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Despre critica de 
complezență și alte cele 

2 opiniile noastre

Inițial, am vrut să scriu despre critica de 
complezență, pe care a descoperit-o recent 
dl Manolescu, după întrebarea pusă de 
un cititor al „României literare” (altfel nu 
ar fi descoperit-o?), și pe care o consideră 
„un fenomen îngrijorător”, care „provoa-
că o egalizare a valorilor pe scară mult mai 
largă și dă naștere unei confuzii extrem de 
primejdioase”. Dacă știam că dl Manoles-
cu s-a trezit la realitate (după 30 de ani și 
mai bine) și este într-adevăr îngrijorat de 
soarta literaturii și luptă realmente împo-
triva „confuziilor extrem de primejdioase”, 
i-aș fi sugerat și eu, ca abonat și cititor al 
revistei domniei sale, să studieze și critica 
de grup, de clan, de generație și toate cele-
late care „provoacă o egalizare a valorilor 
pe scară mult mai largă și dau naștere unei 
confuzii extrem de primejdioase”. Dar, cum 
spuneam mai sus, deși am vrut să scriu des-
pre critica de complezență (poate voi reveni 
asupra subiectului), când am citit articolul 
dlui Cornel Ungureanu (vezi pagina de ală-
turi), despre D. R. Popescu, cu un titlu care 
ne dă de gândit, „DRP și întrebările care ră-
mân”, m-am întrebat ce rost mai are. Da, ce 
rost mai are, de vreme ce tocmai dl Cornel 
Ungureanu se întreabă, în debutul artico-
lului, „mai există literatură?”. Iar mai înco-
lo, „ce înseamnă literatură?”. Ca să încheie 
cu întrebarea dacă „mai există literatură, 
în această lume a maimuțelor”. În această 
„fermă a animalelor”, aș adăuga eu. Cred că 
ultimele trei litere din cuvântul „literatură” 
par a spune totul. Pentru că, iată, o știre de 
ultimă oră din „The Daily Mail” ne dezvăluie 
că, în Marea Britanie, programul de comba-
tere a terorismului, „Prevent”, a întocmit o 
listă cu „operele unora dintre cei mai mari 
scriitori ai lumii, incluse ca exemple de sem-
ne de avertizare privind potențialul extre-
mism, printre care Shakespeare, Chaucer, 
Milton, Tennyson, Orwell, Huxley, Kipling 
și Edmund Burke”. Am văzut în ultima vre-
me spectacolul dărâmării statuilor unor 
personalități, dar dacă și Shakespeare va fi 
interzis, atunci chiar trebuie să răspundem 
la întrebarea: „mai există literatură?”.

„Mai există 
literatură?, se 

întreabă dl Cornel 
Ungureanu. Și 
„ce înseamnă 
literatură?”, 
se întreabă 

dumnealui. Ca 
să încheie cu 

întrebarea: „mai 
există literatură, 

în această lume a 
maimuțelor?”. Cred 

că ultimele trei 
litere din cuvântul 

„literatură” par 
a spune totul.
[...] Iar dacă și 

Shakespeare va 
fi interzis, atunci 
chiar trebuie să 

răspundem la 
întrebarea: „mai 

există literatură?”

Nicolae SILADE
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Ieșirea din culpă (din nou Despre Poezie)

Remus V. 
GIORGIONI

Nu m-am dorit – vistat – vre-
odată altceva decât poet; sau cel 
mult poet. Dar iată că tocmai 
această aspirație a noastră (a mea 
și a generației mele) a început să 
se clatine. Eflorescențele fenome-
nului poetic contemporan încep 
să se transforme în niște explozii 
în lanț... (Dacă vă mai amintiți, și 
în numărul trecut am vorbit des-
pre meseria de poet – și de scri-
itor. Dar nici acum nu știu: mai 
are ea vreun viitor?)

Îmi aduc aminte de niște dispu-
te ale mele mai vechi, pozitive în sinea lor, cu 
Alex Ștefănescu. Dispute prin corespondență, 
el fiind marele Co-respondent, iar eu un umil 
membru al Cenaclului prin Corespondență de 
pe lângă SLAST (– Pentru mai tinerii cititori: 
Suplimentul Literar-Artistic al Scân-
teii Tineretului). „Când telefonul de pe 
masa mea de lucru țârâie altfel, mai țanțoș și 
mai insistent, știu că mă cheamă de la Lugoj, 
RVG...”, scria dumnealui pe undeva. Dar ce 
să mai zic eu... Marele Critic (mare la propriu 
și la figurat) mă făcea „cu ou și cu oțet”: 

