan și Mircea Popa, ca să amintesc doar patru dintre 
ei, semnatari, alături de sinteze de largă respirație, ai 
criticii de întâmpinare, de majoră eficiență. Volumele 
de comentarii critice scrise de Simona-Grazia Dima 
s-au alăturat treptat celor de poezie într-o alternanță 
semnificativă de pătrundere în magia inițierii și a cu-
noașterii universurilor paralele prin forța imperială a 
logosului. Un loc însemnat în această ecuație îl ocupă, 
firește, critica de întâmpinare, recenzii răspândite prin 
presa literară, reunite ulterior în cărți. Astfel că s-au 
adunat multe cărți de comentarii și critică literară, im-
portante prin analiza făcută unor opere literare alese 
pe criterii de afinitate și compatibilitate relațională, 
dintre care amintesc: Labirint fără minotaur (2008), 
Blândețea scorpionului (2011), Micelii solare (2014) și 
Copac în cetate (2017). La acestea se adaugă două apa-
riții din 2021, Pâinea și vinul vieții și Inelul cărților. 
În felul acesta, cu numitele extincții eseistice în lumea 
cărților confraților, cu exegeze despre scriitori recenți 
sau intrați deja în lumea umbrelor, profilul literar al 
Simonei-Grazia Dima primește dimensiunea fastuoa-
să a complinirii vieții prin trăirea întru și prin literatu-
ră. O trăire contrasă de Cornel Ungureanu în formula 
privilegiată „ecuația (ne)liniștită a vieții-în-literatură”. 

Ceea ce se remarcă mai întâi în scrisul Simonei-Gra-
zia Dima, în poezie și în critică deopotrivă, este o com-
bustie interioară menținută mereu la cote înalte de 
expresivitate ce acaparează limbajul transmițând un 
tumult al trăirii, o progresivă acumulare de elemente 
congruente în retorica tensionării, a descoperirilor mi-
rabile, a intimizării și particularizării discursului. De-
sigur, volumul Pâinea și vinul vieții nu poate oferi mai 
mult, după cum mărturisește autoarea, decât „o felie 
din extraordinar de variata producție lirică a prezentu-
lui”. Dar o „felie” semnificativă, aș zice, care primește 
importanță prin ținta aleasă și prin calitatea comen-
tariului, chiar dacă, uneori, autorii luați în discuție nu 
se situează printre vârfurile adulate ale prezentului. 
Unitatea discursului îi include și pe aceștia pe bună 
dreptate întrucât universul lor liric este înregistrat în 
șirul diversităților expresive ca experimente și uzanțe 
ce stârnesc interesul și curiozitatea, ce colorează dife-
rit „apa mereu proaspătă a râului poeziei”. 

De remarcat că autoarea cărții conferă o structură 
mereu poetizantă eșalonărilor critice. Chiar textele in-
cluse în volum sunt „organizate” astfel într-o „viziune 
înrudită” cu tehnologia poetizării. Să vorbești despre 
„râul poeziei” înseamnă că îți asumi cu nonșalanță și 
dignitate calitatea de poet asaltat de fantasme spre a 
încadra în rame lirice discursul critic, ceea ce nu dă-
unează cu nimic analizei propriu-zise. Dimpotrivă, 
fluidizează conținuturile ce irump finalmente în unde-
frânturi, unde-metafore, diagrame desprinse din „râul 
poeziei”. Capitolele purtând titluri „curgătoare”, unite 
prin puncte de suspensie, călătorind pe valuri analitice 
spre revărsarea în înțelegere și cunoaștere, grupează, 
tematic și stilistic, nu mai mult de câte șase poeți, afini 
în concepție și spirit. Se pornește de la „ ...Poezia, sub-
limare și inițiere... unde este analizată poezia lui Ho-
ria Gârbea, Francisko Kocsis, Andrea Hedeș, Friedrich 
Michael, Victor Munteanu, Ioan Milea, se trece la ...to-
pire a istoriei în reverie... și așa mai departe până la 
...empatie, revoltă, emoție a reamintirii... un grupaj 
final tip miscellanea unde sunt prezentați câțiva poeți 
străini (și nu numai) legați spiritual de România: An-
dreas Embirikos (grec originar din Brăila), Ático Vi-
las-Boas da Mota (brazilian îndrăgostit de România), 
Linda Bastide (pariziancă în legătură cu poeți români), 
Antigone Kefala (stabilită în Australia), Markó Béla 
(„prestigiosul om politic”) și Ayten Mutlu (din Turcia) 

astfel că sunt prezenți și poeți din diaspora. 
Autoarea cărții se ocupă cu deferență de scriitori 

ca Arcadie Suceveanu, Pavel Șușară, Radu Ulmeanu, 
Grigore Chiper, Aura Christi, de poeți din spațiul ti-
mișorean, colegi, prieteni, dar și de alți poeți din toată 
țara. La Horia Gârbea se subliniază veridicitaea unui 
„poet al faptei” combinată cu inserturi de dimensiuni 
filosofice. Universul poetului Arcadie Suceveanu (po-
etul nostru din Republica Moldova) e decriptat ca îm-
binare între un postmodernism asumat formal și un 
romantism cu elemente eclectice, structural. Despre 
oscilațiile stilistice ale lui Pavel Șușară, eseista notează 
cu precizie: „Între spontaneitate și calcul, între scris și 
oralitate, între poezie și metapoezie, textul liric al lui 
Pavel Șușară se naște printr-un complicat ritual, alai 
de semne dezinhibate întruchipând fumul unui foc lă-
untric ce te frige satanic”. Sătmăreanul Radu Ulmea-
nu este „un șaizecist neoromantic (și neoclasic, într-o 
bună măsură) nimerit în postmodernitate ca un mar-
tor sever al dezagregării, «profet rătăcit», prins într-o 
«aventură spirituală» (Alex. Ștefănescu), cunoscător 
al tuturor abordărilor poetice (Barbu Cioculescu)”. 

Poezia lui Grigore Chiper (alt poet din Republi-
ca Moldova) stă sub semnul „pregnanței expresive a 
vieții”, ea pare a fi scrisă „întotdeauna pe muchie de 
cuțit, pătrunsă de un simț al aventurii și al primejdiei 
iminente, conștientă că se află sub amenințare”. Eul 
tutelar al interiorizării într-un „spațiu hieratic” trans-
mite „o tensiune elevată” în poezia Aurei Christi.  Sunt 
cu toții poeți care fac poezia să vieze, să înflorească în 
spații culturale semnificative. 

Pentru Simona-Grazia Dima poezia este o împăr-
tășanie, un ritual, o ofrandă adusă logosului și crea-
torului deopotrivă, o izbândă spirituală de înțelegere 
asupra solitudinii existențiale. Alegerea simbolurilor 
creștine din titlu vorbesc de la sine. Concepția despre 
poezie a Simonei-Grazia Dima derivă, indubitabil, din 
educația ei religioasă, din respectul pentru frumos, 
pentru cuvântul scris și împărtășit extatic cu cititorul 
virtual. Trăirea temperamentală prin poezia văzută ca 
destin înseamnă pentru ea înălțare spre semnificați-
ile tiparelor gotice, mereu cucernice, armonizate cu 
azurul și cu arhitectura miraculoasă a norilor volatili. 
Explicabil de ce poezia, toată poezia în ansamblul ei, 
cea pe care o scrie și cea despre care scrie, este pentru 
Simona-Grazia Dima pâinea și vinul vieții.

Simona-Grazia Dima: rostire despre poezie
Ad

ria
n Ț

IoN

Practicând cu venerație de erudit actul lecturii, plăcerea de a scrie despre cărțile 
confraților a devenit la Simona-Grazia Dima un prilej minunat, extaziant chiar, de 
reflecție și autocunoaștere. Asta pentru că poeta vădește interes afectiv, e mereu pre-
zentă în maniera de receptare a mesajului cărții citite și analizate,  lăsându-se impre-
sionată la modul ingenuu de text, ca în fața miracolului produs de propria ei inspirație 
poetică. Este prezentă mai ales prin felul în care trăiește catharsis-ul la înalte tempe-
raturi empatice, mereu deschisă spre a descoperi noul, a căuta sublimul și generoasă 
spre a le consemna. Astfel că poeta a devenit și o exegetă prestigioasă, recunoscută ca 
atare, o promotoare a valorilor literare, practicând la modul entuziast critica de în-
tâmpinare și comentariul eseistic, fiind mereu prezentă în publicistica literară în ul-
timii douăzeci de ani și mai bine. Parte din articolele răspândite prin presă e cuprin-
să în volumul Inelul cărților (Editura Limes, 2021), mărturie concludentă a muncii 
de cercetare și comentare a fenomenului literar actual. Mai precis, sunt adunate aici 
39 de „miniaturi critice” scrise între 2009 – 2021, dezvăluind o sumă de „preocupări 
constante” trecute prin filtrul unei sensibilități artistice conectate la pulsul actualității.

Acolada deschisă printre produsele literare din ultimii ani cuprinde analize ale 
unor cărți de poezie și proză, medalioane literare, relatări ale unor evenimente sau 
schimburi culturale patronate de PEN-Clubul Român, unde Simona-Grazia Dima 
este secretară din 2006. Ele au marcat, subiectiv și elocvent, momente însemnate 
în evoluția literelor românești. Capitolele volumului sunt descrise de autoare în-
tr-o succintă prezentare de la începutul cărții, în stilul ei caracteristic, flamboaiant, 
structurat bogat și ornant, mai mult amplificând nuanțele secționărilor/ grupărilor 
decât sintetizându-le. Iată cum miracolul poeziei și al poetizării se perpetuează sa-
cerdoțial, se răsfrâng pretutindeni în scrisul Simonei-Grazia Dima. 

Primul capitol, intitulat Să apropii, insolitând, „aproximează deci – concluzio-
nează exegeta – o opinie despre această artă regală: ideea că poezia ne restituie o 
componentă esențială a ființei noastre...” Pornind de la cuvintele lui N. Steinhard 
despre poetul și eseistul Ioan Pintea, conform cărora în scrierile poetului bistrițean 
celebrul monah vede „coexistența armonioasă de tip existențialist și liniștea con-
templativă a viețuitorului în cele sfinte”, autoarea cărții înaintează avizat în analiza-
rea volumului Casa teslarului accentuând frapanta vecinătate „în duh a poeziei și a 
credinței”. La Magda Cârneci, care „și-a câștigat statutul de cărturar și erudit” este 
apreciată „o uimitoare capacitate de a transfigura mundanul în cadențe imnice”. Lui 
Aurel-Dragoș Munteanu, „personalitate oarecum enigmatică”, scriitor și diplomat 
cu un traseu destinal electrizant, din păcate cam uitat azi, dar foarte activ în anii 
`60 – `70, născut în Republica Moldova, descendent al unei vechi familii evreiești, 
și înmormântat în New York, exegeta îi face un portret complex, tulburător, reușind 
să cuprindă în câteva pagini vocația spirituală a acestui „etern pelerin”, neliniștit și 
singuratic, atras de politic în urma unui „imbold metafizic”. Este o evocare in aeter-
num de mare finețe și acuitate a observației. 

În capitolul Asimetria răspunsului sunt comentate cărțile a șase prozatori, grupaj 
ce reunește scrieri despre „război, fascism, anomie, totalitarism mediatic sau biro-
cratic, terorism” aparținând unor voci din generații diferite, printre care Henri Stahl, 
Ștefan Ehling, Emil Mladin și Bogdan Teodorescu. „Al optulea roman al lui Bogdan 
Teodorescu, Și vom muri cu toții în chinuri, (...) este o scriere tulburătoare despre 
violența fără sens a istoriei, necontenit perpetuată în lume”, așa își începe Simona-
Grazia Dima comentariul la romanul parabolic al excelentului prozator „bazat pe o 
documentare în profunzime asupra celor mai actuale realități geopolitice”. În capi-
tolul Pe firul spațiului și al timpului poetul și editorul Mircea Petean apare în postu-
ră de autodefinit „călător de profesie”, dispus să împletească impresii despre locuri-
le vizitate, dar și să consemneze, jurnalistic, desfășurarea unor festivaluri de poezie. 

„Poetul află în voiajurile sale o umanitate mereu proaspătă, fremătătoare” notează 
autoarea cărții amintind titluri precum Jurnal genovez, Secvențe daneze, Turneu 
literar prin Slovacia și un colț de Ungarie, în care palpită autenticitatea, căldura re-
latării ca expresie vie, complementară aparatului de filmat, martor obiectiv, rece. În 
capitolul Edificii ale memoriei sunt concentrate comentarii despre însemnate mani-
festări culturale și evocări cu tentă nostalgică legate de Timișoara natală, părăsită în 
2000, dar mereu prezentă în sufletul, scrierile și amintirile poetei. Figurile tutelare 
ale Banatului cultural sunt prezentate „în tușe vioaie” în cartea prozatorului Viorel 
Marineasa Despre Banat, în registru normal. Alte mărturii ale istoriei orașului de 
pe Bega sunt înșirate în volumul coordonat de Daniel Vighi în Cartea Străzii Euge-
niu de Savoya în care autorul „îmbină literatura cu știința, istoria orală cu inves-
tigația acerbă” conturând o imagine în sepia a oglindirii în „imaginarul străzii” de 
odinioară, deoarece, nu-i așa, străzile au amintiri încă vii în iureșul rememorărilor 
sentimentale. Caracterizări de mare precizie aplică Simona-Grazia Dima în secvența 
Mircea Ivănescu: măștile poeziei din capitolul Desprinse de matriță, cuvintele. Ga-
briel Liiceanu în dialog cu Mircea Ivănescu pune în evidență confruntarea dintre 
două personalități, „două tipuri de gândire foarte diferite”. Înfășat în lungile-candi-
dele zăvelci ale lirismului său, Mircea Ivănescu depune mărturie despre realitatea 
transfigurată în poem reprezentând „doar firescul unui (alt) regn al sensibilității”. 
Firește, în această opoziție de principii, Gabriel Liiceanu este prezentat în antiteză. 
El „aparține familiei de spirite convinse de urgența intervenției în social ca unică op-
țiune posibilă. Minte maleabilă însă, deschisă spre celălalt (spre alteritate, deci, pre-
cum și spre marea poezie, ajunge să accepte, treptat, prin M. Ivănescu (interlocutor 
ales, inițial, pentru calitatea lui de depozitar al unor mărturii prețioase), că există și 
făpturi contemplative, incapabile să dea depoziții credibile despre exterior, ci numai 
despre propria viziune.” Conferințe radiofonice, „comentarii ce se intersectează în-
tr-un punct cu jurnalismul” sunt grupate în capitolul Prin ochiuri de vitraliu, verita-
bilă incursiune în miezul unor dezbateri aprinse pe diferite teme de actualitate cul-
turală. Sunt luați în colimatorul critic Adrian Dinu Rachieru, Norman Manea, H.R. 
Patapievici, I.D. Sîrbu și alți membri adunați în virtualul „club al împătimiților” de 
literatură, după cum Ioan Lascu se arată împătimit după scrierile și reconstiruirea 
vieții lui I.D. Sîrbu. Autorii străini din secțiunea finală Și ei sunt în apropierea noas-
tră aduc în discuție noțiunea de patriotism, analizată din perspectiva prezentului 
cețos, adesea ignobil, confuz. Ţinta acestor considerații de structurare a specificului 
scriptural văzut prin fereastra deschisă spre lume se îndreaptă spre scriitorul sârb 
Milovan Vitezović, scriitoarea britanică Morelle Smith, poetul de expresie maghiară 
Attila F. Balázs și sirianul Mazen Rifai. Sunt oportunități de cunoaștere și apropiere 
de noi și interesante arealuri culturale mai puțin cercetate. Acest apendice are sem-
nificația lui. Într-un proces de autoanaliză a acestor fragmente critice, Simona-Gra-
zia Dima notează responsabil, concluziv: „Observ că am folosit, nu de puține ori, în 
comentariile mele, cuvântul romînesc: nu însă dintr-un naționalism bombastic ori 
desuet, ci din convingerea că fiecare nație este expresia unei fațete a creației divine 
și din acest motiv are dreptul la viață. Specificul românesc nu se bucură încă de sufi-
cient relief în peisajul cultural de pe glob, deci stră în puterea noastă să-l legitimăm, 
să-i acordăm un plus de vizibilitate.” Este ceea ce Inelul cărților se străduiește să 
facă prin acest circuit eseistic datorat Simonei-Grazia Dima, „comentator de seamă 
al literaturii române contemporane” (Cornel Ungureanu), despre care Ștefan Bor-
bély notează pe coperta a patra a cărții: „Marele dar al Simonei-Grazia Dima acesta 
este: de a coborî spre ingenuitate când scrie despre autori, pentru a-i credita cu ceea 
ce au ei cel mai bun, și anume: „autenticitatea” experienței proprii, filigranul fin al 
vocației.”                         Adrian ȚION

Simona-grazia Dima, prinsă în inelul comentării cărților
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6. Dumnezeu și Isus Hristos: 
cuplul divin mântuitor

Biblia ne oferă și o a treia serie de versete, din care 
rezultă că mântuirea păcătoșilor are doi autori: pe 
Dumnezeu (Iahve) și pe Isus (Isus-Dumnezeu). Mai 
bine spus, mântuirea este opera cuplului divin Dum-
nezeu-Isus. 

Iată câteva citate care dovedesc acest lucru:  
„Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul său în lume ca să 

judece lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin El” 
(Ioan 3, 17);

„pe Hristos, Dumnezeu L-a rânduit jertfă de ispășire” 
(Epistola către Romani 3, 25), „ca prin moarte să sur-
pe pe cel ce are stăpânirea peste morți, adică pe diavo-
lul, și să izbăvească pe cei ce erau ținuți toată viața în 
robia fricii de moarte” (Epistola către Evrei 2, 14-15;  

„El [Dumnezeu], Care pe Însuși Fiul Său nu L-a 
cruțat, […] L-a dat morții, pentru noi toți (…)” (Episto-
la către Romani 8, 32, p.m.).

Din toate aceste citate rezultă, pe de o parte, că la 
mântuirea omului păcătos contribuie deopotrivă 
Dumnezeu-Tatăl și Isus Hristos, iar pe de altă parte, că 
inițiativa mântuirii și modul în care ea are loc îi aparțin 
lui Dumnezeu (Dumnezeu-Tatăl), pentru că el este 
acela care „a făcut să cadă asupra Lui [Isus] fărădelegi-
le noastre ale tuturor”; și „a fost [chiar] voia Domnului 
să-L zdrobească prin suferință” (Isaia 53, 10, p.m.) pe 
Isus, pentru ca în acest fel noi să fim mântuiți. 

De aceea, nu putem spune că Isus s-a sacrificat 
pentru mântuirea noastră, a păcătoșilor, ci că Dum-
nezeu l-a sacrificat pe Isus, pentru că El este cel care 
l-a „zdrobit prin suferință” pe Isus pentru mântuirea 
păcătoșilor. Deși, pe de altă parte, știm foarte bine că, 
dacă ținem cont de realitatea istorică, Isus a fost cruci-
ficat la ordinul lui Pilat din Pont, guvernatorul roman 
al Ierusalimului, la cererea și presiunea elitei religioa-
se iudee și a poporului iudeu.  

Apostolul Pavel afirmă că Isus Hristos „S-a dat pe 
Sine pentru păcatele noastre, ca să ne scoată pe noi din 
acest veac viclean de acum după voia Dumnezeului și 
Tatălui Nostru [Iahve]” (Epistola către Galateni 1, 4, 
s.m., p.m., cf. Biblia diortosită de Valeriu Anania). 

În aceeași epistolă, Apostolul Pavel afirmă că „Dum-
nezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut 
sub lege, ca pe cei de sub lege să-i răscumpere, ca să 
dobândim înfierea” (Epistola către Galateni 4, 4-5). 