Când eram pentru el don Quijote – de Lugoj, 
când „reprezentant permanent al SLAST-ului 
la Lugoj”... (Atât fusei io dă mare, că la în-
tocmirea Istoriei dumisale nu m-a menționat 
nici cu numele. Dar nu mă plâng: adică e pri-
ma oară când menționaz faptul. Citii recent 
în Luceafărul că au fost circa 100 de cronici 
pozitive la respectiva carte – și 400 de recen-
zii cu nuanțe critice; eu unul mă exclud din 
afacere, fiindcă știu că omul s-a grăbit să în-
cheie cartea și să o dea publicității, cum se în-
tâmplă cu toate istoriile de autor; că nici Că-
linescu nu face prea mare excepție, din acest 
punct de vedere, pe câți nu a i-a neglijat-sub-
estimat și divinul critic!). „În conjunctura ac-
tuală nu există decât poeți buni și poeți care 
nu există”, îi scriam eu domnului Alex într-o 
epistolă „de epocă” din vremea-ceea. Iar când 
mi-a reproșat prietenește că un grupaj trimis 
la revistă părea prea tare influențat - se situa 
prea apăsat sub semnul Nichita, i-am repli-
cat: „Dumneavoastră nu vedeți că în atmosfe-
ră plutește un aer Nichita?!?”

Dar pretențiile acestui articol nu sunt cele 
ale unui specialist, autorului lipsindu-i și in-
strumentele și metoda. Noi nu ne pretindem 
a fi decât ce ziceam la început, la care adău-
găm: un impresionism locvace, având la bază 
lipsa de metodă; cititor consecvent, iar nu 
doctor docent! (Glumeam recent cu un prie-
ten în legătură cu studiile noastre: absolvenți 
ai ASCC-I= Academia de studii ciugulitoare 
și ciugulitor-intermitente. Dar oare câți aca-
demiceni sau universitari ar dori să fie mem-
bri ai Uniunii Scriitorilor și nu sunt?!)

Și iarăși, intervenția noastră nu se dorește 
a intra în vreo dispută cu vreo generație anu-
me. Eventual cu conceptul de „generație”, așa 

cum era el vehiculat și suspectat de 
Gheorghe Grigurcu în menționata 
revistă, înainte de ‘89. Și de re-
gretatul George Bălăiță, care spu-
nea într-un interviu că termenul 
Generație se poate concretiza cel 
mult în indivizi de excepție. Pro-
gramul comun, generația văzută 
ca platformă de idei și de aspirații 
sunt chestiuni revolute. Iar acum, 
spre a nădăjdui și eu acuma, la 
bătrânețe, la vreun premiu al 
criticii, îmi voi declina părerea în 
cestiune: teoria, istoria și critica li-

terară - în speță, oficiul criticii - sunt o specie 
care parazitează din greu teritoriul literaturii, 
trăind din materia primă furnizată de scrii-
tori (lucrează „cu materialul clientului”... Dar 
ce zicem noi aici nu exclude nici criticii și is-
toricii literari – și nici scriitorii de valoare!). 

Ia să încercăm totuși - în ceea ce privește 
poezia contemporană, cea de pe rețele - o 
comparație: de prea multe ori, poeziei pe 
care-o citim prin reviste i se poate aplica cu-
noscuta problemă de perspicacitate: ți se dau 
mai multe stații de tramvai în care atâția urcă 
- atâția coboară, iar la urmă (tu socotiseși ra-
pid în gând numărul de pasageri!) ești între-
bat câte stații au fost în total. 

Dar nădăjduim totuși să nu ajungem a face 
poezie de dragul de a scrie, pentru sine: nu-
mai pentru uz propriu și bătaia de cap a criti-
cii, care va fi nevoită să-i atribuie un sens - să 
o stoarcă adică de ceea ce nu are... 

Când mai vine pe la mine câte-un poet care 
se (re)apucă de poezie pe la 50-60 de primă-
veri, cerându-mi părerea, eu îi spun apăsat 
(și curat) că orice product literar trebuie să 
rotunjească un sens. Să închege o realita-
te – chiar dacă una paralelă, imaginată. (Un 
poem reușit e ca o tablă de ciocolată...) Ne-
am ridicat in corpore împotriva solemnității 
și a elocvenței - contra retoricii în poezie; 
ne-a repugnat lirismul edulcorat și policrom 
și iată-ne (în postura de „protestanți” literari) 
ajunși la un text searbăd și rece, fără relief, 
fără cap și coadă; pe care criticii literari lipesc 
etichete din cele mai savante. 