Și în acest pasaj Dumnezeu apare ca fiind inițiatorul 
și conducătorul sau decidentul mântuirii, care se rea-
lizează însă prin intermediul (mijlocirea) lui Isus. De 
fapt, Apostolul Pavel și dogmaticienii de după el afir-
mă că Dumnezeu este autorul planului de mântuire 
pentru oamenii păcătoși. 

În concluzie, pentru Apostolul Pavel, care este cel 
mai important teolog al mântuirii din Biblie, (1) Dum-
nezeu are inițiativa mântuirii și o conduce, (2) Dum-
nezeu realizează mântuirea prin jertfirea pe cruce a 
Fiului Său Isus, (3) mântuirea are ca rezultat „înfie-
rea” păcătoșilor de către Dumnezeu, deci comuniunea 
păcătoșilor cu Dumnezeu, care este de fapt sfințirea 
acestora. Prin toate acestea, Apostolul Pavel consideră 
că Domnul este autorul planului de mântuire a omului. 

Dogmaticianul Dumitru Stăniloae crede că mântui-
rea omului se produce prin aceeași colaborare a Dom-
nului cu Isus Hristos și că Dumnezeu are același rol 
principal: 

„Fără îndoială, Persoana lui Hristos e Mântuitorul 
întrucât e Fiul lui Dumnezeu. Căci numai în Dumne-
zeu e puterea mântuirii și viața de veci. (…). Creștinis-
mul este personalist; el înseamnă mântuirea persoanei 
umane prin Persoana supremă. El crede în valoarea 
netrecătoare a persoanei.” (2, p. 109-110). 

 
Înaintea lui Isus a mai existat un mântuitor, Ioan 

Botezătorul:
„Ioan boteza în pustie, propovăduind botezul 

pocăinței întru iertarea păcatelor. Și ieșeau la el tot 
ținutul Iudeii și toți cei din Ierusalim și se botezau 
de către el, în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele.” 
(Marcu 1, 4-5).

Așadar, cel care i-a mântuit pe păcătoși înainte de 
venirea lui Isus a fost Ioan, care mântuia prin boteza-
rea în Iordan, iar păcătoșii trebuiau să își mărturiseas-
că păcatele. Tot Ioan este acela care anunță iudeilor 
apropiata venire a lui Isus ca mântuitor, care este „mai 
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tare [puternic] decât mine”, pentru că „Eu v-am bote-
zat pe voi cu apă, El însă vă va boteza cu Duh Sfânt.” 
(Marcu 1, 8, p.m.).     

7. Motivația și scopul mântuirii
Autorii mântuirii fiind Dumnezeu sau/și Isus Hris-

tos, motivația mântuirii trebuie căutată în aceștia. Să 
urmărim acest verset:    

„În aceasta este [constă] dragostea, nu fiindcă noi 
am iubit pe Dumnezeu, ci fiindcă El ne-a iubit pe noi și 
a trimis pe Fiul Său jertfă de ispășire pentru păcatele 
noastre.” (I Ioan 4, 10, p.m.)

De aici înțelegem atât faptul că mântuirea este 
inițiativa lui Dumnezeu, cât și că motivul pentru care 
Dumnezeu urmărește să ne mântuiască este că El ne 
iubește pe noi, cei păcătoși. Și pentru că ne iubește 
atât de mult, Dumnezeu l-a „trimis pe Fiul Său jert-
fă de ispășire pentru păcatele noastre” și, în acest fel, 
ne-a mântuit. 

Așadar, noi, păcătoșii, cei fără de lege, suntem atât de 
iubiți de către Dumnezeu, încât El își jertfește propriul 
Fiu ca să ne mântuiască. Motivația mântuirii noastre, 
a celor păcătoși sau fără de lege, este faptul că suntem 
iubiți de Dumnezeu…, deși fiind atât de păcătoși este 
clar că nu avem nici un merit pentru care să fim iubiți 
și mântuiți de El. 

Și totuși, pentru a-i mântui pe păcătoși, care firește 
că nu au nici un merit, Dumnezeu îl sacrifică pe Fiul 
său Isus, adică tocmai pe cel care este sfânt și fără ni-
cio pată morală, pe cel care este „Dumnezeu adevărat 
și om adevărat, afară de păcat” (1, p. 219). Este dreap-
tă această decizie a lui Dumnezeu de a-i mântui pe 
păcătoși prin răstignirea (omorârea) Fiului Său Isus 
Hristos, care nu are nicio vină? Cât de corectă poate să 
fie această sacrificare și mântuirea la care ea conduce? 
Fiecare mântuit cară în spate povara omorârii, pentru 
el, a lui Isus, a Fiului lui Dumnezeu.     

Ce urmărește mântuirea? Care este scopul ei? Sco-
pul mântuirii este (după cum am mai spus) eliberarea 
noastră de păcate și fărădelegi. Apostolul Pavel mai 
adaugă faptul că prin mântuire noi „dobândim înfi-
erea”, deci ne apropiem spiritual de Dumnezeu. De 
fapt, mântuirea înseamnă comuniunea cu Dumnezeu, 
care îi transformă spiritual pe păcătoși: îi sfințește.  

Această transformare mântuitoare a ființei sufletești 
a omului este numită de către Apostolul Pavel, meta-
foric, îmbrăcare în Hristos, moștenirea împărăției 
cerurilor, viață în Hristos, făptură nouă, împreuna-
răstignire și împreuna-înviere cu Hristos etc. 

Pentru Dumnezeu ar fi nedrept ca El să îl lase pe 
om în condiția lui naturală de om păcătos… Dreptatea 
Domnului este îndreptarea moral-teologică a omului, 
este sfințirea lui, așadar mântuirea. 

În volumul Teologia dogmatică se punctează faptul 
că „El, Omul [Isus], prin cinstirea desăvârșită a Tată-
lui, face să se reverse asupra oamenilor bunăvoința și 
iubirea lui Dumnezeu Tatăl, reconstituindu-se astfel 
comuniunea dintre om și Dumnezeu” (1, p. 238-239), 
care este chiar mântuirea. 

8. Harul divin premergător mântuirii 
Autorii Teologiei dogmatice susțin că „în scopul 

mântuirii și sfințirii lor” oamenii primesc din „ființa 

divină a celor trei ipostasuri, prin Duhul Sfânt”, ha-
rul divin mântuitor (ibid., p. 263). Cele trei ipostasuri 
sunt cele trei persoane divine – Dumnezeu Tatăl, Isus 
Hristos și Duhul Sfânt. 

Harul divin acordat celor care urmează să fie mântuiți 
are trei atribute: el este necesar actului mântuirii, este 
gratuit și, în fine, este universal. 

În primul rând, „Harul divin este necesar tuturor oa-
menilor pentru mântuire, deoarece omul natural nu se 
poate mântui prin propriile sale puteri”, spun autorii 
Teologiei dogmatice (ibid., p. 263). Dar harul divin 
este necesar mântuirii doar atunci când omul deja a 
ales mântuirea, pentru că el nu se poate mântui sin-
gur. Mântuirea nu poate fi pentru om o necesitate, deci 
o impunere, pentru că în acest caz i s-ar anula liber-
tatea. Nici afirmația Apostolului Pavel că „Dumnezeu 
este Cel care lucrează în voi, ca voi să voiți și să lucrați 
pentru a Lui bunăvoință” mântuitoare (Epistola către 
Filipeni 2, 13) nu trebuie luată ca o directivă divină, ca 
o obligație, ci doar ca o trezire de conștiință a omului 
în ceea ce privește mântuirea. 

În al doilea rând, harul divin mântuitor este acor-
dat omului de către ființa divină în mod gratuit, fie că 
acesta este un om virtuos sau păcătos. Sfântul Apostol 
Pavel afirmă că mântuirea noastră este un dar, deci că 
ea este gratuită: „Căci sunteți mântuiți din dar, prin 
credință, și aceasta nu este de la voi; al lui Dumne-
zeu este darul, nu din fapte, ca să nu se laude cineva” 
(Epistola către Efeseni 2, 8-9, s.m.). 

Și, în fine, în al treilea rând, harul divin revărsat asu-
pra omului este universal, în sensul că el este acordat 
tuturor, pentru că Dumnezeu „voiește ca toți oamenii 
să se mântuiască și să ajungă la cunoștința adevărului” 
(Epistola I către Timotei 2, 4), afirmă Apostolul Pavel. 
În aceeași idee, Apostolul spune că Isus Hristos „S-a 
dat pe sine preț de răscumpărare pentru toți” (Episto-
la I către Timotei 2, 6), deci pentru toți oamenii. 

Harul primit de la Duhul Sfânt „este primul factor 
care pune în mișcare voința omului în procesul dobân-
dirii mântuirii” și de aceea „el se numește har premer-
gător” mântuirii, apreciază autorii Teologiei dogmati-
ce (1, p. 264). 

Se vede astfel că omul nu are conștiința mântu-
irii sale, fapt pentru care el este stimulat, este trezit 
la mântuire de către Duhul Sfânt, prin harul pe care 
acesta i-l face cadou, dacă scenariul divin al mântuirii 
este într-adevăr cel configurat de către dogmaticieni.  

9. Participarea celui mântuit 
la mântuirea sa

Conform Apostolului Pavel, mântuirea este planul lui 
Dumnezeu și, prin harul pe care Domnul ni-l dăruiește 
în vederea propriei mântuiri, El face totul pentru ca 
mântuirea noastră să fie posibilă. Într-un fel, voința 
mântuitoare a Domnului ne face să fim predestinați 
mântuirii. Dar mântuirea nu este totuși posibilă decât 
dacă ea este dorită chiar de către cei mântuiți, așadar 
dacă este proiectul nostru liber și dacă noi contribu-
im, cumva, la ea. În ce constă contribuția noastră la 
propria mântuire? Să ascultăm ce spune Isus, după 
înviere, când se adresează ucenicilor: 

„Cel ce va crede și se va boteza se va mântui; iar cel 
ce nu va crede se va osândi (Marcu 16, 16, s.m.).
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Condiția mântuirii este, așadar, credința în Dumne-
zeu. „Mântuirea nu înseamnă, pur și simplu, a fi mem-
bru al poporului mântuirii; ea este o totală acceptare a 
lui Iahweh din partea fiecărui individ”, spune autorul 
studiului Aspecte ale gândirii Vechiului Testament, 
nesemnat, din volumul Introducere și comentariu la 
Sfânta Scriptură (3, p. 920). „Totala  acceptare a lui 
Iahweh” din partea fiecărui individ este însă credința 
în Dumnezeu. Mântuirea nu este posibilă decât prin 
credința liberă în Dumnezeu.

În secolul al XVI-lea, Luther afirmă că „moartea și 
învierea lui Cristos reprezintă singura [realitate] care 
ne mântuiește și ne eliberează de păcat” și, totodată, 
că „numai credința poate să apuce moartea și învie-
rea lui Cristos”, deci mântuirea (Luther, citat de către 
Jonathan Hill, în Istoria gândirii creștine, 6, p. 194, 
p.m.). Așadar, mântuirea are loc atât prin sacrificiul 
lui Hristos, cât și prin credința în Hristos a candidatu-
lui la mântuire. Nu suntem mântuiți prin faptele noas-
tre, afirmă Luther, ci prin credință. Credința înseamnă 
încrederea totală în Dumnezeu, iar nu „acceptarea in-
telectuală a unui set de enunțuri”, așadar de dogme, 
sintetizează Jonathan Hill concepția despre mântuire 
a lui Luther (ibid.).       

Uneori însă, în relația de credință a omului cu Dum-
nezeu intervine ca mediator Biserica, iar un reformator 
precum Luther, de exemplu, a criticat aspru faptul că 
mântuirea a ajuns să fie vândută de Biserica Catolică 
enoriașilor ei. Iată cum prezintă Jonathan Hill ideile 
lui Luther: „indulgențele (practicate de Biserică) erau 
un mod de a cumpăra mântuirea; pelerinajele erau o 
cale de a o câștiga; venerarea relicvelor și a sfinților era 
o cale de a o pune într-o cutie pentru a o poseda; iar sta-
tutul special al preoților era o cale de a pune mântuirea 
sub controlul Bisericii, de a reglementa accesul oame-
nilor la Dumnezeu. Toate acestea erau pentru Luther 
nonsens și superstiție. O persoană este mântuită pe 
baza credinței sale în Cristos, nu datorită vreunui lucru 
pe care îl face sau îl oferă Biserica” (6, p.p. 194-195). 

10. Când are loc mântuirea omului? 
Dacă vom accepta că pentru creștinism existența 

omului cuprinde atât viața din lumea aceasta, cât și 
viața din lumea de dincolo a sufletului de după moar-
tea trupului, este legitim să ne întrebăm când se pe-
trece, de fapt, mântuirea? În timpul vieții pământești 
a celui mântuit, deci a vieții în trup, sau după moartea 
trupului? Este mântuirea o problemă a sufletului din 
trupul viu, sau este o problemă a sufletului care și-a 
pierdut prin moarte trupul?  

Dar să vedem, concret, ce ne spune Cartea despre 
timpul în care are loc mântuirea.

10. 1. Mântuirea celor vii
Uneori, mântuirea se petrece în timpul vieții celui 

mântuit: vezi atât mântuirea poporului israelit, care 
este eliberat din Egipt de către Dumnezeu, prin Moi-
se, cât și toate victoriile acestui popor împotriva po-
poarelor dușmane, care au loc, spun cărțile sfinte, prin 
intervenția expresă a Domnului (cf. studiului Aspecte 
ale gândirii Vechiului Testament, nesemnat, în 3, p. 
918). În toate aceste victorii-mântuiri discutăm firește 
despre mântuirea poporului evreu din timpul vieții 

sale, iar nu despre mântuirea sufletelor de după moar-
te. Iar aceste mântuiri îl au ca mântuitor expres pe 
Dumnezeu și numai pe El, pentru că în vremea mân-
tuirilor despre care vorbim Isus nu se născuse încă.  

În volumul Teologia dogmatică se afirmă că lucra-
rea mântuitoare a lui Isus Hristos „se desfășoară con-
tinuu, fără întrerupere, direct sau indirect, vizibil sau 
tainic, prin intermediul autorului ei, Domnul Însuși 
[Isus]” (1, p. 238, p.m.). Aici nu se precizează însă dacă 
mântuirea omului, care „se desfășoară continuu, fără 
întrerupere”, cuprinde doar viața în trup a celui mân-
tuit, sau și viața de după moartea trupului.

Adolf von Harnack, autorul tratatului Istoria dog-
mei, opinează că 

„ortodoxia a ajuns la următoarea concepție fun-
damentală despre mântuire: mântuirea oferită de 
creștinism constă în răscumpărarea neamului ome-
nesc din condiția de perisabilitate și păcat și integra-
rea lui în viața divină (altfel spus, îndumnezeire, pe de 
o parte, trăirea beatifică a lui Dumnezeu, pe de alta), 
proces care a avut deja loc prin întruparea Fiului lui 
Dumnezeu și care, grație uniunii indisolubile cu el, 
sporește umanitatea.” (5, p. 178).  

Așadar, mântuirea a avut deja loc, însă nu prin sa-
crificarea și moartea lui Isus, ci prin întruparea Fiului 
lui Dumnezeu, deci prin însuși faptul întrupării. 

Dar pe cine anume a mântuit, de fapt, întruparea Fi-
ului? Pe cei vii, sau pe cei morți? Pe păcătoșii vii, sau 
pe păcătoșii morți? Probabil că mântuiți sunt păcătoșii 
vii, dacă Adolf von Harnack afirmă că „mântuirea ofe-
rită de creștinism constă în răscumpărarea neamu-
lui omenesc (viu, p.m.) din condiția de perisabilitate 
și păcat și integrarea lui în viața (s.m.) divină (altfel 
spus, îndumnezeire, pe de o parte, trăirea beatifică a 
lui Dumnezeu, pe de alta)”… În plus, „grație uniunii 
indisolubile” cu Fiul lui Dumnezeu, omul viu „sporește 
umanitatea” celor vii. Mântuiți sunt așadar păcătoșii 
aflați în viață. 

O altă problemă a dogmei mântuirii prezentate de că-
tre Harnack este următoarea: dacă mântuiți de întru-
parea lui Isus sunt cei păcătoși, aceștia sunt păcătoșii 
contemporani cu existența istorică a lui Isus, sau cu 
existența lui veșnică? 

Mai întâi, dacă socotim că întruparea mântuitoare a 
Fiului lui Dumnezeu a avut loc într-o anumită clipă a 
istoriei, așa cum foarte clar spun unele dintre versete-
le Bibliei, atunci mântuirea (prin întruparea Fiului) se 
adresează celor contemporani cu existența istorică a 
lui Isus, iar Harnack este îndreptățit să afirme că mân-
tuirea „a avut deja loc.” Însă dacă socotim că „întrupa-
rea Fiului lui Dumnezeu” este din veșnicie, după cum 
spune Crezul (articolul 7) și întru veșnicie, atunci mân-
tuirea îi cuprinde pe toți cei care vor să fie mântuiți, de 
la primul păcătos până la „ultimul” din timpul viitor. 
Dar în acest caz nu mai putem afirma că mântuirea „a 
avut deja loc”, ci că ea are loc în permanență, de vreme 
ce existența lui Isus este veșnică. Așadar, ca să îi mân-
tuiască pe toți, în timpul diferit și unic al existenței lor, 
Isus trebuie să fie întrupat dintru începuturi și pen-
tru veșnicie, dimpreună cu Dumnezeu Tatăl și Sfântul 
Duh, după cum spune Crezul (articolul 7). 

10. 2. Mântuirea sufletelor celor morți 
În unele pasaje din Biblie judecata mântuitoare 

privește sufletele celor morți, iar ea se face în temeiul 
calității morale a faptelor din timpul vieții acestor su-
flete. Dogmaticienii vorbesc și ei, nu de puține ori, de o 
mântuire a cărei finalitate constă în ajungerea noastră 
în rai. „Noi trebuie să voim să ne mântuim și să lu-
crăm astfel încât prin modul nostru de viață și lucrare 
să ajungem în rai”, afirmă autorii volumului Teolo-
gia dogmatică (1, p. 239). Să înțelegem că mântuirea 
aparține de fapt celor care prin „modul (…) de viață și 
lucrare” sunt exemplari, sunt virtuoși, și care tocmai 
pentru că sunt virtuoși ajung în rai? Dar mântuirea 
aparține momentului vieții, sau sufletului din rai? 

În Apocalipsa lui Pavel, din volumul Apocalipse 
apocrife ale Noului Testament (7, cap. 38), se spune 
că la vizita în cer a lui Pavel un înger îi arată acestuia 
toate locurile din Iad și din Rai, unde sufletele morților 
sunt răsplătite de către Judecător după faptele, rele sau 
bune, făcute de aceste suflete pe pământ. Dacă unele 
dintre suflete au ajuns în Rai înseamnă că acestea sunt 
suflete credincioase și făptuitoare ale binelui, deci că 
ele aparțin celor care au fost virtuoși și că mântuirea 
este dată sufletelor virtuoase ale morților, iar nu celor 
vii. În același timp, în Apocalipsa lui Pavel cei păcătoși 
nu au parte de mântuire, ci sunt pedepsiți cu Iadul. 

10. 3. Mântuirea celor vii 
și mântuirea sufletelor celor morți

În Simbolul de Credință Niceo-Constantinopolitan 
sau Crezul, care exprimă în mod sintetic învățătura 
creștină dogmatică, se vorbește despre două judecăți 
mântuitoare, și anume: despre „a noastră mântuire”, a 
celor vii, adusă de către Isus Hristos, care „s-a răstignit 
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pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, a pătimit și s-a 
îngropat (…)”, și despre o a doua judecată, de astă dată 
a viilor și morților, făcută de către același Isus: „Și 
iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a cărui 
împărăție nu va avea sfârșit.” (Crezul, articolul 7).