Pentru unii poezia e zilnică, - pentru alții 
silnică. Așa cum se exprimase cândva un poet 
contemporan, astăzi celebru. Pentru care 
scrierea poeziei se compara cu o groapă de 
doi pe doi (din cele cu care eram noi antrenați 
în armată): groapă care, odată terminată, tre-
buia la loc astupată... Poezia de azi - mai cu 
seamă cea vehiculată pe internet - seamănă 
cu un chipiu de general, dezafectat prin scoa-
terea stemei; sau prin scoaterea treselor, ste-
lelor de pe umăr. Pentru cititori, acestea sunt 
niște lecturi care solicită - și de multe ori fără 
folos - nu cititul inteligent-profitabil cu care 
eram noi, odinioară, obișnuiți. Or, o carte de 
poezie trebuie să fie un lingou de spiritualita-
te, iar nu biet simulacru. Acru!

Ilustrăm acest număr cu lucrări realizate de Costin Brăteanu și expuse 
pe simezele clinicii familiei Alexandrescu, din Esslingen am Neckar

Cu bucurie vă anunț pe această cale 
deschiderea expoziției personale ce reuneş-
te pe simezele clinicii familiei Alexandrescu, 
din Esslingen am Neckar, douăzeci de 
pânze recente, realizate în  călătoriile de 
studii, taberele de creație sau simpozioanele 
desfăşurate pe parcursul anului 2022, la 
Isverna, Jimbolia, Gârnic, Berzasca, Colibița, 
Lebus (DE), Prilipac (SRB), Zelenkovać 
(BIH), Zwierzyniec (PL), Deliblatska Pešcara 
(SRB) sau St. Joakim Osogovski (MK). 

Mulțumesc gazdelor, Ioana şi Ciprian 
Alexandrescu, pentru invitație, neobositului 
Gabriel Lungu, care nu a ezitat  să-şi asume 
transportul expoziției la destinație, criticilor 
de artă, doamnei Speranța Ștefănescu şi 
domnului Ion Diaconu, care au avut ama-
bilitatea să scrie aceste texte pentru expoziție 
şi nu în ultimul rând graficienei Adela Bala 
pentru machetarea afişului. 

Expoziția rămâne pe simeze în perioada 
1 februarie 2023 - 1 mai 2023 şi poate fi 
vizitată la adresa Martinstr. 11, Esslingen am 
Neckar, Germania, iar pentru detalii puteti 
apela numărul: +49 173.811.60.54 sau puteți 
cere informații pe adresa de e-mail: cipicul@
yahoo.com

          Costin Brăteanu

Expo Costin Brăteanu / Esslingen am Neckar 2023
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Ieșirea din culpă (din nou Despre Poezie)
Cornel  UNGUREANU

versuri de altădată
femei

femei risipite prin cafenele, prin baruri, tinere și frumoase, vesele, triste, 
femei care fac piața, care fac trotuarul, femei singuratice, între patru pereți, 
visând revoluții erotice, așteptând, lăcrimând, femei totale, femei fatale, 
îmbrăcate, dezbrăcate, libere, captive, bogate, sărace, toate îndrăgostite, 
toate tânjind după un răsfăț senzual, și toate în brațele bărbatului singur.

generația metalului
de acolo vin eu, din lumea cea veche și înțeleaptă, care acum se odihnește 
la umbra crucilor de marmură din grădina pustie și tristă, mă gândesc la 
ea și nu-mi vine să cred cum de s-a ales praful și pulberea de visele atâ-
tor generații, am îmbrăcat totuși haine cernite și-am încercat să-mi respect 
condiția de poet, dar nu ține în astfel de vremuri să pierzi timpul cu stihuri 
care n-alungă nici foamea, nici setea, nici sărăcia, sunt atâtea alte lucruri 
mai importante care trebuie făcute, atâtea altele care trebuie desfăcute, căci 
lumea (aceasta) ce altă treabă are, decât facerea și desfacerea, facerea și 
desfacerea? și uite așa alerg eu printre ierburi negre și umede, întrebându-
mă dacă nu cumva am greșit veacul, dacă nu cumva țara (făgăduinței), și 
lupt din răsputeri cu umbrele, și ies la lumină tocmai în piața aceasta plină 
de oameni, mașini, jucării (generația metalului), dar îmi dau repede seama 
c-am îndrăznit prea devreme, revoluția vegetală n-a început încă…               
ce-ar fi să mă-ntorc, să mai dorm un mileniu?

nicolaesilade.blogspot.com
Nicolae SILADE

DRP și întrebările care rămân

I. Despre vremurile în schimbare
Mai există literatură?  «La revis-

ta Steaua, din Cluj, unde lucrez, am 
pe birou, sub sticlă, o sumedenie de 
maimuțe decupate din ziare și revis-
te. Am două gorile enorme din grădi-
na  zoologică din New York, pe care un 
fotograf le-a surprins într-o „atitudine 
cu adevărat dramatică”, cum notează 
explicația, al cărei titlu întreabă: La ce 
s-or fi gândind oare aceste gorile? Într-
adevăr, stând pe șezut, păroase, ele par 
foarte concentrate. Una cântă la pian, 
neagră, de parc-ar fi în ținută de gală. 
Un pui, Pinky, din grădina zoologică 
din Berlin, face baie, într-o fotogra-
fie, iar în alta e în chiloți, „gânditor și 
preocupat”, cum notează explicația, 
care continuă: „după baie, proaspăt, 
cu chiloțeii curați și cu părul frumos 
aranjat, în pătucul meu mă simt exce-
lent... Ei, așa mai zic și eu: ce frumoasă 
este viața”. Alături îl am pe un confrate 
londonez al lui Chimp Beauty. Chimp 
Beauty a avut recent o expoziție. El n-a 