Să urmărim un verset din cartea biblică Daniel:
„Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit și 

anume oricine va fi găsit scris în carte. Și mulți dintre 
cei care dorm în țărâna pământului se vor scula, unii 
la viață veșnică, iar alții spre ocară și rușine veșnică.” 
(Daniel 12, 1-2, s.m.)  

Din acest text, care este destul de ambiguu, înțeleg 
totuși că vor fi mântuiți atât o parte dintre cei vii ai 
„poporului tău”, cât și o parte dintre cei morți ai aces-
tui popor. Dintre cei vii, vor fi mântuiți numai cei care 
sunt scriși în cartea mântuitoare a lui Dumnezeu, deci 
cei virtuoși, iar dintre cei morți unii vor fi mântuiți, iar 
alții vor avea parte de „ocară și rușine veșnică” în Iad. 

În volumul Teologia Dogmatică Ortodoxă, Dumi-
tru Stăniloae vorbește despre „fazele mântuirii, până 
la faza ei finală: învierea și viața de veci” (2, p. 331). 
De aici rezultă că mântuirea nu se finalizează în tim-
pul vieții: ea este un proces care cuprinde atât viața în 
trup, cât și sufletul veșnic trăitor după moartea trupu-
lui. Conform teologului Stăniloae, mântuirea este atât 
a viilor, cât și a morților. Însă mântuirea celor vii nu 
este finalizată, pentru că ea se continuă în viața fără 
sfârșit a sufletului din lumea de dincolo…    

Aproape de ideea dogmaticianului Stăniloae sunt și 
autorii volumului Teologia dogmatică, în care se afir-
mă că „lucrarea mântuirii (…) se desfășoară continuu, 
fără întrerupere” (1, p. 238, p.m.). Dacă mântuirea se 
desfășoară continuu, fără întrerupere, înseamnă că ea 
nu este un moment, deci un act care are un final, ci 
un proces care se desfășoară în tot timpul existenței 
pământești și existenței nepământești, în lumea aceas-
ta și în lumea de dincolo a sufletului viu din lumea 
morților… Dar sufletul din lumea de dincolo este un 
suflet nemuritor, veșnic, iar asta înseamnă că însăși 
mântuirea acestui suflet veșnic este un proces veșnic, 
deci mântuirea nu se finalizează niciodată… Or, dacă 
nu se finalizează, dacă nu se împlinește niciodată, în-
seamnă că mântuirea nu există ca act finalizat și că ni-
meni nu poate afirma că a fost (este) mântuit.   

(Continuare în nr. următor) 
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În literatura de la noi n-au fost/nu sunt deloc puține 
cazurile în care anii școlarității unui scriitor au consti-
tuit punctul de pornire al creației acestuia, explicând 
sorgintea și originalitatea unor creații de valoare, ori-
ginale și adesea fundamentale în contextul general al 
acesteia. Studiul biografiei unui literat înseamnă nu 
numai un posibil izvor de cercetări de ordin sociologic, 
ci și fereastra spre înțelegerea mai exactă, mai aplicată 
a operei lui. La acestea și la încă multe altele m-am 
gândit când am consultat calendarul literar al anului 
în care am intrat, 2022, și am aflat că la 17 martie în-
cepe ceea ce mulți comentatori și cunoscători ai pa-
trimoniului cultural românesc numesc „Anul Urmuz”, 
timp în care este celebrat unul dintre cei mai originali 
și bizari scriitori din întreaga noastră literatură.

Comentat de-a lungul timpului din varii unghiuri, 
considerat de către Eugen Ionescu un precursor al 
expresionismului și al absurdului, Urmuz ne-a lă-
sat moștenire o operă foarte restrânsă în dimensiuni 
(nouă proze), însă polivalentă în semnificațiile ei și 
care merită să reziste timpului. Urmuz și Vasile Câr-
lova reprezintă două cazuri rare: Primul a scris doar 
cinci poezii, dar comentariile pe marginea lor s-au nu-
mărat în zeci, poate chiar sute de pagini de carte; celui 
de al doilea opera îi este „augmentată” și evaluată în-
tr-o bibliografie de șase-șapte ori mai mare.

Despre „paginile bizare” ale lui Urmuz s-au pronun-
țat mulți, de la Eugen Ionescu și Geo Bogza până la 
cercetătorii de azi. Mai puțin s-a scris, însă, despre 
anii școlarității acestui prozator. Așadar, făcând un 
salt înapoi, în timp, vom vedea că în anii ciclului șco-
lar secundar, petrecuți la cunoscutul liceu „Gh. Lazăr” 
din București, destinul lui Urmuz s-a „împletit” îndea-
proape cu cel al altor doi viitori scriitori: V. Voiculescu 
și George Ciprian. Toți trei erau buzoieni, chiar dacă 
Urmuz s-a născut la Curtea de Argeș – ceea ce i-a fă-
cut să se împrietenească repede, știut fiind că dintot-
deauna originea comună din același spațiu geografic îi 
determină, mai ales pe tinerii aflați printre străini, să 
se apropie unii de alții. Iar atunci când sunt animați de 
aceleași idealuri legătura nu este numai sentimentală, 
ci și spirituală, ajungând de nezdruncinat.

Prin anii ’30 ai veacului trecut Nicolae Crevedia pu-
blica în paginile revistei „Universul literar“ o serie de 
interviuri cu scriitori ai momentului, aflați în atenția 
criticii literare și a cititorilor. Un astfel de interviu a 
fost și cel solicitat lui V. Voiculescu, ale cărui Poeme cu 
îngeri (volum publicat în 1927 și un an mai târziu dis-
tins cu Premiul Societății Scriitorilor Români) stârnise 
oarecare vâlvă și chiar unele controverse în presă. Este 
vorba de un interviu în care aflăm două schițe de por-
tret: al lui Urmuz și al celuilalt coleg al lui V. Voicules-
cu, George Ciprian. «Socot – i se confesa autorul Poe-
melor cu îngeri lui N. Crevedia – că Urmuz și Ciprian 
sunt cei dintâi trăzniți din Europa. Pe timpul când nu 
se ivise încă nici expresionismul, ei făceau o literatură 
așa de nouă, de surprinzătoare și de ciudată că nu știai 
ce să crezi. Primele nuvele ale lui Urmuz erau extrem 
de scurte – 20-30 de rânduri – și se caracterizau prin 
neașteptatul situației, prin incoerența stilului, prin 
frângerea dintr-o dată a gândului. Mi-aduc aminte 
de o bucată a lui care începea: „Era o zi frumoasă, zi 
de toamnă și pețitoarea nu venise încă”. Iar sfârșitul: 
„Aha, zise el în limba spaniolă, și dispăru după o per-
dea“». Ceva mai la vale evocarea continuă: «Înființa-
sem o societate literară pe care o botezasem „Cap de 
rață“, ca să consfințim cu sânge numele ei, într-o noap-
te, ne-am introdus în curtea directorului Păun și am tă-
iat capetele tuturor rațelor. A fost, se înțelege, scandal 
mare». Micile „năzdrăvenii“ nu se opresc, însă, aci, V. 
Voiculescu amintind și cum un profesor de istorie „ca 
să scape de lecție, ne da să facem conferințe”. (proba-
bil extemporale, n.n. F.P.) Cei doi șturlubateci «ca să-l 
mistifice pe acel profesor inventau tot felul de „fapte 
istorice”. Așa, bunăoară, „unul dintre ei a spus, pe un 
ton foarte serios, că Ștefan cel mare avea obiceiul să 
se urce într-un hârdău, doi slujitori îl purtau așa până 
la biserică și la înapoiere, la palat, cerea să fie aruncat 
cu hârdău cu tot într-un coteț“. Elevul afirma că citi-
se într-o cronică, iar profesorul nu știa ce să creadă».

V. Voiculescu ne mai spune că totuși, dincolo de farse 
și șotii, proprii vârstei, obișnuiau să se strângă la o masă 
de mustărie și să discute filozofie. Se știe că Urmuz era 
încă de pe atunci inițiat în muzică. Ba, mai mult, era 
compozitor și totodată muzician care își delecta pri-
etenii cântându-le din Beethoven și Wachmann. Așa 

stând lucrurile, cel intervievat de N. Crevedia ne mai 
mărturisește: „Ca să putem lua parte la concert, spăr-
geam geamurile de la Ateneu“. Tușa imaginii se înche-
ie cu o opinie exprimată din perspectiva timpului: «...
faptul că era timid, modest și poet, la care se adăuga o 
boală incurabilă, l-au hotărât să-și pună capăt zilelor, 
împușcându-se la Șosea, într-o toamnă, acum opt ani. 
Literatura lui, o formă tragică, de ironie față de public 
și o neizbutire a lui însuși, a fost băgată în seamă în-
tâi de Arghezi, care i-a publicat primele cărți în „Cu-
getul românesc“. Păcat, însă, că în vederea publicării, 
căutând să le refacă, Urmuz mai mult le-a stricat».

* * *
Citind destăinuirile lui V. Voiculescu din interviul ci-

tat, n-am rezistat tentației de a privi și ceva mai depar-
te, în postumitatea celor trei amatori de „năzdrăvenii“ 
de la liceul „Gheorghe Lazăr” de odinioară. Caracte-
re, temperamente, structuri sufletești diferite, cei trei 
componenți ai „Societății Cap de rățoi“ s-au manifes-
tat literar pe paliere variate, pe cât de deosebite unul 
față de celălalt, tot pe atât de originale, care au permis 
operelor lor dăinuirea în timp, perenitatea. Lui Ur-
muz, care a trăit cel mai puțin în comparație cu colegii 
și prietenii lui din amintita „Societate“ (la numai pa-
truzeci de ani și-a pus singur capăt zilelor) posteritatea 
i-a oferit șansa nu numai de a fi cel mai original dintre 
cei trei, ci și scriitorul, cu un posibil acces la univer-
salitate. Cel mai entuziasmat de scrierile lui Urmuz a 
fost Geo Bogza, care ne-a dat nu numai o caracterizare 
a scriitorului, ci a și editat ulterior, la Câmpina (între 
ianuarie și iulie 1928) o publicație purtând numele au-
torului Paginilor bizare. El însuși un nonconformist 
(în 1929 publica Jurnal de sex, iar în 1933 Poemul in-
vectivă, scrieri de mare răsunet în epocă), Geo Bogza 
scria, între altele: «Urmuz, alături de Eminescu, prin 
zbuciumul și sfârșitul lor tragic, prin încăpățânarea de 
a nu găsi în viață vreun confort oarecare, sunt singurii 
la noi care au ridicat pulsațiile literaturii până acolo 
unde peste ocean le-au dus Edgar Poe și în Franța ga-
leria ciudată, de panopticum, a „poeților blestemați”».

Atent la mișcarea literară din țară, într-o scurtă re-
trospectivă a acesteia și de la înălțimea lui de membru 
al Academiei Franceze, reprezentant tipic și totodată 
un adevărat reper al literaturii absurdului, Eugen Io-
nescu se întreba retoric și-și răspundea tot el: „Este 
Urmuz un suprarealist autentic? Poate că, deoarece nu 
părăsește niciodată luciditatea sa ironică, e numai un 
caraghios, un frate spiritual al lui Jarry. Sau încă, dacă 
vrem să descoperim oarecari implicații, poate fi consi-
derat un fel de Kafka mai mecanic și mai grotesc? Su-
prarealiștii din România îl consideră șef de coloană. În 
orice caz Urmuz este într-adevăr unul din premergăto-
rii revoltei literare universale, unul din profeții dislo-
cării formelor sociale, ale gândirii și ale limbajului din 
lumea asta, care, astăzi, sub ochii noștri, se dezagregă, 
absurdă ca și eroii autorului nostru“.

Pornind de la opiniile de mai sus, Dumitru Micu no-
tează la rându-i: «Urmuz a scris în opoziție nu doar cu 
literatura contemporană lui, ci cu literatura română din 
timpurile și, mai mult decât atât, cu producția scriptică 
a umanității. E cel mai straniu dintre autorii români, 
precursor pe plan mondial al (anti)literaturii structura-
te pe principiul absurdului, proza urmuziană e o paro-
die radicală a ceea ce azi se numește „limbaj de lemn”... 
Ducând la ultima expresie posibilă antiliteratura, aceste 
proze conțin totuși literatură, în schiță extrem caricatu-
rală, evident, Pompiliu Constantinescu crezând că poa-
te identifica în ele embrioni de teme și tipuri... Existând 
„comedia tragică”, tragicul se poate disimula sub înveli-
șul parodicului și absurdului. Parodiind vorbirea în for-
mule, Urmuz semnalează implicit tragedia limbajului».

Firește, din acest punct proza lui Urmuz rămâne 
deschisă tuturor interpretărilor. Fără îndoială, situată 
la polul opus decât cea a lui Urmuz, creația lui V. Voi-
culescu se înscrie pe linia unui tradiționalism de bună 
factură, caracterizat de înscrierea poetului pe orbita li-
ricii religioase, numele poetului devenind, în timp, re-
ferențial în arealul acestei poezii despre care s-a scris 
mult și pe marginea căreia au glosat numeroși comen-
tatori. Cel mai avizat dintre ei rămâne, totuși, G. Căli-
nescu, criticul care a fixat cu exactitate portretul lui V. 
Voiculescu – poetul de până la Sonetele de senectute, 
pe care, necunoscându-le, autorul Istoriei literaturii 
române de la origini până în prezent (din simplu mo-
tiv că ele au apărut după moartea criticului) nu le-a 
putut remarca nici frumusețea și originalitatea.

Referindu-se, așadar, la poezia lui V. Voiculescu de 
dinainte de 1941, G. Călinescu observa: „Fără să caute 
culoarea, peisajul d-lui Voiculescu devine colorat prin 
felul în care este văzut. E ceva aici din arta icoanei pe 
sticlă ardelenești, la care petele de culoare sunt materia, 
și liniile configurative accidente ce se pot înlătura fără 
primejdia de a desprinde zugrăveala... Sunt în opera lui 
Voiculescu destule poeme pe temeiul cărora să-l putem 
socoti, fără să ne facem silă conștiinței, unul dintre cei 
mai de seamă poeți contemporani“. În consens cu ma-
rele critic, Ion Pillat ducea și mai departe aprecierile 
aceluia, punând un binevenit accent pe lirica religioa-
să: „Ancorarea permanentă în misticism, în credință, în 

mit nu supără deloc, căci poetul... a reușit mai ales de la 
volumul Poeme cu îngeri încoace prin arta sa de a în-
trebuința imaginea și comparația poetică, integrând-o 
muzical și organic în însăși substanța versului, să ne dea 
cam în felul vizionar și puternic al evocărilor din Biblie 
– o realitate vie și apropiată simțurilor noastre și totuși 
transcendentală și încărcată de taine infailibile. Poezia 
lui Voiculescu din acest punct de vedere este poezia cea 
mai interiorizată ce a avut-o vreodată poezia română“.

Cea mai mare revelație a operei lui V. Voiculescu s-a 
produs după moartea acestuia, Ultimele sonete închipu-
ite ale lui Shakespeare în traducere imaginară... apoi 
povestirile fantastice determinând critica și istoria lite-
rară să reevalueze creația scriitorului, înscriind-o într-o 
nouă viziune. Îndeosebi povestirile au stârnit un ecou 
critic puternic, autorul lor demonstrând, în chip magis-
tral și original totodată că marile resurse ale gândirii ma-
gice, esoterice, credințele populare nu s-au epuizat și că 
pot fi readuse la lumină altfel decât au făcut-o Sadovea-
nu, Gala Galaction, Ion Agârbiceanu și Mircea Eliade. 

Cel mai longeviv dintre membrii naivei Societăți 
„Cap de rățoi” de la Liceul „Gh. Lazăr” a fost George 
Ciprian (14.IV.1883 – 7.VI.1968). Actor și totodată au-
tor dramatic de primă mână, G. Ciprian s-a impus și a 
rămas în literatură prin două piese referențiale: Omul 
cu mârțoaga (premiera pe scena Teatrului Național 
din București a avut loc în 1927) și Capul de rățoi. Lor 
li se alătură, desigur, câteva scrieri memorialistice.

G. Călinescu, criticul căruia nu-i scăpa nimic din tot 
ce mișca în viața literară interbelică (și nu numai) era de 
părere că «Privită cu lupa, comedia Omul cu mârțoaga 
este un mozaic de toate varietățile teatrale câte au putut 
intra în experiența unui actor (Ibsen, Strindberg, Piran-
dello)... De fapt piesa e un „mister“ și deocamdată unica 
scriere teatrală veritabil mistică... În ea găsim cea mai 
adâncă demonstrație că providența divină există și cea 
mai completă exteriorizare a tensiunii ce se cheamă cre-
dință. G. Ciprian s-a relevat ca un mic Calderon al nostru».

Cât privește Cap de rățoi nu există nicio îndoială că 
autorul i-a pus acest titlu chemând din amintire năz-
drăveniile din cadrul „societății“ liceale cu titlul omo-
log. Cum era de presupus și de așteptat, dramaturgul 
a dat sensuri profunde piesei, păstrând din vremurile 
școlii doar aspirația către libertate și către idealuri ce 
ies din sfera faptelor comune. «Capul de rățoi – ci-
tim într-un loc – era o noutate absolută, propunând 
alternativa absurd-nonconformistă realității terne de 
fiecare zi. Obiectivele șarjei satirice sunt inerția, falsul, 
lașitatea. Neîndoielnic, Capul de rățoi... are ascunse în 
narațiunea dramatică filoane tragice, ținând de altera-
rea esenței umane. Chiar dacă nu sunt sondate direct, 
pulsația lor nu poate fi ignorată... Considerată prin 
raportare la momentul apariției în dramaturgia româ-
nească, piesa lui Ciprian poate fi socotită o scriere pre-
ionesciană.» (Dicționarul general al literaturii româ-
ne, ed. II-a, litera C, 2016). Pentru unul dintre comen-
tatorii mai noi ai operei lui G. Ciprian Capul de rățoi 
este o „parabolă în duh urmuzian, care își disimulează 
înțelesul simbolic prin verva ludică“ (Florin Faifer).

Așadar, tradiționalism (V. Voiculescu), expresionism 
(Urmuz), germeni ai literaturii absurdului (G. Ciprian) 
– trei direcții literare distincte, ilustrate la maturitate 
de trei foști colegi de la Liceul „Gh. Lazăr“, uniți atunci 
într-o frumoasă prietenie, fișa lor de existență din acei 
ani vibrând de dragostea pentru literatură, în care se 
inițiau cu o nepotolită dorință de informare și de in-
struire. („Discutam cu lumea despre Platon. De astă 
dată discutam serios, căci citeam multă filosofie“, măr-
turisea V. Voiculescu în interviul citat mai la începutul 
acestui text). Ce au însemnat cei trei tineri în literatura 
noastră, ce au lăsat în urma lor se știe și se recunoaște 
ca atare de vreme ce operele lor au sporit patrimoniul 
de valori al culturii naționale.

* * *
Posteritatea a fost recunoscătoare cu cei trei mai mult 

decât în cazul altor scriitori, intrați parțial sau definitiv 
într-un con de umbră. La puțină vreme după ce V. Voi-
culescu a trecut în lumea îngerilor despre care a scris și 
după uimitoarele Sonete închipuite ale lui Shakespea-
re și povestirile fantastice au stârnit mari valuri de ad-
mirație în rândul criticilor și al cititorilor, steaua ma-
relui scriitor a început să se înalțe tot mai sus pe cerul 
istoriei culturale a țării. Academia Română l-a primit 
postum ca membru al ei, editurile i-au publicat scrieri-
le în tiraje de masă, iar autoritățile locale buzoiene i-au 
acordat prețuirea de care a fost privat în ultimii ani, cei 
în care comuniștii l-au trimis pe nedrept la închisoare.

Buzoienii i-au reconstruit casa natală după planurile 
inițiale (Ironie a sorții: vitrinele în care până atunci au 
stat, la Muzeul județean, operele lui Nicolae Ceaușescu 
au fost destinate să adăpostească exponate voiculesci-
ene. Casa-muzeu, deschisă publicului, reconstituie cu 
fidelitate biografia celui omagiat prin obiecte persona-
le, piese de mobilier, manuscrise, ediții ale operei ș.a.

Tot pe plan județean, are loc un festival-concurs de li-
teratură, purtându-i numele, laureații citind sau recitând 
din textele premiate lângă bustul lui V. Voiculescu, reali-
zat de Oscar Han și amplasat în curtea casei memoriale.

Florentin PoPeSCu

trei liceeni prieteni, predestinați literaturii:
V. Voiculescu, george Ciprian și urmuz

Preambul la Centenarul 
(27.III.1883 - 23.XI.1923) UR

MU
z

n Continuare în pagina 26
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Piesele lui George Ciprian au fost într-o vreme juca-
te cu sălile pline, pe scenele unor mari teatre din Bu-
curești și din țară, iar buzoienii l-au omagiat pe acest 
mare concetățean al lor prin înființarea uni teatru mu-
nicipal care îi poartă numele. În ce-l privește pe Urmuz, 
acesta a avut, atât în viață cât și după moarte o situație 
specială. Opera lui, comentată din varii unghiuri, nu 
de puține ori, nu numai că a fost editată în mai mul-
te rânduri, ci în plus, el a devenit și un reper pentru 
alți scriitori, cărora ori le-a devenit model de ceea ce 
înseamnă expresionismul și literatura absurdului (la 
modă cu câteva decenii în urmă), ori le-a sugerat noi 
căi literare de urmat, nebătute de alții. În acest con-

text o recentă apariție editorială (Urmuz sau despre 
paradox, de Lucian Costache, 2021) prefațează ma-
gistral manifestările prevăzute a se desfășura în „Anul 
Urmuz“, care va începe în luna martie a acestui an.

Readucerea în prim-planul atenției a lui Urmuz și 
omagierea lui s-a petrecut/se petrece, însă, și în alte 
forme decât cele editoriale. Dl. academician Gheorghe 
Păun, scriitor cunoscut ca mare iubitor și promotor al 
valorilor culturale date țării de zona Argeșului (la Cur-
tea de Argeș editează o excelentă revistă, a făcut tot 
ce i-a stat în putință ca în parcul Centrului cultural de 
acolo să fie amplasată o statuie a lui Eminescu, apoi, tot 
grație eforturilor d-sale, pe fațada respectivului cen-
tru s-a montat un medalion, realizat din metal, al lui 
„George Topîrceanu”, patronul spiritual al edificiului), 

a reușit, cu ajutorul sculptorului Radu Adrian să mon-
teze un medalion din bronz pe clădirea ridicată pe locul 
în care odinioară a fost casa în care s-a născut Urmuz. 

Tot grație investigațiilor și demersurilor d-sale a fost 
identificat în cimitirul Bellu din București mormântul 
celui care ne-a dat „Paginile bizare”, loc de veci care a 
fost refăcut și reamenajat astfel încât cei ce vor ajunge 
acolo să poată depune o floare și să poarte un minut 
de reculegere. Împătimit iubitor al operei lui Urmuz, 
dl. Gheorghe Păun a alcătuit un program de manifes-
tări omagiale în „Anul Urmuz“. Manifestări de mare 
interes, mai ales pentru admiratorii acestui straniu și 
unic scriitor pe care Argeșul și Buzăul (prin părinții și 
strămoșii lui) l-au dat literaturii naționale.

Florentin POPESCU

trei liceeni prieteni, predestinați literaturii:
V. Voiculescu, george Ciprian și urmuz

Preambul la Centenarul 
(27.III.1883 – 23.XI.1923) UR
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Câteodată calitatea de om al culturii 
oferă ocazii inedite de întâlnire cu 
categoria largă a potențialilor – tinerii, 
pentru care cartea, mai ales literară, 
constituie la școală, în general, obiectul 
referatelor ezoterice, împănate cu un 
argou sofisticat, bune de copiat on-line 
cel mult. 

Așa a ajuns domnul Manell, autorul 
recentului volum „Țipătul Vaginului” 
(cumpărată la început de voyeuriști, 
ca să descopere că documenta cazurile 
autohtone Me Too - demonstrarea 
prevalenței pe scară largă a agresiunii 
și a hărțuirii sexuale, prevalent la locul 
de muncă, axată pe lacune legislative, 
discriminare și prejudecăți), bună de 
făcut valuri în media de apropó, să fie 
semnalat tinerei diriginte a unei clase 
vocaționale terminale, care a socotit 
prilejul nimerit să îmbine educația sa-
nitară (!) cu informația contemporană 
revizionistă, atitudinile constructive și 
alte cerințe ale modelării personalită-
ții subiecților într-o oră progresivă de 
dirigenție.

Cu oarecare tergiversări, a obținut 
acceptul autorului și evenimentele s-au 
precipitat.

La ora fixată, domnul Manell, îm-
brăcat ușor într-un costum de in, cu 
borsetă în bandulieră, a descins din 
taxi și a pătruns în clădirea venerabilă; 
un elev de serviciu bine instruit l-a 
identificat și s-a oferit să-l conducă la di-
recțiune. Inspirând atmosfera vetustă 
a coridoarelor neschimbate de... mulți 
ani, a intrat în biroul directorial unde a 
avut parte de un dialog de întâmpinare 
circumspect din partea conducătorului 
instituției, vizibil contrariat de ambi-
guitatea cărții musafirului.

– Între noi fie vorba, a zis el, co-
mentariile pe care le veți provoca și 
propaga vor lua o cu totul altă direcție 
decât așteptați... Chiar extraliterară.

– Poate ar fi trebuit să vin cu un 
critic, a sugerat oaspetele, să descifre-
ze contextul. Oricum, v-am adus un 
exemplar, cu dedicație; vă rog să-l 
primiți ca atare!

– Mulțumesc, firește; iar preambulul 
o să-l facă diriginta, a precizat celălalt, 
s-a pregătit; s-ar putea să mai asiste și 
câțiva dascăli interesați.

Sosirea doamnei profesoare, anun-
țată prompt și dânsa, a pus capăt 
discuției. Vădit emoționată de cali-
brul autorului, l-a invitat s-o urmeze 
pe coridoarele clădirii, în timp ce recita 
un expozeu al școlii, particularizat la 
catedra ei (aria curriculară „Limbă și 
comunicare”), fără a neglija științele 
socio-umane, atât de necesare reali-
zării idealului educațional... din păca-
te rămas în suspensie la intrarea în 
cabinetul frumos amenajat, cu vitrine 
la perete, tablouri ale personalităților 
și o catedră împodobită cu flori. Elevi 

în picioare, rumoare. 
În fine, clasa anonimă de liceeni s-a 

instalat în bănci și doamna profesoară 
a început să citească prezentarea, 
întreruptă de intrarea a doi colegi ce 
s-au scuzat că au fost reținuți, după 
care s-au îndreptat spre fundul clasei, 
unde mai erau locuri libere.

– Cum tocmai spuneam, a reluat 
vorbitoarea, avem ocazia de a îmbina 
armonios unele aspecte specifice 
educației sanitare cu propria voastră 
experiență extrașcolară, în pregătirea 
pentru viață a tinerei generații. Am 
alcătuit un referat prin care să tra-
săm liniile directoare ale dezbaterii 
noastre. Vă rog să ascultați, nu e lung 
ca o lecție!

Într-adevăr, referatul citit cu intona-
ții semnificative a constat în câteva 
spicuiri de presă, asezonate cu trimiteri 
la bibliografie și citate din comenta-
riile pe Internet.

– Dau cuvântul autorului, a anunțat 
profesoara.

Neașteptat de sfios, domnul Manell 
a început cu a declara că scriitorii 
vorbesc mai greu în public, arta lor 
desfășurându-se în intimitate, ane-
voios, cu incertitudini și reveniri.

– Totuși, l-a întrerupt diriginta, su-
biectul cărții este foarte real și actual... 
A cerut, fără îndoială, diverse contac-
te... caracteristice!

Clasa a chicotit.
– Vreau să zic documentare, a revenit 

ea.
– Firește, am fișat mult, a mărturisit 

autorul... de pe rețele sociale... inclusiv 
balcanice. Plus unele discuții... știți, 
uneori intime... că nu ducem lipsă de 
hărțuire masculină. Mi-ar fi, totuși, 
mai ușor dacă ați pune întrebări... Un 
colocviu spontan!

După câteva clipe de tăcere, un elev 
a întrebat:

– Cât câștigați?!
– Pavele! a exclamat diriginta.
– Nu, e firesc, a intervenit invitatul, 

sunt la răscrucea opțiunilor. Profesia 
de scriitor nu este una bănoasă... ca 
avocatura... constituie o vocație, care 
la noi are audiență eminamente in-
fimă... Câți dintre voi citesc? Afară de 
literatura școlară? Așa că foarte puțini 
trăiesc din asta, trebuie să presteze încă 
ceva. Pentru o carte oarecum vândută, 
precum a mea, câștigul mi-ajunge de-o 
cafea!

– Oo! a reacționat clasa.
– Aveți cont pe Internet? s-a ridicat o 

adolescentă.
– Sincer, mărturisi domnul Manell, 

am fost nevoit, nu doar profesional... 
Interacționezi cu multe persoane, 
obții informații... Ai iluzia apropierii, 
prieteniei, dialogului... Pierdere de 
timp. Am trei conturi pe rețele dar frec-
ventez moderat.

– Și pe telefon?
– Pe telefon nimic, am unul clasic.
– Vai! exclamă eleva, dezolată, în 

consens cu ceilalți.
– Vom avea și tema rețelelor de so-

cializare, a intervenit doamna dirigintă, 
când vom invita un specialist media. 
Acum vă rog să ne limităm la prezent!

Ridicat din prima bancă, un elev 

scoase o carte format de buzunar și o 
arătă:

– Ce credeți că înseamnă toate 
acestea, întrebă tânărul. Așa-i că e 
extrasuper?

– Să văd, ceru cel chestionat.
Coborî de pe podiumul catedrei, luă 

placheta, o frunzări: autor necunos-
cut, titlul – „Anonim la cules de amu-
lete” – nu spunea nimic... deschise la 
întâmplare și citi descrierea prolixă a 
unui cantautor rătăcit... ezită, se duse 
către banca laterală, puse cartea pe ea 
și răspunse:

– Nu-l cunosc… va trebui să mă in-
formez… și să-l citesc.

– Dar e publicat!
– Sunt edituri… puzderie… pe spezele 

autorilor.
Reveni la tânăr ca să-i dea volumul, 

el insistă:
– Ce credeți despre cantautor?
Apoi foiletă cartea, ca să constate:
– Fila însemnată nu mai este!
– Imposibil!
Posesorul arătă contrariat urma unei 

rupturi.
– Am văzut eu când ați rupt-o, se ri-

dică o fată. Când ați pus-o acolo.
– Situația devine penibilă, exclamă 

domnul Manell, retrăgându-se la ca-
tedră. Doar n-o să mă perchiziționați... 
din cauza unei maculaturi! Poftim, îți 
dăruiesc un volum de-al meu, dacă 
crezi că merită compensația!

S-a ridicat doamna dirigintă și a in-
tervenit cu toată forța instituțională; 
pesemne nu a conciliat părțile, dar a 
făcut liniște.

Cu asta întâlnirea a luat abrupt sfâr-
șit și adulții au părăsit sala de clasă; pe 
coridor, scriitorul a fost poftit în ca-
binetul profesoral, pentru protocol.

– Sunt foarte grăbit, a mărturisit el. 
Și dezolat...

– Nu se poate, au exclamat gazdele. La 
noi protocolul e obligatoriu! Insistăm!

În spațiul îngust destinat catedrei de 
română era deja întinsă o masă asortată 
cu pateuri, sucuri, pahare din plastic și 
un termos cu cafea.

– Doar o cafea mică, a cerut 

oaspetele.
După care s-au risipit toți prin încă-

pere să-și consume preferințele.
– Totuși, a vorbit un dascăl scund, 

parcă reluând conversația, la noi, evi-
dent, legislația este ambiguă, dovezile 
– aproape imposibile iar tradiția „lasă, 
că a vrut și ea!”... tradițională!

– Scuzați, nu mă pot antrena în dialog 
acum, s-a eschivat domnul Manell. Pur 
și simplu am momente de confuzie, 
de trecere în altă dimensiune... Foarte 
scurte de altfel... Dar există. Permiteți 
să mă retrag!

Ceea ce făcu, spre contrarierea gaz-
delor; doamna dirigintă se grăbi să-l 
însoțească până în holul intrării, își luă 
formal rămas-bun și plecă.

De pe treptele clădirii scriitorul co-
mandă telefonic un taxi și continuă 
să contemple în gol scuarul de peste 
drum, până ce un claxon nerăbdător 
îl atenționă.

Automatismul reîntoarcerii la cuib 
funcționă până în holul locuinței, unde 
lepădă haina în cuier și încălțările 
dedesubt înainte de a trece să se așeze la 
biroul din sufragerie, dominat de veioza 
extravagantă, în formă de crizantemă, 
cu nenumărate petale strălucitoare 
translucide, o dată aprinsă, crea o sferă 
protectoare iar frunza lungă dezvăluia 
inscripția unei maxime: „Trăim în 
întuneric, facem ce putem, restul e 
nebunia artei”.

Își turnă un pahar de tărie; aruncat 
pe gât, efectul îl teleportă între două 
clipe anume să contacteze altceva – 
o clădire imensă, poate închisoare, 
fiindcă ferestrele aveau gratii, poate 
instituție, ușile deschise dezvăluind 
birouri, câteva acoperite cu pături ce-i 
produceau spaime, coridoare podite cu 
nisip pătat, apoi poteci din dale, tapeta-
te cu foi boțite, ce se fărâmițau sub pași, 
cărora trebuia să adauge ceva... extrase 
involuntar un ghemotoc pierdut în 
buzunarul sacoului; desfăcut, percepu, 
dincolo de vedere, versete crude, scrise 
de mână cu minuscule ce nu voiau să 
se mărească – scrisul nereproductibil 
al altcuiva.

Manell, scriitor obscur
Marian  DRUMUR
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Dac-ar fi o altă piesă, 

am mai fi noi doi și mâine?
Personaje: Nadya, soția; Arthur, soțul; Drama-

turgul, o blondă atrăgătoare, aflată la prima ei piesă  

Decor: O bucătărie mic-burghez-americană, în stil mi-
nimalist: o masă pe care se află o vază cu o singură floare 
și niște șervețele. Câte o ceașcă plină de cafea și o linguriță 
în fața fiecărui partener. Televizorul din fundal strigă.

ARTHUR: (amestecând iritat în cafea): De ce merge 
televizorul toată dimineața? Asta faci tu cât e ziulica de 
lungă, cât sunt eu la serviciu?

NADYA: Aș vrea eu. Tu nu ești niciodată aici când îți 
curăț eu casa, îți plătesc facturile, îți fac o mie de comisi-
oane și dau telefoane pentru tine. Observi cuvântul tu...
eu nu mai simt că fac parte din viața ta, iar mariajul nos-
tru e doar o umbră a ceea ce-a fost.

ARTHUR: Wow... pare-se că urmează iar o tiradă din 
aia de-a ta înainte de a te duce la biserică?

NADYA: Poate că dacă ai veni cu mine la biserică, am 
putea și noi comunica mai bine, mai civilizat?

ARTHUR: Cu părere de rău, Nadya, am atâta treabă în 
dimineața asta prin curte, că nu am cum te însoți. Dar ai drep-
tate, hai să o luăm de la-nceput și să vorbim despre ce simți.

NADYA: Mulțumesc.
ARTHUR: Știu că nu am prea fost prezent. E din ce în 

ce mai stresant la serviciu, iar programul ăsta încărcat își 
spune cuvântul. Sigur ai remarcat și tu cât de iritabil sunt?

NADYA: Cum ar fi în acest moment?
ARTHUR: Da, cum ar fi în acest moment; spune-mi, de 

ce simți tu că nu mai faci parte din viața mea?
NADYA: Nu-mi pot aminti ultima dată când mi-ai spus că 

mă iubești, când m-ai ținut în brațe sau când m-ai întrebat 
cum sunt, ce fac. Asta e pur și simplu o căsătorie de formă, 
tu ești acolo pe-afară, făcând dumnezeu știe ce, iar eu aici 
de una singură. Știu și eu că lucrezi mult, dar cât de obosit 
poți fi, când tu în fiecare sâmbătă ești în oraș cu prietenii? 
Prieteni pe care eu nici măcar nu i-am întâlnit, niciodată.

ARTHUR: Douăzeci și cinci de ani de mariaj ar trebui 
să îți dovedească ceva. (Arthur se uită la ceas).

NADYA: Vezi, nici măcar nu poți spune... Și de ce te 
uiți la ceas?

ARTHUR: Te iubesc... te iubesc... te iubesc... mulțumită?
NADYA: Sarcasmul te prinde prea bine și nu, nu sunt 

mulțumită deloc. Nu sunt mulțumită de tine, de căsătoria 
asta sau de viața mea.

ARTHUR: OK... Chiar te iubesc și-mi pare rău. Aș vrea 
doar să poți fi fericită cu tine însăți. Nu te poți baza pe alții 
tot timpul. Trebuie să îți creezi propria fericire. Oprește 
televizorul și gândește-te la niște activități care te-ar bu-
cura. (Arthur se ridică de pe scaun și oprește televizorul).

NADYA: Poate că ai și tu o dată dreptate, Arthur! Tre-
buie să găsesc altceva care să mă facă fericită. Îți amintești 
acum câțiva ani când m-am apucat de scris?

ARTHUR: Da, și pe câte îmi amintesc... poeziile și nuvele-
le tale erau destul de bune. Wow, am avut și eu o dată drep-
tate? Aleluia, cred că cerurile sunt pe cale să se deschidă.

NADYA: Oh, Doamne, trebuie să faci tu întotdeauna pe 
deșteptul?

ARTHUR: Probabil mi-ai ratat complimentul?
NADYA: Cred că mă apuc iarăși de scris. Am povestea 

perfectă în cap.
ARTHUR: Aș vrea să aud și eu.
NADYA: Oh, va fi despre un soț și o soție, sunt de multă 

vreme căsătoriți și problemele lor conjugale îi împiedică 
să fie fericiți împreună.

ARTHUR: Hmmm, îmi sună cunoscut.
NADYA: Da, iar soțul este plecat în fiecare sâmbătă, să 

își înșele soția.
ARTHUR (uitându-se prin cameră, vădit iritat): Și ea 

de unde știe asta?
NADYA: Pentru că nu este atât de proastă pe cât o cre-

de soțul ei.
ARTHUR: Se pare că ai deja o intrigă bună pentru po-

vestea ta?
NADYA: Arthur?
ARTHUR: Da?
NADYA: Ai o amantă? Mă înșeli?
ARTHUR: Nu, Nadya, nu fi ridiculă.
NADYA: Unde ești în fiecare sâmbătă?
ARTHUR: Cu prietenii mei. Știu că asta nu va fi la fel de 

incitant pentru povestea ta.
NADYA: Nu te cred. Vii acasă atât de fericit și pari să 

mă eviți și mergi direct la baie, de cum intri pe ușă.
ARTHUR: Da... îmi spăl păcatele, asta vrei să auzi? Fac 

un drum lung până acasă și am nevoie la baie.
NADYA: De ce ești întotdeauna așa sarcastic cu mine? 

Poți și tu să răspunzi simplu la întrebările mele, ca un om 
normal?

ARTHUR: Da, sigur, imediat ce încetezi cu acuzațiile și 
mă iei drept ce sunt.

NADYA: M-am săturat de asta, mă duc să mă pregătesc 
pentru biserică. Sigur nu vrei să vii cu mine? Am putea să 
îi vorbim preotului despre problemele noastre.

ARTHUR: Ţi-am spus deja că am treabă prin curte. Poți 
să îl rogi pe Dumnezeu să încetinească creșterea ierbii și 
voi veni cu tine săptămâna viitoare. Cât despre discuția cu 
un preot... în niciun caz, dacă avem probleme, le putem 
rezolva. Preotul probabil că păcătuiește mai mult decât 
mine și tine la un loc, așa că nu, mulțumesc, o să vorbesc 
direct cu Dumnezeu despre orice problemă.

NADYA: Bărbatul tipic, ți-e teamă să ceri ajutorul cuiva.

ARTHUR: Ai așa mare dreptate, la fel cum noi, băr-
bații, nu cerem niciodată indicații când ne rătăcim.

NADYA: (se ridică să iasă din cameră, dar în spatele 
cortinei, zărește dramaturgul) Hei... Hei... Te văd.

ARTHUR: Cu cine vorbești?
NADYA: Cu dramaturgul, este acolo, în dreapta ta.
ARTHUR: Incredibil, mai întâi îmi strici dimineața, 

iar acum vrei să strici și piesa?
NADYA: (Făcându-i semne dramaturgului să vină 

pe scenă) Te rog, vino puțin aici, vreau să îți vorbesc, 
iar apoi poți continua cu piesa ta stupidă.

DRAMATURGUL: (Urcă pe scenă, ducând cu ea ma-
nuscrisul pentru piesă și un stilou) De necrezut!

NADYA: Oh, ba să crezi, nu-ți face griji, poți șterge 
partea asta sau adăuga o pauză, vreau doar să-ți vorbesc.

DRAMATURGUL: (dând din cap, neîncrezătoare; 
nu răspunde).

NADYA: Piesa asta nu duce nicăieri. Nimeni nu are 
chef să stea și să asculte o ceartă conjugală. Oamenii 
plătesc bani mulți ca să vină la teatru, iar unii pot avea 
ei înșiși probleme în familie. Nimeni nu vrea să își 
amintească de asta, cu o piesă prost scrisă.

DRAMATURGUL: Pardon?
NADYA: Uite... Nu sunt eu vreo expertă în drama-

turgie, dar o piesă bună nu ar trebui să spună o po-
veste și să aibă vreun soi de înțeles? Arthur și cu mine 
doar batem apa în piuă, până și eu am început să mă 
plictisesc de asta.

DRAMATURGUL: Wow!
NADYA: Ce mai dramaturg ești și tu, nu mi-ai zis 

nici măcar o propoziție întreagă. Stai să îți spun eu 
cum ar trebui să scrii asta.

DRAMATURGUL: Desigur, nici n-aș putea face al-
tfel. Tu ești specialistul dramaturg acum.

NADYA: Probabil stai pe lângă soțul meu, de vă ex-
primați la fel.

DRAMATURGUL: Hai, te rog, spune-mi cum ai scrie 
tu asta.

NADYA: Începutul ar fi la fel, soțul meu și cu mine 
discutând și da, și un mic conflict verbal. Dar apoi ne 
dăm seama cât de profundă este iubirea pe care ne-o 
purtăm. Amândoi ne conștientizăm problemele și vor-
bim despre cum putem lucra împreună pentru a ne 
salva căsnicia. Arthur e de acord cu consilierea mari-
tală, stă acasă în weekenduri și merge la biserică cu 
mine azi.

DRAMATURGUL: Da, și nu taie iarba azi și o să 
trăiți fericiți până la adânci bătrâneți. Soțul tău cau-
tă... caută o viață mai incitantă, iar asta s-ar putea să 
nu te includă pe tine. Piesa ta e un basm, pe când piesa 
mea explorează condiția umană, psihologia iubirii ce 
pălește, oferind o lectie de viață despre cum poate un 
mariaj eșua atunci când niciunul dintre cei doi parte-
neri nu îl prețuiește pe celălalt.

NADYA: Arthur?
ARTHUR? Da?
NADYA: Nu ai scos niciun cuvânt. Ia uite cum vor-

bește cu mine.
ARTHUR: Nadya, tu domini orice conversație, nu 

cred că ai nevoie de ajutorul meu.
NADYA: (îi dau lacrimile; își spune următoarea re-

plică printre sughițuri) Să vă ia dracul pe amândoi, nu 
știu ce s-a întâmplat cu tine, Arthur.

ARTHUR: Iubito...
NADYA: Nu mă lua pe mine cu iubito, mă duc la bi-

serică acum.
(Nadya trântește ușa la ieșire).
DRAMATURGUL: Se pare că am rămas doar noi 

doi.
ARTHUR: Mă simt prost, a plecat de aici plângând 

supărată.
DRAMATURGUL: Nu părea să te îngrijoreze prea 

tare când ai făcut dragoste cu mine sâmbăta trecută.

ARTHUR: Shh...
DRAMATURGUL: Nu-ți face griji, minunata ta soție 

a plecat.
ARTHUR: Acum te iei de mine?
DRAMATURGUL: Nu, Arthur, te iubesc atât de 

mult, ce am spus e deplorabil.
ARTHUR: Și eu te iubesc și crede-mă că știu cât de 

greu e pentru tine. Tu ești aceea care aduce lumină, 
iubire și sens vieții mele.

DRAMATURGUL: Da, și simt că după trei ani de 
furișări și de minciuni, suntem pregătiți pentru urmă-
torul pas împreună.

ARTHUR: Iubito, am vorbit deja despre asta. Am 
nevoie de mai mult timp. Te iubesc din toată inima și 
vreau să fiu cu tine pentru totdeauna. Doar... mai mult 
timp, te rog.

DRAMATURGUL: Cât de mult timp, Arthur? Trei ani 
dăruiți ție întru totul; eu mi-am pus viața în așteptare. 
E oare cinstit față de mine?

ARTHUR: Nu, nu e cinstit față de tine. Mă simt 
prost că îți fac ție, dar și ei atâta rău. Vreau ca noi să 
fim împreună. Nu o mai iubesc pe soția mea, totuși mă 
gândesc și îmi e teamă de cum povestea asta și faptul 
de a o părăsi ar putea s-o afecteze. Uneori mi se pare că 
e cam instabilă emoțional și cine știe ce ar putea face?

DRAMATURGUL: Ești așa egoist și știu că încă o 
iubești, altfel nu ți-ar păsa de sentimentele ei. Mi-ai 
povestit de multe ori despre cum se poartă cu tine. 
Cum de nu te-ai gândit la asta înainte de a te încurca 
cu mine?

ARTHUR: Poate că Nadya avea dreptate când a vor-
bit despre piesa ta și despre cum ar fi putut fi altfel? Ai 
fi putut scrie doar despre cum ne îndrăgostim, nicio 
căsătorie eșuată, nicio aventură, numai doi oameni 
care s-au cunoscut și au fost sortiți să fie împreună.

DRAMATURGUL: Acum îmi spui și tu cum să scriu? 
Chiar nu mai suport. M-am săturat de amândoi. Cum 
de au ajuns personajele mele să preia piesa asta? Asta 
trebuia să fie prima mea piesă și îmi doream să fie ju-
cată de un teatru de provincie. 

(DRAMATURGUL fuge de pe scenă ținând încă în 
mâini manuscrisul și se întoarce cu o brichetă. Se în-
toarce cu fața către Arthur, ținând în mână manuscri-
sul și bricheta sub colțul drept).

ARTHUR: Ce faci?
DRAMATURGUL: Am de gând să ard piesa asta, 

chiar aici pe scenă, vreau ca amândoi să dispăreți din 
viața mea.

ARTHUR: Te rog, nu face asta, te iubesc. Știu că 
meriți mai mult, iar iubirea noastră înseamnă totul 
pentru mine. Gândește-te la ce gest dramatic ești pe 
punctul de a comite. Da, eu și soția mea vom dispărea 
din viața ta, iar piesa ta va înceta să existe. Te-ai gândit 
la asta bine, iubito? Și viața ta va dispărea odată cu 
flacăra pe care ai de gând să o aprinzi.

DRAMATURGUL: Iubirea noastră a fost cea mai 
frumoasă parte a vieții mele. M-am dăruit întru totul și 
știu că credința mea în noi m-a deturnat de la fericirea 
eternă, adevărată. De ce oare iubirea ne găsește uneori 
în momentul nepotrivit? Iubirea ar trebui să fie pură, 
inocentă și o binecuvântare, în orice moment ar veni. 
Iubirea nu este în mod conceptual irațională, iubirea 
învinge emoțiile și sfidează orice cercetare rațională. 
Poate că magia iubirii noastre a fost creată doar în ca-
pul meu, o dorință, un vis pe care oricine îl poate avea? 
Nu!...timpul petrecut împreună pare absolut. Atinge-
rea ta îmi trezește sufletul, respirația ta îmi însuflețește 
inima, cuvintele tale mă umplu de viață. Mă simt atât 
de tristă, nu pot dormi și nu știu de ce sunt atât de 
tristă. Am plâns și mi-am dorit să fii aici să mă alini și 
să mă ții în brațe, dar asta nu se va întâmpla nicioda-
tă. Poate că de asta sunt atât de tristă - pentru că ne 
vom despărți pentru totdeauna. Sunt singură noapte 
de noapte, fără speranță, în timp ce tu dormi cu o altă 
femeie. Uneori vreau doar să mor, într-atât este de du-
reros totul. Tu ești la kilometri distanță și nepăsător 
față de sentimentele și suferința mea. Și știu că prin 
arderea acestei piese, mă voi sinucide.

Dincolo de paradoxul filozofic, există un complex 
rațional în legătură cu motivul pentru care întreprind 
o măsură atât de finală. Piesa este un dezastru și nu 
mai poate fi salvată, iubirea noastră nu va fi nicioda-
tă desăvârșită, iar dacă vom continua astfel, tu îți vei 
răni soția și ne vei obliga spre o decizie al cărei răs-
puns îl cunosc deja. Posibil ca viața mea să fie salvată, 
răspunsul nu ține de emoțiile și inima mea, ci de min-
tea mea. Putem cu toții să ne continuăm viețile și să 
recunoaștem față de noi înșine că nu vom fi niciodată 
cu adevărat fericiți. Te pot înlocui cu credința că voi 
găsi din nou dragostea, o dragoste pe care orice femeie 
o merită și pe care o poate avea, dacă ea crede în a 
doua șansă.

Flacăra va fi aprinsă, strălucirea ei de chihlimbar mă 
va seduce să privesc în înteriorul culorilor unei vieți 
trecute și în tăciunii muribunzi ai unei greșeli. Stră-
lucirea, luciul scăpărător îmi pot învălui percepția în-
tr-un viitor cuprins de optimism, iubire, împlinire. Cu 
acest foc, nimic nu va veni, pentru că nimic nu este. 
Credința va eșua în cuvintele răsunătoare ale speranței 
pârjolite și a vieții noastre împreună. Trecutul nu va 
veni niciodată, viitorul se va scufunda, iar noi ne vom 
dezamăgi unul pe celălalt. 

(Dramaturgul aprinde focul cu bricheta sa, ținând 
manuscrisul periculos de aproape).

CORTINA

Traducere: Nicoleta CRĂETE
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Carl Scharwath este un scriitor american contempo-
ran, pasionat de fotografie și atletism, domenii în care 
a câștigat o mulțime de premii. Scrierile sale (poezie, 
proză, interviuri, eseuri, piese de teatru) au apărut în 
numeroase reviste și antologii din toată lumea. Are 2 
volume de poezie publicate (Journey to become for-
gotten/ Călătorie spre a fi uitat și Abandoned/ Aban-
donat). Cea mai recentă carte a sa, The playground of 
destiny, este un amestec de poezie, ficțiune și fotografie. 
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gheorghe Alexandru Iancovici (1924-1992)

1 Mai 1971. Sosit pe neașteptate cu 
un „Volkswagen”, O.B. mă convinge 
să-l însoțesc la Caransebeș, de unde, 
împreună cu N.B., mergem la Sarmise-
getuza, la biserica din Densuș și în satul 
Râul de Mori. De aci urcăm la ruinele 
unei vechi biserici, apoi la Cetatea de 
Colți. De sus, dintre zidurile năruite – 
vedere copleșitoare spre un pisc al Re-
tezatului înzăpezit. Abia mă mai pot 
desprinde din fața acelei vederi vrăjite. 
La picioarele mele se cască o prăpastie 
de vreo patru sute de metri, „loc ideal 
pentru sinucidere”, reflectez. Pe fundul 
genunii, prin niște chei, se târăște șer-
puitor, în tăcere, o turmă de oi. 

La înapoiere, neplăceri cu mașina cam 
răblăgită, complet atenuate de plinăta-
tea zilei. Ar fi rămas amintirea unei 
splendide zile de mai, dacă nu s-ar fi în-
tristat nițel chipurile prietenilor O. și N. 
(foști colegi la Universitatea din Cluj), 
pe care am citit, cu strângere de inimă, 
așa cum au citit și ei pe chipul meu rava-
giile trecerii inexorabile a timpului.

Călimani (1)
 
În vara aceasta mi-am propus să-mi 

completez harta lăuntrică, harta perso-
nală, a Ţării, cu regiunile din nord: Nă-
săudul și Munții Călimani.

23 iulie 1971. În acceleratul cu care 
călătoresc până la Năsăud, cercetez dis-
cret, cu privirea, două femei din Maroc, 
cu cercei arabi exorbitanți.

Năsăudul? Anevoie poți denumi oră-
șel această localitate pitorească și hâdă. 
Trec prin fața liceului „George Coșbuc”; 
cel vechi, în care învățase poetul, nu s-a 
păstrat. (După fotografii pare să fi fost o 
cocioabă, ca să nu zic un grajd. La atât 
avuseseră drept amărâții de români sub 
stăpânirea austro-ungară!)

După ce mă instalez la hotel, într-o 
cameră cu patru paturi, mă reped cu 
autobuzul în satul Liviu Rebreanu din 

apropiere (la numai cinci kilometri) – 
fostul Prislop. Intenția mea fusese să 
vizitez casa memorială care poartă nu-
mele romancierului, dar prea volubilul 
ghid ce însoțea un grup de excursioniști 
mă exasperează. Eu n-aveam nevoie de 
explicațiile lui școlărești debitate papa-
galicește, profesional. Așa că abia după 
ce se îndepărtează grupul, rămas singur, 
urc treptele casei și străbat camerele – 
vreo trei. Pe perete e atârnată o acuarelă 
oribilă, mâzgălită de unul din frații lui 
Rebreanu, care se credea, pasămite, dă-
ruit cu har coloristic. „Decât să renunț la 
pictură, mai bine să mor”, afirmase. 

N-a renunțat, dar zugrav renumit 
n-a ajuns. Singură, îndârjirea în artă 
n-ajunge. În lipsa talentului viguros vei 
deveni, în cel mai bun caz, artizan, dar 
nu un veritabil artist.

Sub sticlă e expusă – în traducere – 
sentința de moarte a lui Emil Rebrea-
nu, porthartul, capela sa și țăndări din 
stâlpul spânzurătorii pe care fusese exe-
cutat. Ce se mai observă aici? Un scrin 
rotativ (dar ce fac? inventariez?), mai 
multe volume ale lui Ion în alfabetul 
Braille; deasupra unei uși, masca de 
ghips a lui Liviu.

Într-o altă vitrină remarc cămașa lui 
Ion (eroul romanului), pălăria lui pono-
sită, cu boruri largi și turtită. Mă bân-
tuie îndoiala că exponatele nu sunt au-
tentice, dar, în definitiv, ce are a face? 
E suficientă asemănarea cu posibilele 
veșminte ale nemuritorului erou roma-
nesc ca să sugereze cum trebuie să fi 
fost. Plauzibilul suplinește ilustrativ au-
tenticul, înviindu-l.

Mult mai mult m-a impresionat pe-
ticul de grădină de peste drum; minus-
cul, triunghiular, umbrit de-un plop, 
singura proprietate a năpăstuitului Ion 
din Prislop, modelul eroului rebrenian. 
Cum să nu dorească pătimaș pământ un 
om atât de sărac? Cum să nu îngenun-
cheze și cum să nu-l sărute când ajunge 
a-l stăpâni?

Revenit la Năsăud, cutreier cimitirul 
cățărat pe o coastă de deal, având în mi-
jloc... o antenă de televizor, apoi străbat 
cele câteva sălițe ale Muzeului, în pragul 
căruia te întâmpină două busturi de no-
tabilități locale; străinului, evident, nu-i 
spun mare lucru.

Exponatele din Muzeu sunt fidele 
specificului local: ustensile ciobănești 
și sătești, lădoi pentru păstrat cereale 
împletit din nuiele, linguroi, storcător 
ingenios de jumări, agățător primitiv (o 
cracă!) pentru slănină; ceramică; port 

popular: chimir înflorat cu mii de măr-
gelușe, cojoace, sumane de lână, suman 
negru de regiment grăniceresc, grațioase 
pălărioare de fată împletite din paie, 
pălărie de flăcău cu ornament rotat din 
pene de păun (există crescători speciali 
de asemenea păsări, posedând 2-300 de 
exemplare), ștergare, covoare având ca 
motiv trandafirul, ce revine brodat și pe 
traistele năsăudene.

24 iulie. Străbătând valea Săluței, 
ajung în satul George Coșbuc (fostul 
Hordou), unde vizitez Casa memorială 
ce poartă numele poetului. Sunt expu-
se aci: manuscrisul unui dicționar de 
rime, un dulăpior cu cărți (câteva în 
germană), leagănul, pelerina, pălăria și 
cărți ale lui G. Coșbuc, reviste din epocă 
la care colaborase, ceasloavele tatălui 
său; un lingurar. Pe ziduri, fotografii și 
date cronologice, apoi citate din autor, 
dar și din alți scriitori (Sadoveanu și Re-
breanu), cu referiri la poet.

Răsfoiesc un ghid dactilografiat pus 
la îndemâna străinilor, pe o mescioară 
de la intrare, redactat în franceză și în 
engleză. Se relatează într-însul că Napo-
leon Bonaparte exclamase la Arcole, 
unde grănicerii năsăudeni îi opuseseră 
rezistență o zi întreagă: „Cu o armată al-
cătuită din asemenea luptători aș cuceri 
lumea!” Alături e un registru de impresii, 
cu notații de entuziasme convenționale, 
formulate banal și stereotip.

Aflu de la localnici că din familia Coș-
buc mai trăiesc câțiva nepoți.

Nu mi-a scăpat reproducerea în facsi-
mil, cu scris infantil, a uneia din primele 
încercări poetice ale celui ce avea să de-
vină autorul Nunții Zamfirei. De la acea 
naivă îmbinare de rime la Moartea lui 
Fulger, ce cale lungă, câte experiențe 
dureroase, cât dramatism... (de-ar fi să 
ne gândim doar la tragica moarte a uni-
cului fiu, care l-a marcat pe poet pentru 
tot restul vieții).

Chiar în clipa când reflectez la acestea 
trece pe șosea un „Renault” cu francezi 
lăsând în urmă o trâmbă de praf. Ce le-ar 
putea „spune” galilor aceste sărăcăcioase 
relicve? Nici dacă în locul modestei case 
memoriale ar fi un palat de marmură 
și cristal, iar în locul uneltelor de lemn 
– talere și tacâmuri de aur ori pocale 
bătute în smaralde și perle, tot nu le-ar 
„spune” nimic. Coșbuc aparține în mod 
exclusiv sufletului și sensibilității româ-
nești. E o inexorabilă fatalitate.

De aici dau o fugă până la Bistrița, mult 
mai „oraș” decât colbăitul de Năsăud – 
chiar dacă acesta din urmă i-a dat-o lui 

Eminescu omul și liricii eminesciene – 
pe Veronica Micle.

Orașul e împresurat de munți (se ză-
resc în pâclă înălțimile Călimanilor și 
Bârgăului), dar printr-asta e departe 
de a fi, ca Sibiul ori Brașovul, un centru 
turistic. În primul rând fiindcă pome-
niții munți n-au intrat încă în circuitul 
turistic național. De ce? Pentru simplul 
motiv că nu s-a depus niciun efort în 
acest sens. Să fi avut ungurii sau nemții 
asemenea cadru, ce vile ar fi ridicat, ce 
piscine și terenuri sportive ar fi ame-
najat! Noi însă, nimic. Și atunci să nu 
mă întreb (chit că o fac cu strângere de 
inimă): suntem oare vrednici de frumu-
sețile neasemuite cu care ne-a înzes-
trat natura? Noi n-am știut răspunde 
mărețelor peisaje înconjurătoare decât 
cu o jalnică și neinspirată statuie a lui 
Andrei Mureșanu, întru totul nereușită, 
cu o prea scurtă mână, parcă de lemn, 
ridicată fără avânt spre nicăieri.

De infinit mai mult simț al măreției au 
dat dovadă sașii bistrițeni, prin masiva 
lor  catedrală evanghelică, dominatoare, 
cu clopot catifelat și discret, atât de fru-
moasă în interior, unde o vizitatoare din 
Berna, ochelaristă și cu sâni onctuoși, ad-
mira în extaz vitraliile neșterse de praf.

Am parcurs în grabă și Muzeul, nul ca 
valoare, din care nu mi-a rămas decât 
imaginea emblemei orașului: (un bust 
de struț cu o potcoavă în cioc), fragmen-
tul unui corn de elan preistoric și un cio-
can cioplit în epoca de piatră. (Așa ceva 
mi-ar trebui și mie, ca pressepapier.) 
Singur șirul de case Șugălete: (complex 
arhitectonic din secolele al XV-lea și al 
XVI-lea, format din 13 clădiri cu arcade), 
conferă o notă de personalitate acestui 
oraș cu reminiscențe medievale săsești.

Ar fi să amintesc bustul lui Liviu Re-
breanu, categoric mai reușit decât cel 
din Prislop, care e mai degrabă o cari-
catură. Cât despre amplificatoarele in-
fernale ale orchestrei dintr-un restau-
rant unde, din pricina vacarmului asur-
zitor, n-am reușit să-mi înghit supa, 
prefer să nu-mi mai amintesc.

Cobilița, la care ajung hurducat de un 
antediluvian autobuz arhiplin, a fost 
o dezamăgire. În locul unei stațiuni de 
odihnă montane, am nimerit pe un fel 
de maidan înecat în nori de praf. Popa-
sul la bufet mi-a fost totuși folositor. Mă 
așez la masă cu doi pădurari, îi cinstesc 
cu câte un țoi de rom și le cer informații 
asupra traseelor turistice din împreju-
rimi. Întâi de toate, interlocutorii mă în-
duplecă să renunț la Munții Bârgăului și 
să optez pentru Călimani. Din momen-
tul acesta însă intervine între cei doi di-
vergența: fiecare îmi recomandă un tra-
seu diferit. Se încaieră de-a binelea, dar 
până la urmă cădem de acord asupra 
celui mai spectaculos, deși, mă previn 
amândoi, marcajul lasă mult de dorit.

Text stabilit de Simion DĂNILĂ

INEDIT: MEMORIAL DE CăLăTORIE
Cetatea de Colți & Munții Călimani

98 de ani de la naștere
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Trilogia „Minelor” (Flori), 
de Csaba Székely
Regia: Horia Suru, 

Teatrul Dramaturgilor Români, București, 
Manager: Marius Bodochi

Referințele bibliografice remarcă în dramaturgia 
românească un număr însemnat de trilogii, variate 
stilistic și tematic. Menționez câteva: trilogia „Mol-
dovei” de Barbu Ștefănescu Delavrancea, 1909-1911 
(Apus soare, Viforul, Luceafărul), trilogia „Renaș-
terii” de Alexandru Kirițescu, 1935-1939 (Borgia, 
Nuntă în Perugia, Michelangelo), trilogia „Oameni 
în luptă” de Alexandru Voitin, 1960-1965 (Oameni 
care tac, Oamenii înving, Ancheta), trilogia „Exis-
tenței” de Marin Sorescu, 1968-1970 (Iona, Paracli-
serul, Matca), trilogia „Nunților” de Dinu Grigores-
cu, 1975-1997 (Nuntă cu dar, Nuntă cu miliar...dar, 
Nuntă cu girofar).

Trilogia „Minelor” de Csaba Székely, 2011, monta-
tă integral pe scena Teatrului Dramaturgilor Români 
din București, fixează, în dimensiunea spațiului ro-
mânesc, imaginea unui sat transilvănean sub aspect 
social-economic (Flori), interetnic uman (Beznă), 
confesional religios (Apă). În cele ce urmează mă voi 
referi la primul episod, Flori. Localnicii din așezarea 

29teatru

gheorghe Alexandru Iancovici (1924-1992)
Ceea ce-l deranja pe destoinicul Anton Livadaru, cul-

tivator de mere și pere de soi, având tarabă cu desfacere 
a mărfii în hala de fructe din Piața Centrală a urbei X, 
era că amicul Cristur Vizir, vânzător și el de mere, dar 
de alt soi, nu conlucra cu el pentru binele său personal, 
ci doar participa la perfomarea domeniului comun de 
activitate în care amândoi să triumfe. Atitudinea lui 
Cristur îi dădea multă bătaie de cap și, spre a se menaja 
pe sine când vedea că n-o scoate la capăt cu el, tăcea. 
Apoi respira adânc, deoarece simțea o stare sufletească 
apăsătoare. Totul îi părea în zadar. Iar acest „amândoi” 
nu era pe placul lui Anton Livadaru, știindu-se proprie-
tarul celor două hectare de livezi cu meri și peri, la nord-
vest de Auzea, localitate știută că este prosperă. Numai 
că de la o vreme încoace, despre Auzea se spune că e pe 
cale de dispariție din cauza numeroaselor alunecări de 
teren. În această situație, livezile lui Anton, după cum 
circulau vorbele, rămâneau singurele atracții turisti-
ce din zonă, fiind menționate în Guinness Book drept 
o raritate pomicolă. Ceea ce-i dădea un aer de superio-
ritate, prin care se diferenția de ceilalți. „Dacă mă pun 
în slujba colaboratorilor mei, spunea el, o fac să-mi re-
cunoască treapta pe care mă situez. E nevoie de o anu-
mită înălțime, specifică unui boss. Ce ne-am face dacă 
am începe să ne știm egali între noi?” Vorbele acestea 
spuse în gând, după împrejurări, și făcute să fie auzi-
te, aveau un anumit efect în colectivul cultivatorilor de 
fructe, dacă erau însoțite de complezența și lingușirea 
unor colaboratori ce se considerau de bună credință.

„- Să trăiți, Șefu! Astăzi ați fost la înălțime și asta tre-
buie să înțeleagă și cei ce vă comentează.”

„- Eu la înălțime sunt mai tot timpul. Dar ce aud și aud 
bine? Sunt și dintr-ăia ce mă comentează? Îi privește. Fac 
exerciții de exprimare și cu atât rămân. Cine îi recompen-
sează? Tot la mine vin. Iar eu îi pot evita. Motive se vor găsi.”

Aceste gânduri îl frământau pe Anton Livadaru în timp 
ce-și așeza pe tarabă mere ionatane și pere bergamote, 
pregătind pentru vânzare fructele sale de soi. Alături se 
afla taraba cu mere crețești și mere renet, puse în fugă de 
Cristur Vizir. Observându-i iuțeala mișcărilor și intențio-
nând să-și mai spulbere din gânduri, Anton îi vorbi ironic.

- Calm, amice! De ce graba asta? Știi ce clienți ne vin?
- De venit, vor veni ei, zise în treacăt Cristur. După cum 

le va fi nevoia. Mere ca ale mele nu sunt pentru oricine.
- Nici merele mele nu sunt pentru oricine, îi vorbi tă-

ios Anton.
- Păi vedeți! Ce vă spuneam? După cum le va fi nevoia. 

Și voia! Dar ce vom face până vin? Cum ne umplem tim-
pul?, se adresă îngrijorat Cristur.

- Asta-i cam așa! spuse cu accent Anton. Iar aștepta-
re!... Iar plictis!

- Găsim ceva de vorbit. Ne mai ducem și pe la ale noas-
tre... Să ne facem plăcerile. Știi și matale! zise bucuros 
Cristur și respiră ușurat că reuși să-și aranjeze taraba 
pentru ochiul clientului.

- Apropo! începu Anton brusc, probabil spre a da curs 
vorbelor. Ceea ce s-a auzit povestindu-se printre chefliii 
de la nunta lui Tavi Grefierul, din cartierul Plăpumari, 
se petrece în capul lui Grigore Vărzaru, ins cu fantezii 
multe, și nicidecum în casele onorabililor vecini ai mei. 
Sper că și ai tăi?...

- Ce v-ați oprit dintr-odată, Șefu? se arătă curios Cristur.
- M-am oprit, preciză Anton, că m-a întrebat un client de 

unde am toată marfa asta. De unde am? Auzi, ce întrebare!
- Trebuia să-l evitați și să vă faceți... Știți cum! încer-

că Cristur să-i vină în ajutor, însă tăcu deoarece clientul 
privi și spre merele sale. Cum ceva nu-i era pe plac, el își 
văzu de drum.

- Ce să-i faci! Asta e! surâse Anton și se pregăti să con-
tinue. Unde am rămas? A, la vecini! Stai pe aceeași stra-
dă! Înseamnă că sunteți vecini.

- Mai stau, desigur, dar am început să mă mut, îi vorbi 
Cristur și tăcu.

- Stradă zgomotoasă, nu mai e cum era odată! conti-
nuă Anton.

- Mai aveți ceva să-mi spuneți? zise Cristur și dădu să 
plece.

- Dacă ai treabă, du-te! îl îndemnă Anton. Chestia în 
cauză o discutăm altădată.

- Care? sări Cristur.
- Vrei să le știi pe toate dintr-odată. Du-te! Fă-ți trebu-

rile! Și când le termini, te-ntorci. Apoi calm și cu răbda-
re, mai discutăm, îl sfătui Anton.

- Mi se umezesc ochii după clientul de altădată. Venea 
la mine după mere și cumpăra. Nu un măr, două, ci do-
uă-trei kilograme. Acum, vezi și matale, nea Antoane, 
cum a devenit lumea. Trece și nici capul nu întoarce la 
taraba mea. Vă rog, înțelegeți-mă și pe mine. De necaz, 
mă duc la „Arboret”.

- Unde zici, bre Cristur, că te duci? vorbi flegmatic Anton.
- La „Arboret”!... Parcul dendrologic din spatele halei. 

S-a instalat acolo un teatru cu marionete. Mă duc să mă 
zgâiesc la măscări, să-mi treacă de urât. Aveți grijă de 
taraba mea până mă-ntorc? Da?

- Du-te! Nu sta prea mult. Am grijă! Își potrivi Anton 

vorbele în felul său și tuși în sec. Să nu-mi vină și mie 
dorul după „Jupân Mitrache”. Parcă simt că mi se usucă 
iar gâtlejul.

- După cine? vorbi pițigăiat Cristur.
- „Jupân Mitrache”! strigă Anton. Birtul din spatele 

halei. Parcă simt că mi se usucă iar gâtlejul! Ce crezi? Și 
mie tot de urât. Da’ cu o cinzeacă îmi trece.

Și ca nu cumva să se răzgândească Anton, cum făcuse 
altădată, punându-se pe sine mereu în față că-i boss și 
are întâietate, Cristur o rupse la fugă.

- Vezi, nu sta prea mult! strigă Anton după el.

* * *
Rămas, dintr-odată singur, stăpân pe două tarabe, 

Anton Livadaru privea cu jind lumea ce se perinda prin 
fața sa, fără să-i acorde atenția cuvenită. Dar nu trecu 
prea mult timp și doi cetățeni se-ndreptară spre taraba 
sa. Priviră fructele, zâmbiră între ei, mai și strâmbară 
din nas și merseră la taraba lui Cristur.

- Astea, da mere! După ele umblu, spuse unul dintre 
ei. Și începu să aleagă câteva. Celălalt, văzându-l preo-
cupat de mere și mai puțin atent la vorbele sale, îl apucă 
de mână și-i spuse cu voce tare.

- Chiar dacă scena ar conține dragoste, numai dragos-
te și bine, mult bine cu urări, nu se poate să nu fi existat 
cineva care să nu fi încăput la masă și să vocifereze, pen-
tru că așa înțelegea el să fie laolaltă cu ceilalți.

- Când ești eliminat de la petrecerea prețioaselor ilu-
zionări, îți cauți prețuirea prin asemănare cu alte iluzi-
onări. Ce, n-ați mai văzut? spuse Anton spre a fi luat în 
seamă. Dar cei doi se făcură că nu-l aud și-și continuară 
vorbele.

- Chiar îți plac merele astea! Toamna a fost bogată. 
Pomii fructiferi au rodit din abundență. Știu eu un loc 
unde găsești mere de soi.

- Păi de soi am și eu! spuse Anton. Mere ionatane!
Din nou, cetățenii privită mirați spre taraba lui Anton, su-

râseră între ei și, fără niciun cuvânt rostit, plecară în grabă.
- A naibii! strigă Anton după ei.
Simțind cum ceva îl strânge de gât, omul tuși în sec. 

„Iar Cristur, ăsta, nu mai vine!” zise în sine când un 
bărbat și o femeie se apropiară de taraba sa. Respectivii 
păreau prinși într-o conversație, iar unele dintre vorbe 
ajunseră și la urechile lui Anton.

- Am observat și eu, spuse femeia către bărbat, dar am 
evitat să mă pronunț. Acum, după cele auzite, spun și eu 
să fiu în acord cu voi. Aceștia au pretenția de a se numi 
scripcari. N-aveau nimic din mentalitatea ținutului din 
care veneau. Nu tu port, nu tu cântare. Se maimuțăreau, 
prezentându-se pe ei. Și o făceau cu vârf și îndesat, în 
schimbul unor sume de bani.

Ascultându-i până la capăt, Anton se adresă pe un ton 
de bun venit și-și plimbă mâna pe deasupra fructelor 
sale ca să le atragă atenția.

- Vă cunosc! N-ați cântat la nunta lui Tavi Grefierul?
- Ba da! răspunse femeia. 
- Petrecere pe cinste cum puține sunt, adăugă Anton.
- Mulțam frumos pentru apreciere, spuse femeia și 

privi perele de pe tarabă. Gustoase îs?
- Bergamote! Marfă de soi, răspunse Anton și aruncă 

pe cântar câteva.
Femeia, întorcându-se spre bărbatul ei, îl privi scurt.
- Luăm și noi vreo două kilograme, să-i facem omului 

de saftea? Prea ne-a lăudat.
- Luăm! vorbi prompt bărbatul și se pregăti să ofere 

banii.
Anton bucuros îi luă, netezi bărbia cu ei și întinse fe-

meii sacoșa cu pere.
- A fost cu bătaie. Să le mâncați sănătoși.
- Mulțumiri! răspunse femeia. Ne mai vedem la vreo 

altă nuntă.
- Ne mai vedem! surâse Anton și-i privi pe cei doi până 

dispărură prin mulțime. „Iar Cristur, ăsta, nu mai vine!” 
spuse Anton în sinea sa și-și întinse pielea gâtului în 
semn c-ar trebui să-l udă. Dar nu trebui să repete vorba 
asta care, atunci când o rostea, îi mai potolea din plictis, 
că se zări Cristur venind.

Imediat, Anton ieși de după tarabă și-i făcu semn lui 
Cristur să-și iuțească mersul, ca să-i țină locul pe timpul 
cât va lipsi. Impresiile despre cele petrecute, pe unde vor 
fi hălăduit, urmau să le împărtășească la sfârșitul zilei. 
Acest du-te-vino îi punea în mișcare pe Anton Livadaru 
și pe Cristur Vizir de cel puțin două ori pe zi; primul să se 
„parfumeze” cu o cinzeacă, al doilea să se hlizească, ui-
tându-se la măscări. În rest locul lor era bine fixat în spa-
tele tarabei în așteptarea clienților. Această ședere în loc, 
oricât de acaparatoare era, în felul său proprietarul tre-
buia să-și vândă marfa și stătea proțăpit, n-avea încotro, 
îl cam „zgâria” pe Anton și, ca să-și alunge plictisul, mai 
cădea pe gânduri. „De la „facerea” sa, omul a fost plasat 
într-un univers de mistere ca să le decripteze, deoarece 
primise ceva minte. De atunci și până acum, bietul om a 
tot lucrat, micșorând numărul de mistere, dar ele s-au tot 
înmulțit. Și uite că omul nu poate stăvili numărul cres-
cut de mistere! Și le suportă! Să fie plictisul un mister?”

Lumini în întuneric

Bogdan Nechifor (medicul Mihály) și Antoaneta 
Zaharia (Irma) într-o scenă din spectacolul 

trilogia „Minelor” (Flori), regia: Horia Suru, de la 
teatrul Dramaturgilor Români din București

Despre plictis și alte 
asemenea accesoriiNic

ola
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IU Din culisele formulei „Lumea ca teatru”

Iar când puse întrebarea, Anton trecu pe lângă Cristur 
care, ferinduse de o eventuală dojană a șefului, se furișă 
în grabă și doar îi surâse. „Ce pretenții să ai! Dacă atâta 
are în cap. Să-i ceri mai mult, nu-l ajută mintea. Supor-
tă plictisul ca și mine și nu încearcă nimic. Și-a găsit o 
preocupare. Să se holbeze la măscări. Asta îi mai lipsea!” 
spuse crispat Anton și grăbi mersul până la „Jupân Mi-
trache”, nu cumva să-nchidă între timp.

Înainte de a ieși din hala de fructe, Anton mai privi o 
dată spre taraba sa, ca să vadă ce face Cristur. Omul își 
ocupă locul în spatele tarabelor și aștepta clienții. „Într-
adevăr e un băiat supus, gândi Anton. Dar prea se poar-
tă prudent. Am să-l fac să greșească. Așa îl voi avea mai 
mult la mână.” Surâzând în sinea sa, Anton își propuse 
să închine prima cinzeacă reușitei ce-i încolțea în cap.

minieră transilvăneană par să se bucure de natură, fi-
ind preocupați de munca în mină care le asigură exis-
tența. „Trăim, muncim, viețuim”, spune un personaj. 
Dar mina se-nchide și existența localnicilor este ame-
nințată. Spectacolul prezintă drama celor cinci per-
sonaje: Iván, Ilonka, Mihály, Irma, Illéș care se văd 
oameni de prisos și fără iubire. Se conturează, astfel, 
„omul subteran” cu exprimările și inexprimările sale. 
Valențele de limbaj și de comportament, dictate de 
instinct, se combină cu vorbirea alambicată, spon-
tană, într-o comunicare făcută prin automatisme și 
mai puțin prin simțuri sub control. Deoarece mediul 
devine sufocant, unii clachează, trecând în lumea de 
„dincolo”, în felul unei strecurări pe neobservate, iar 
cei rămași supraviețuiesc, retrăgându-se în băutură 
și-n speranță. Pentru că, potrivit Irmei, ființa mereu 
surâzătoare, și adâncurile au „florile” lor. Interpretă-
rile sunt impresionabile în acest spectacol de atmo-
sferă tensionată și portretizări de oameni marginali 
în zbatere: Cezar Antal în Iván, Irina Antonie în Ilon-
ka, Bogdan Nechifor în medicul Mihály, Antoaneta 
Zaharia în Irma, Ioan Coman în Illéș. Regia lui Horia 
Suru a mizat pe „desenul” unui cadru de întuneric și 
licăr de lumină, ajutat de scenografia Ralucăi Alexan-
drescu (interior sordid și mocirlos) în tușe dense și 
stridente, de lighting designul lui Andrei Marin (pre-
dominat de roșul sângeriu întunecat) ce amprentea-
ză plastica imaginii, de expresivitatea actorilor (con-
ferind personajelor trăsături particulare îngroșate, 
predispuse în comun să modeleze „insuportabilul”), 
și a reușit. Muzica lui Petre Ancuța a creat o ambian-
ță sonoră adecvată.

Trilogia „Minelor” (episodul Flori) de Csaba Széke-
ly, de la TDR, este spectacolul înfruntării omului cu 
el însuși și rezistenței în fața obstacolelor ce-i pun 
viața la încercare.

Nicolae HAVRILIU
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Lăsați cărțile să vină la mine!
Cele care ne vor mânca 

(Ion Cristofor: „Poeme canibale”, 
ed. Casa Cărții de Știință, 2021)

Într-o colonie predilectă a minții, se 
manifestă vizibil temerile ce ar putea fi 
urmate de ororile justificabile ca fiind 
însuși fundamentul perpetuării speci-
ilor. Fără excepții, pe aici vom trece cu 
toții, printr-un stagiu cognitiv-afectiv 
în decursul căruia putem lătra, mieuna, 
behăi, cârâi, că oricum nu ne va crede 
nimeni până nu-i va veni rândul. Astfel 
ar fi să gândim... Poemele lui Ion Cris-
tofor, cum ar fi  rapace și flămânzite 
vreme de-o pauză-ntre volume, dintre 
care eu până altminteri nu am știut ni-
ciunul, cel mult atmosfere completate 
cu unele succinte irumperi lirice ocazi-
onate de întâlnirile frățești. Îndrăznesc 
acum, în teama mușcatului de inimă, cu 
veterinarul aproape-mi, o cât de timidă 
apropiere de „Poeme(le) canibale”, 
și desigur cuprins de farmecul aventu-
rii, riscându-mă-ntr-o preumblare de 
agrement cu grija obișnuită obligatorie 
în proximitatea sălbăticiunilor. Mă voi 
încumeta deci la a zgândări poeme fa-
buloase, dar despre care de îndată mira-
culos la descinderea noastră ne lămurim 
cum ezită să producă arătările fricii. Sis-
tem de supraveghere performant așadar, 
pentru a ține la distanță intrușii, reale 
hiene... Vreme ce în orizontul poetului 
nu se află nici măcar inofensivele speri-
etori de ciori cum ar fi fost ale lanului cu 
secară, ba chiar expresivitatea blândeții 
deschizându-se și acaparând recepto-
rii cu tentaculi plini de seva dorințelor 
cele mai minunate, într-o citire în plină 
desfășurare a vieții în care „Paradisul 
încă nu a fost inventat”: „Amintirea 
ta e o moară de vânt în câmpul cu maci/ 
Și profeții din alt veac anunță surâsul 
tău/ Când treci goală prin fața ferestrei 
deschise.// La lumina sângelui tău aș fi 
putut să citesc o carte în seara aceea/ Dar 
m-am mulțumit să-ți sorb miresmele de 
crâng înflorit/ Prin care zburdă turme 
de miei.// Era o seară-n care fericit m-aș 
fi putut ridica la cer/ În fața unui cuvânt 
mătăsos ca brațele tale/ Dar era o seară 
ca oricare alta/ Luminată doar de pleava 
de aur a cuvintelor.// Iar paradisul încă 
nu a fost inventat.” Precum ne-ar prin-
de o revoluție a obiectualizării ființei, ne 
rotim impresiile despre orizonturi decli-
nate ca permisive. Iată, cu o pătrundere 
razantă în radicalul lui a fi, „I-am scris 
muntelui să nu-și mai aștepte profetul/ 
Un pui de lup scâncește într-o carte cu 
ilustrații.// Ca să închidem gura lumii/ 
ne ascundem în ruinele unui poem/ Și 
ploaia ne intră în ochi odată cu lacrimi-
le.// Îmi vine să mă dau cu capul/ De pe-
reții sintaxei unei limbi moarte de mult/ 
Dar cum să o fac/ Tocmai acum când 
trandafirul ne intră pe ușă/ Când stelele 
zodiei noastre/ Răsar adânc în fântâni”. 
(Tocmai acum). Fără a recurge la ni-
ciun fel de comentarii, mai reprocucem 
un poem emblematic: „Și caprele sau 
oile tăiate se duc la cer/ mi-a șoptit preo-
tul rubicond/ în timp ce mă ajuta să trag 
blănița albă/ de pe asceticul, firavul trup 
al caprei sacrificate.// Dar eu, păcăto-
sul,/ trăgeam cu ochiul/ la sânii monu-
mentali ai doamnei preotese/ săltând ca 
doi iezi într-un câmp cu iarbă înaltă/ și 
verde ca ochii ei/ părul ei negru lumina 
ca un foc de cărbuni/ în coridorul um-
bros al casei parohiale.// Și pentru o cli-
pă m-am gândit, Doamne de o mie de ori 
sfânt,/ cât de bine i-ar prinde părintelui/ 
o pereche de coarne de țap/ cântând tro-
pare în cerurile de sus/ pe unde se duc 
și oile sau caprele sacrificate.” (Capra). 
Mușchi al spiritului, pretutindeni poe-
mul sare din loc la fiece impuls capabil 
să-i marcheze traiectoria, nu căuta să-l 
prinzi, urmărește-l în taină, pentru că 
taman pe dos, de el te va prinde pe tine, 
îți va aminti de speța sa și nu vei dori să 
te vezi meniul zilei (sau poate aici ar fi 
adevărata taină)...  Ion Cristofor este un 
împătimit al metatrăirilor, mai cu seamă 
alegorice, iar noi încântați pe un terito-
riu bănuit al înfricoșărilor, putem spune 
că de mult nu am mai întânit atâta vervă 
în priceperea subtilităților existențiale.

Apoi vă salut, tovarășe gradu’...
(Marian oprea: „în pas alergător”, 

ed. Waldpress, 2019)
Vremea când te mănâncă mohorât 

kakiul, dar mai ai parte și de compen-
sații în șotiile inerente tinereții; vremea 
de care unii s-au fofilat spre pierderea 
unor momente făcute să te obișnuiască 
în greul vieții ce mai pe urmă va să vie. 
Armata, descoperită și descrisă episto-
lar de Marian Oprea, „în pas aler-
gător”, altă cătană de care instrucția 
s-ar fi legat doar în planul fantezist. 
Voit romanțat la ceasul amiezii, poetul 
punctează picanterii diverse, din reper-
toriul colorat al îndeletnicirii obligatorii 
de a-ți servi patria. Registrul este unul 
permanent rebel, așa cum îi stă bine 
unui brav alias Svejk, hotărât să nu-i ia 
milităria capul, odată coborâtă din pod. 
Vom merge pe urmele mașului său clar 
teribilist, alegând câteva repere care mai 
pot fi și reproduse fără a panica unele firi 
mai sensibile... Hai să ne amintim cum 
după o perioadă de inițiere în ale soldă-
țelii, vine în sfârșit momentul depunerii 
jurământului, prilej de conștientizare al 
jugului în care de-abia acum vei trage 
vârtos, dar și de respiro ca înaintea fur-
tunii... „cei din ciclu întâi aveau diferite 
porecle/ bibani pifani răcani tilicari (în 
Moldova)/ când au depus jurământu 
cei mici/ am primit mâncare mai bună/ 
și o bere/ un ungur Ioji m-a invitat cu 
el/ (i-au venit părinții)/ am mâncat pe 
săturate/ țuica am băut-o ca pe vin/ pe 
nesimțite mi s-au înmuiat picioarele/ 
nu mai băusem de mult/ mă clătinam 
mi s-a tăiat filmul/ mergeam ca prin 
ceață/ am ajuns la cantină/ am mâncat 
și aici/ am făcut pipi-n pantaloni în sala 
de mese/ ofițerul de serviciu a dat din 
cap/ n-am știut cum am/ ajuns până-n 
dormitor/ m-am trezit a doua zi la apel/ 
dormisem cam 16 ore”. În altă parte, 
altă respirare a memoriei, despre ceea 
ce se cheamă împăcarea cu nemila sorții 
vremelnice... „dormitoarele noastre/ au 

fost grajduri regale/ (în somn încă mai/ 
auzeam nechezatu cailor)/ trei luni am 
spălat/ seară de seară/ intervalu mic/ 
făceam câte o/ boacănă pe zi/ nu eram 
atent/ nu mai trebuia caporalu/ să spu-
nă/ cine spală/ intervalu mic/ eram la 
datorie/ până când/ nu mi-a mai/ părut 
rău”. Iar ceea ce atrage în mod deose-
bit atenția este această rememorare la 
un salt în timp pentru care poetul me-
rită toată considerația, amintindu-ne și 
nouă celorlalți care am avut bunici pe 
fronturile marilor războaie... „bunicu a 
fost în război/ când eram mic credeam 
că ești erou/ dac-ai împușcat nemți sau 
ruși/ câți nemți ai împușcat/ nici unu/ 
da’ ruși la fel/ trăgeam tot pă sus/ să 
nu nimer pă careva din greșeală/ înă-
ince dă încorporare/ am vândut jumă-
tate dă lanț dă pământ/ să mă trimea-
tă la crucea roșie/ numa două săptă-
mâni am fost în linia întâi/ am vrut să 
mă-ntorc acasă/ din nouășpreșie câți 
am plecat/ ne-am întors doi/ odată 
am mers șaizăși dă kilometri/ într-o zi 
marș forțat/ să nu ni-e ajiungă/ inami-
cu dîn urmă/ când ne era foame/ tăiam 
cu baioneta/ carne din cai împușcați/ 
ș-o mâncam/ războiu nu era al lor/ tre-
buia să se-ntoarcă/ să mă nasc”. Textele 
cu aer cazon par capitole ale unui roman 
ce nu pretinde noblețe ci doar acurate-
țe, realul în locul imaginarului, de astă 
dată, pentru că Marian Oprea știe în alte 
ocazii să fie și extrem de serios, aplicat 
imaginativ, câteodată tangențial filozo-
fic. Până la urmă, e o lectură de vacanță, 
lejeră, plăcută, reconfortantă, ce poate 
părea însă ușor nebunatecă pentru cei 
care nu au trăit momente similare oda-
tă cu luarea la oaste, cea dintâi etapă a 
efectivei maturizări.

Refolmulările între explicit și (sub)
liminal  (Ottilia Ardeleanu: „Când tac 

și tu asculți”, ed. Junimea, 2021)
Până și tăcerea este relativă, într-o 

lume bazată pe moftul entropic în ciu-
da tuturor viziunilor idealiste. Depinde 
cum privești tăcerea, adjectivând sau 
atributând, pe fondul vieții care oricum 
își urmează cursul fie el discret ori zgo-
motos. În zvonul  scadenței de credit ce 
se cere reînnoit, prilejul decontului ar 
presupune o doză de acalmie pentru a 
nu greși cifrele pe care s-a pariat toată 
viața. Sunt însă tehnici speciale care 
permit desfășurarea cuvântului camu-
flat în zona dezbaterilor algoritmice, în-
cât lesne i s-ar putea spune o anumită 
formă de tăcere, interpusă între calcu-
lele complicate ale sorții transfigurate 
în obiectualizări matriceale. Să urmă-
rim acest eșantion aproape didactic de 
„bilanţ”: „facturez ultimele zile/ le pun 
preț și tva/ le bag la impozit/ pentru 
toate tristețile mele/ pentru toate zilele 
ploioase/ furtunile și ceasurile înecate/ 
în oceanul acesta/ sufletul meu/ fără 
faună și floră/ fără flotă/ fără oameni/ 
de dragoste petrol îmbuibat/ de toate 
deversările/ și amărăciunile lumii/ aici 
cândva era un debarcader/ lacul și tu/ 
mă strângeai aproape de cuvinte/ o po-
ezie și încă una/ o scenă de nebuni și/ 
nebunitoate pornirile inimii/ fixau cele 
patru colțuri ale lumii/ geografia ferici-

Spectrul febril în măsurarea 
unor dimensiuni improbabile   

(Nicolae Havriliuc: „Staționări în cadru 
și alte povestiri”, ed. Andreas, 2021)
Personaje și situații create expres pen-

tru a face față unor fantasme de recuzită,  
construite direct pe eșafodul realităților 
compromise. Areal instituit ca un culoar 
al minții ajunse la răscrucea dintre sa-
turația de insignifiant și penuria de fe-
nomenal. Parabola ia în stăpânire tot ce 
matematic ar putea să se întâmple. Ni-
colae Havriliuc merge pe direcția ză-
dărnicirii spațio-temporale, înaintând la 
omologare lumi proprii, pe care urmează 
a le căuta alții cu giroscopul și cu șuble-
rul. Un fel de metempsihoză straniu bu-

solată în care sufletele țopăie și dănțuie 
pe ritmul unor idei năstrușnice. Elibera-
te din strânsoarea uzanțelor, respective-
le idei compun „Staţionări în cadru 
şi alte povestiri” care să se alinieze 
paroxisticii din cataloagele de profil. În 
acest spirit, se desfășoară partide de soi 
parabolic ori alegoric, noi opintindu-ne 
„La vânătoare de lilieci”, în ipostaze 
care expozează un delir comportamen-
tal capabil de a defini o lume paralelă, 
construită pe alienări ideomatice boga-
te ca formă și substanță în stranietatea 
lor. Peisagistică alcătuită premeditat 
sau spontan, la frontierele logicii unde 
în mod curios nu se cer pașapoarte de 
acces. În parcursul drumului numai dus 
fără întors, universul acesta nou se des-
chide treptat tot mai amplu, pe măsură 
ce un drog al îndârjirii își reclamă rolul 
fundamental. Multe nu vom desluși din 
acest influx neuronal coborât în teren, 
însă o porție lexicală  de ordin explica-
tiv, servind drept replică în context, ne 
va însoți o vreme, așa încâlcită cum e... 
„Criza de idei atinsă la un moment dat 
de omenire privind neputința ieșirii din 
așezămintele depășite sau formatele 
neîncăpătoare ale existenței, mișcări-
le interioare la nivelul individului sau 
socialului, prefigurând la orizont alte 
dimensiuni ale vieții, îi îndeamnă pe 
guvernanți să fie coercitivi cu elanul în 
creștere sau, când se văd întrecuți, să-l 
accepte confiscându-l în interesul pro-
priu și, abia, o mică parte să-l restituie 
mulțimii îndreptățite.” Protagonistul 
acestei întregi nebunii calificate ajunge 
încet să se dizolve, iar ajuns odată din-
colo, în straturile discrete dar fabuloase 
ale texturii paginii, nu mai binevoiește 
să interacționeze; gata, s-a volatilizat, 
s-a dus... Aceasta fiind și cronica aces-
tei dispariții neașteptate.  Ca și avertis-
ment care ar trebui însoțit desigur și de 
o mulțime de contraindicații: proza lui 
Nicolae Havriliuc, odată parcursă, poate 
avea efect germinativ în plan subliminal.  
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fice. Reținem ca fiind mega-apocaliptic, 
la un fel de frontieră a percepțiilor de 
altfel toate alienate până într-a n-a mai 
fi altminteri, acest conglomerat: „Uite-i 
cum umblă cu scorbura-n cap pe cap/ 
fără sens fără țintă în rătăcire găunoși 
până-n măduva oaselor/ la ora lucidă 
pe canalul memoriei te înconjoară hai-
te/ glissando între viață și moarte quasi 
mici dumnezei/ ai nimănui și ai tuturor 
celor orbiți asurziți/ pe masa de ana-
tomi cum le ies șerpi vampiri guzgani pe 
gură/ la hora cadavrelor trase de sfori/ 
pe care, amici, n-o să le vedeți nicioda-
tă/ nici pe cel ce le trage –/ păpușarul 
din culise/ nevăzutul încoronat – har-
pie omiprezentă –/ continuu alibi între 
oglinzi paralele/ mascat ciugulit într-un 
con de ultimă lumină înviaților reînvia-
ților –/ amurg continuu ce se întâmplă 
prin dumnezeul de azi” (Prin dumne-
zeul recent). Dacă încărcătura e atât 
de mare astfel cumpănită, încât riscăm 
să ne pierdem o dată ce porțile iadului 
fost-au deschise, atunci ar fi de dorit în-
tr-un doar prezumtiv balans s-o vedem 
pe aceasta, drept jelanie-rugă: „Din nou 
murim pe cruci însângerați, Isuse,/ cu 
lumina ta în suflet ce tot mai sus e,/ 
spre ea urcăm din strămoși în fii/ ne du-
cem crucea-n serile târzii;/ nu-i nimeni 
să ne știe doruri arse,/ deasupra bolta 
ochii-și sparse/ să nu mai vadă lacrimi 
fără vină/ din zile sângerând să vină/ 
să înviem pe veci cu Tine/ peste câm-
pii de cruci lumine” (Învierea). Raul 
Constantinescu s-a dovedit mai de mult 
un poet al viziunilor grele, iar în această 
recentă cuantificare se produce declicul 
de înaltă frecvență, lăsând la o parte 
subtilul și subliminalul în favoarea unui 
aplomb explicit, Doamne ajută! 

Fundamente pentru traducerea fiin-
ței (Ioan Mateiciuc: „anchilopoeme”, 

ed. Alexandria Publishing, 2020)
Dincolo de ipostaza subînțelesului, 

cea în care trupul și suflarea se reazămă 
de ele  însăși, în complicitatea autosu-
ficienței, se ivesc orizonturile noilor 
cunoașteri ca un fel de ieșire de după 
cearcăne. Reevaluarea ființei din im-
ponderabilitate, conceperea sa în formă 
pură se realizează pe fondul explorărilor 
și prospecțiunilor, cu așteptări din cele 
mai profunde. Cu îndrăzneală și cu teh-
nică potrivită are loc acest proces sever, 
dar ce vom găsi dincolo, dacă vom găsi, 
deocamdată mergem pe încredere și 
mai ales curiozitate... „am ieșit din mine 
cu toate// am scos nisip corăbii am scos 
o pisică albă care mă torcea// am scos 
un flacon de diazepam// patru sfinți fu-
mați am dat afară chiriașul din mine// 
am scos o armată de alcoolici am făcut 
transfuzie// am aruncat câteva sute de 
scrumiere// am dat drumul animale-
lor în ploaie// am alungat copiii de pe 
strada mea// am implorat singurăta-
te/ am dat foc fotografiilor piratate/ în 
care oamenii nu cred în marla// am ales 
îmbrățișările unui comportament/ care 
putea fi al turmei/ seară de seară// să-
mi cânte lupii din flaut ode” (***). Ioan 
Mateiciuc se încumetă astfel la decon-
spirarea revoluționară a eului propriu, 
făcându-se înțeles în deplinătatea unei 
expediții puternic invazive având drept 
rezultat decojirea esențelor, până la 
sânge și prin acesta până la ADN. Sunt 
pesemne „anchilopoeme” deoarece 

rii/ cu munți și păduri/ și acel zâmbet 
cu care mă prindeai/ floare la pălărie”. 
Ottilia Ardeleanu cultivă atmosfera 
ondulatorie în care senzorialul se pro-
clamă și se tranfigurează încât să justifi-
ce lumea izbucnită care îi priește poetei, 
„dintr-un început”: „din facerea din-
tâi o apă mare/ eu și tu luați în brațe/ 
ne-am făcut alge și cai de mare/ și stele 
și toate celelalte/ o lume nouă ne-am 
făcut/ lângă țărm unde zorile/ se întind 
de-a lungul pe sfoara orizontului/ Ci-
neva a răsturnat lumină și ne-am făcut 
culori/ verdele de Graal germinativul 
verde profetic/ roșu intim cardinal ori 
infernal/ un albastru imaterial cumpă-
nit al sacrului/ toate au prins chip de 
pământesc/ și ne-am făcut din ele cuvin-
te/ cu toate acestea trăim/ până în zilele 
din urmă”. Dincolo de parabolele destul 
de complicat dar convingător create, 
se ivește însă realitatea bolovănoasă și 
cere o „rugă”: „Tu să mă ierți/ Doam-
ne/ nu am știut să-mi rânduiesc viața// 
zilele s-au dus cumva/ departe de inima 
de femeie// am nimerit într-un rai ne-
dereticat// spăl pe jos/ iarba și florile și 
copacii/ și singura iubire”. O interesan-
tă expectativă în perspectiva revigoră-
rii ars poeticii...: „am un cuvânt albastru 
de tot/ e o liniște pe care o scriu/ ca să 
mă simt în singuranță// nu fac nimic cu 
el/ îl mai învârt uneori pe degete/ și ce 
frumos îmi dă senzația unei euforii// 
relaxat pe vârful unui creion/ fără vreo 
apăsare/ se revanșează față de hârtie// 
îl repet de câte ori vreau/ și dacă dau pa-
gina/ se preface roșu” (metamorfoză). 
Cu sinceritate și oarecum cu reproș, este 
lansat și asumat conceptul aparte al ros-
tului dar și neajunsurilor vieții alcătuite 
dintr-un mănunchi al peregrinărilor: 
„spăl și mă gândesc/ la cum ne curățăm 
noi/ de zilele tot mai puține// viața e o 
delegație// o valiză care nu se golește 
niciodată de sentimente/ înghesuite în-
tre haine/ mereu pe ducă// totdeauna 
lași un pat răvășit// calc și îmi imagi-
nez trupul/ umplând țesăturile/ inspir 
adânc să consum tot/ aerul dintre noi// 
așez lucrurile rămase/ din tine unul și 
încă/ unul urmează/ să mă părăsească” 
(femeia care trăieşte/ între două 
frumuri). „Când tac şi tu asculţi” 
este poezie adevărată. Ottilia Ardeleanu 
dovedește conștiință și expresie lirice 
ample, atât în urma probelor de lucidi-
tate cât și de visare, prin construcțiile 
sale decise și fără drept de apel, înscri-
indu-se merituos în rândul autorilor de 
poezie contemporană autentică.   

Poezia în sistemul de gardă  
(Raul Constantinescu: „Lecția de 

autocitire”, ed. www.coresi.net, 2021)
Noima antologiilor este de regulă pri-

vită ca fiind una concisivă și deopotri-
vă demonstrativă, în virtutea desigur a 
unei temeinice judecăți valorice dar și 
inerent subiectivismului. Raul Con-
stantinescu ne propune realmente un 
demers al perseverenței, alias o descin-
dere selectivă prin interfețele memoriei, 
cu obișnuita-i acuratețe și sobrietate. 
„Lecţia de autocitire” se dorește o 
provocare constatatoare fixată pe expe-
riența maturității, cu tot dichisul consa-
crat oglinzii cu reflecțiile și refracțiile-i. 
Cadrul inițializat ca fiind potrivit des-
fășurării lecției pentru autocitire este 
unul suficient de amplu, de fapt are loc 
un adevărat plonjon în imediatul, terifi-
cul, empaticul universalității: „Mă auto-
citesc zi-noape ce trece/ precum moar-
tea mă petrece/ spre ale mamei sfinte 
albe oase/ cu făptura-mi și gându-n veci 
prinoase/ prin labirint de gene și ale-
le,/ mă autocitesc cu bune și cu rele.../ 
mă autodescifrez până-n străfunduri/ 
s-ajung la viața celor de pe prunduri,/ 
pe maluri de ape, fără de case,/ trăind 
pe-așternut de flori tămâioase,/ citind 
cartea vieții-n flori păsări fluturi,/ fără 
arme nici buncăre și scuturi.../ Viețuiau 
nevinovații sub frunze –/ lumini li-erau 
gânduri de har pătrunse;/ cum zi de zi în 
ape se îmbăiau,/ curați la trup, liberi de 
patimi trăiau/ prin jertfe pe drumul de 
cruci din gene,/ de unde urcăm pe-ale 
vieții scene.” (Mă autocitesc conti-
nuu). Fără îndoială, culegând tot ce me-
rită conștientizat, inițiatic fiind pentru 
întreaga provocare existențială, poetul 
cerne și discerne până la urmă esențele, 
concretizate aici prin expozeuri ideatic-
imagistice ori după caz aserțiuni filozo-

dacă ar fi fost loc de desăvârșire atunci 
cu siguranță nu ar fi trebuit să poarte 
un nume. Viziunea poetului despre sine 
poate fi așa cum s-a văzut, amplă, sau 
una frugală, dar într-o concentrare opti-
mă: „e ordinea în care par adesea// lip-
sit de luciditate// iar părțile mele cele 
sensibile mecanice// șuviță cu șuviță 
pete insipide// vor face decorurile mult 
mai// neînsemnate” (***). Universul 
poetic se prezintă flexibil, discontinuu, 
cu puseuri de dihotonomie sporadică, 
astfel încât multidimensionalismul ide-
atic să fie pe teren propriu. Sunt create 
breșe de rezistență în această escapadă 
neregulată a minții, în care să se hârjo-
nească posibilul cu niciundele și nici-
cândul, manevrându-se totul de la un 
fel de pupitre de comandă oficial încă 
neinventate sau oricum neomologate... 
„gândesc/ că vom pune mâinile amân-
două împotriva sorții// vom ține în loc 
toate măruntaiele dinăuntru virusate// 
tu așezată pe un scaun electric/ inha-
lând praful rămas// amândoi/ cu buze-
le bine conturate// privind fotografiile 
vechi în care ascultăm pulsul morții// 
gândesc/ că vom apuca să dăm forward 
vieții îmbrățișați” (***).  Un exemplu de 
încifrare până în prăselele criptografiei 
ideatice, după cum parabolizat urmea-
ză, greu de vizualizat dar și mai greu 
de interpretat, lăsând loc speculațiilor 
unipersonale: „nuduri de hârtie așezate 
pe nuduri de carne// hrănesc nuduri de 
copii care atunci// când plâng nu plâng 
nasc mame// cu obrajii rumeni și pal-
mele crăpate// care taie nuduri lem-
noase pentru a face/ frig lumii” (***). 
Complexitatea anchilopoemelor lui 
Ioan Mateiciuc constă în capacitatea de 

re-altfel-creare a uzanțelor de gândire și 
limbaj, aiurind pe alocuri cititorul, care 
însă își va reveni în faptul deplinătății 
de context. De altfel, remarcăm avan-
tajul unui (con)textualism amplificat 
printr-o frazare corespunzătoare, care 
dus in extemis devine regulă a expoze-
ului poetic. Potențat, aproape inițiatic, 
pe segmentul profund analitic, poetul 
poate fi considerat un vârf de săgeată al 
acestei maniere lirice.

Depeșe din linia frontului 
 (Andrei Caucar: „pe valea rea”, 
ed. Castrum de thymes, 2021)

Devine din posibil, pregnant, un mo-
del în care moartea este o entitate de 
sine stătătoare, infatuată, decidentă, su-
verană, iar viața o permanentă strepe-
zeală într-un șir de inadvertențe. Amplu 
incandescent ramificat în memorie, dru-
mul de piatră sau de fier păcăne derutant 
sub pași, sub roți, sub felurite zbateri. 
Andrei Caucar ajunge să consacre 
această formulă exploatată exponențial 
în cele șapte cărți ale sale de până acum. 
Ceea ce se petrece „pe valea rea” pare 
menit, din această perspectivă, să dărâ-
me și să sfărâme percepție după simț, 
speranță după idee. Poetul-soldat într-o 
luptă inegală pentru păstrarea părți-
lor luminoase în matricea existențială, 
se vede pus în ipostaze ce sunt pornite 
să vâneze slăbiciuni ori superficialități 
pentru a trage linie și a aduna, în fapt 
mai mult a scădea repede trecutul, a 
placa prezentul și a interzice viitorul...
„inutil războiul cu moartea”: „atâta 
timp cât ai ruginit/ pământul îți zâm-
bește/ peste calea ferată/ ți se năzare 
la bătrânețe/ copilul neascultător/ cum 
sunt bunicii/  care voiau să treacă/ prin-
tre spițele timpului”. Tranzitată în plan 
pur personal, problematica deja jucată 
este tratată blând, fără revoltă... „cea 
mai ieftină e viața mea nescrisă/ un su-
râs încearcă să devină cuvânt/  deschid 
nasturii pietrei să ajung la piept/ acolo 
e crucea pieptului care suspină/ precum 
o piatră – la marginea pietrei” (vin de 

la târgul de cruci). Iar privind din 
alt unghi, e gata împăcarea, urmându-
se calea drept-creștină și filtrându-se 
întreaga poveste prin prisma condiției 
firești nepanicarde... „să înțelegem că 
moartea e înger/ și sărutul ei – de lună 
plină/ nimeni nu-l pierde în coopera-
tivă/ ci toți vor primi învoire în viață/ 
după zilele trase la sorți” (inimă lângă 
umbră). În alt plan al pierderilor/regă-
sirilor/ iarăși-pierderilor, se desfășoară 
cotidianul, pe o temă fixă, dată de iubi-
rile de avarie, acelea mințite, imposibi-
le...” la prima bătaie de aripi a învierii/ 
la prima smucitură a trecutului/ dimi-
neața avea ochii tulburi ca norii/ un cu-
vânt neauzit – nescris/ mi-ar fi de ajuns 
să o pun pe picioare/ dar iubirea nu are 
habar de cuvinte/ când e furată și o ia 
la vale” (iubirea ta improvizată s-a 
stins). Ori se prefigurează necesarul de 
înțelegeri și indulgențe... „ea desenea-
ză cărările zilei/ pune prosopul unde 
gândești/ mâna stângă să te șteargă pe 
față/ să-ți alunge norii de pe frunte/ 
să-ți aline – să uite – să ceară/ sărutul 
convențional/ dar totuși sărut” (trăiesc 
în penumbra femeii). De asemenea, 
atacând la nivelul conștiinței... „scriu cu 
răbdarea feței de masă pătate realitatea 
nu mai face ochi/ e o scroafă bătrână – o 
scorbură în timp/ iluzia e la piciorul me-
sei de nuntă/ nu mă întrebați pe mine/  
care țin mai mult de vis/ decât de scroa-
fă” (pe undeva – pe niciunde). Și un 
remake își găsește locul potrivit: „mi-au 
vânat îngerul cu lumânări/ asigurarea 
cu cerul e stinsă/  s-au prăbușit cele pe 
care/ le credeam cuvinte/ când a zâmbit 
doctorița – doctorul/ făcea de înviere 
pe fișa nescrisă/ vă rog să-mi spuneți 
cine m-a învins” (sfârşitul lumii se 
apropie de ziuă). În poezia lui Andrei 
Caucar, sunt dezlănțuite vreri profunde 
și energii înalte, și sunt convins că po-
etul-soldat nu va renunța, chiar dacă 
îndoielile nu contenesc să apară, mer-
gând până la capitulări precum în acest 
auto-epitaf de arme: „și bocancii găuriți 
de sare/ peste pușca îngropată în râpă/ 
mâine pun apă caldă și săpun/ să-mi 
curgă din creștet/ precum o mângâiere 
de femeie/ printre picioare – mâine/ va 
curge vodca jegoasă/ pe coate bătători-
te/  sub patul de armă” (mâine arunc 
cămaşa de soldat). Iar pentru finalul 
acestei prezentări, am ales un mesaj 
scurt și aparent encriptic, dar în fond 
atât de direct... „aici nimeni nu des-
chide fereastra”: „fiind dincolo o altă 
fereastră/ și altă fereastră/  ultima fiind 
țesută cu iarbă/ le închide pe toate”. 

Am mai primit la redacție:
n Adrian Dinu Rachieru: „Politică și 

canon literar I”, Editura Eikon, 2021;
n Horia Bădescu: „dinaintea ta merge 

tăcerea”, Editura Școala Ardeleană, 2021; 
n Kocsis Francisko: „Fii bun și când ceri 

un strop de apă”, Editura Ardealul, 2021;
n Marian Apostol: „Efectul fluture”, 

Editura Hoffman, 2021;
n Mihai Nicolae: „Călătorii identitare”, 

Editura Universul Academic, 2021;
n Mihaela Aionesei: „Cerul de la 

capătul scării”, Editura Rafet, 2021;
n Aura Creițaru: „Prezentul dintre 

clipe”, Editura Detectiv literar, 2021;
n Lucia Ovezea: „Dacă lumea s-ar sfârși 

mâine”, Editura Tracus Arte”, 2021;
n Alexandru Cazacu: „Ora H”, Editura 

Neuma, 2021.
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Cartea Românească Iași și la sediul USR București

32 meridiane

Sandra Santos (Portugalia, 1994) este profesoa-
ră, poetă, traducătoare şi corectoare. Licenţiată în 
Limbi şi Relaţii Internaţionale (Universitatea din 
Porto), are un master în Studii Editoriale (Univer-
sitatea din Aveiro). Este implicată în  diferite proi-
ecte culturale, artistice şi literare. Poeziile şi tra-
ducerile sale sunt publicate în Portugalia, Spania, 
America Latină şi Statele Unite. Prima sa carte, 
Éter, apărută în noiembrie 2018, a fost publicată 
în Brazilia, la editura Jaguatirica, iar în Mexic, la 
editura Ediciones Eternos Malabares. A doua ei 
carte de poezie, „Silent”, a fost publicată recent în 
Brazilia în portugheză şi spaniolă.

Sandra Santos 

Prezentare şi traducere: 
Cornel DRINOVAN

* * *
luminile clipesc intermitent noaptea
semnalează singurătatea
acestui sat personal și netransmisibil
câte milenii a durat
să ne găsim locul
bucata de pământ care este 
în întregime a noastră?
acolo
locuim într-o casă
cu balcoane mari
ce dădeau spre alte case. 

* * *
viermele din lemn
găurește în tăcerea 
familiei.

* * *
în această dimineață de duminică
sunt fire de aur
trecând prin ochii mei
încă încurcate
scheletul zilei de sâmbătă
se hrănește cu Dumnezeu astăzi
prin toate orificiile
se aude un cântec
care îmi înţepeneşte mersul
încă speriat
spre viitor
chiar din această zi.

* * *
totul este nedescifrat
dacă mai rămânea măcar o piatră
semnalizând pulsul pământului 

* * *
moartea este esența parfumului
ce puneți în fiecare dimineață
pe gât și încheieturi
lăsând-o să întârzie și să devină la 
modă,
moartea defilează
necunoscută
sub ochelarii întunecați
secretul și plângerea,
- cine a văzut-o de aproape
ar ști că sufletul său
este mascat de moarte,
în acea zi
în special
ai ieșit pe stradă
iar umbra ta picura
    o 

lumină
de fiecare
dată
mai
densă
și nemuritoare.

* * *
acceptă că ești doar 
locuința
a ceva care 
se schimbă și 
modelează
și scârțâie și se rupe
acceptă că ești 
mulțimea
a ceva care doare și 
tace
și bolborosește și 
fuge.

acceptă că ești doar
o bucată recrudescentă
într-un întreg de toate.

* * *
nu căuta în zadar enigme
pentru că nimeni nu este cine spune 
că este
nopțile sunt doar orașe
părți ascunse din tine.
ea doar aștepta noaptea
cu două crisalide în gură
Și nu este dimineața devreme:
doi fluturi prinși liberi?

* * *
furia bucuriei
peste trei note muzicale
cât de repede mă aplec la sosirea ta;
Tânjesc să pătrund pe insulă
forma sa marină focul său domol
poate sunt eu continuarea
unui preludiu lunar;
din umbră rămânea speriatul
priceperea care realizează totul fără 
oprire
corpul plantelor acvatice
care se estompează în poezie
sau această mână care i-ar elibera
pentru gestația vieții veșnice.

* * *
devotat tăcerii
mă înclin pe noapte
și dezgrop singurătatea desfăcută
doar pasiune
de la care nimic nu se așteaptă
decât moarte și lipsă de iubire;
calea dezvăluită în lumina confuziei
rana din piept
nu există constanță care să rupă
acest vis cu ochii deschiși.

* * *
liniște deplină în pieptul meu
privirea înnorată și unsă
de un nume alb și infinit
o cadenţă miraculoasă a lumii
un fard precoce și prelungit pe față 
zborul risipindu-se nociv
tăietura cerească în bucurie 
mohorâtă
de tot.
și nimic nu seamănă cu călătoria
la mişcarea agitată
de dorul multiplu
care adaugă luciditate surprizei
- o respirație rescrisă în grabă
moarte puternică care se desprinde 
de pe piele
o șoaptă aproape murmurătoare de-
spre lume.

* * *
cea pe care o iubesc
mi-a spus la revedere
și de atunci nu mă mai văd la fel
totul mi se pare superficial și spaimă,
în dragoste ca în moarte
există ceva care se mișcă și pierde
dar este doar un corp care se 
îndepărtează
o amintire își va câștiga locul
până sunt cenușă și nimic
până când iubirea rezistă timpului

până când voi fi o poveste repetată de 
ultimul om.

* * *
privirea mea urmărește lumina
la orizont călătorește
până la tine
este noapte
acolo în America
e ziuă
aici în Europa
privirea noastră se întoarce și se 
fixează
soarele care nu are moarte
care doar se naște
aici
dragoste.

* * *
când vântul se infiltrează în răni
când este greu să potolești focul
când durerea tună
cineva trebuie să-și amintească asta
iubirea costă întotdeauna mai mult 
decât moartea
cineva repetitiv
căutând cuvintele elementele
adevărul
împletind jar din guri
răni fumegând.

* * *
dacă aș fi un pumnal
aș lăsa să cadă
lamina
în fiecare zi
în iarba umedă
până se întoarce ea
în floare.

* * *
un fir de apă
călătorind
pe trupul unei fete
pat de încărcat
materie sensibilă.
un fir de nimic
- vara.

Poem tradus de 
Andreea TOBĂ, Masterandă MTTLC

Daniel thomas Moran

Războiul pe înţelesul tuturor
Ei au ceva
ce tu nu ai
Să fie război

Ei au un lucru
ce-ți aparținea ție
Îl vrei înapoi
Să fie război

Tu ai pielea de un fel
Ei o au de alt fel
Să fie război

Ei zic ceva
ce ție nu-ți place
Să fie război

Ei sunt confuzi
Tu ești la fel de confuz
Să fie război

Ţi-au fost rănite sentimentele
Ei ți-au rănit sentimentele
Să fie război

Vrei ca ei să facă un lucru
Ei nu vor să-l facă
Să fie război

Ei se închină unui dumnezeu
Tu te închini altui dumnezeu
Să fie război

Sunt furioși, așa zic
Tu i-ai înfuriat
Să fie război

Ai zis ceva
Tonul tău nu le-a fost pe plac
Să fie război

Le insulți bărbăția
Îți insultă și ei bărbăția
Să fie război

Femeile lor nu vor niciodată război
Nici femeia ta nu vrea

Tu și ei sunteți în sfârșit de acord
Despre ceva
Femeile sunt problema.

Witold  Zakrzewski

Costin  Brăteanu