3cronica

că nu prozator. Prozator de seamă al 
unei generații literare. Ce fac scriitorii 
de lângă el, ce scriu îndrumătorii lor, 
cei care dau indicații? Azi își amintește 
că pe biroul său  adaugă mereu imagini 
ale maimuțelor. I le fac cadou priete-
nii săi. Mai există literatură, în această 
lume a maimuțelor? E o întrebare pe 
lângă care trece mereu literatura lui 
Dumitru Radu Popescu. După anii de 
la revista Steaua, vor urma anii de glo-
rie, cu marile proze, cu anii de la con-
ducerea revistei Tribuna, cu anii de la 
conducerea Uniunea Scriitorilor. Și cu 
anii ce vor urma. 

Într-un album omagial va scrie des-
pre Iarna Leului albastru și au-
gustin Buzura: «Prinși în nebunia 
cotidiană: delațiuni, interceptări, ares-
tări, într-un  climat de agresivitate, ură 
și mitocănie, se ignoră sau chiar nu se 
știe că în acest spațiu, în afară de pro-
curori, hoți și cătușe, mai există câteva 
importante personalități care, în anii 
cei mai grei, au restabilit legătura cu 
marea noastră literatură interbelică 
și au păstrat demnitatea profesiei de  
scriitor. D.R. Popescu face parte dintre 
numele de referință. 

Privindu-i opera din raft și repetân-
du-i numele, nu mă pot nicicum obiș-
nui cu gândul că, iată, a ajuns octoge-

mismul și aerul de nou, de altceva decât 
ne obișnuise proza la modă în acei ani. 
Zilele săptămânii și, mai ales, nuvela sa 
Leul albastru au fost momente im-
portante în proza, dar și în mentalită-
țile acelui timp, în care cenzura și „in-
dicațiile” partidului funcționau la „cea 
mai înaltă tensiune”, pentru a cita titlul 
unui roman ce făcea parte din lecturi-
le obligatorii ale elevilor și studenților. 
Pe atunci, orice succes adevărat era un 
teritoriu  cucerit pentru toți, un pas 
înainte pentru desprinderea literaturii 
de realismul socialist, un succes în „lăr-
girea ochilor plasei”, cum spunea cele-
brul poet rus Evtușenko, foarte la modă 
în lumea celor ce înfruntau cenzurile. 

Era ciudat că în Clujul universitar de 
atunci nu simțeam cu atâta intensitate 
brutalitatea politicii, deși unii dintre co-
legi erau luați din cămin sau avertizați 
într-o clădire de tristă celebritate de pe 
strada Traian, unde eu însumi am fost 
dus în ziua înmormântării lui Blaga la 
Lancrăm. Cei tineri simțeau de departe 
schimbarea ce avea să aducă literatura 
pe locul ce i se cuvenea, schimbare la 
care a contribuit decisiv generația ’60 
din care, iată, au mai rămas foarte pu-
țini. Mi-e imposibil să uit observația po-
etului și profesorului Theodor Speran-
ția, venit parcă dintr-un alt veac, plete 
albe, lavalieră, costum negru, demodat 
și el: „Se răsâpește vechea poezie...”  

N-ar fi  cinstit să spun că între mine 
și D.R. a fost, în redacție, o mare prie-
tenie, dar întotdeauna a fost și am fost 
sportiv, i-am prețuit proza și teatrul 
nonconformist, nota deosebită și par-
tea de nou l-au ridicat foarte sus nu nu-
mai în literatură, ci și în viața socială. 
Astăzi aș îndrăzni să spun că suntem 
cu adevărat prieteni. Cel puțin așa se 
vede din banca mea de unde îl îndemn 
să privească și să trateze cum se cuvine 
invazia noilor activiști cu cărți și cu car-
nete de partid, a țuțărilor diverșilor pu-
ternici ai clipei care au înjosit profesia 
de scriitor. Sunt mulți și gălăgioși, dar 
nu au decât prezent. La foarte mulți ani 
cu sănătate!»

Păuşa. Romanul  „Orașul îngerilor”, 
apărut în 1985, e dedicat „Bunicilor 
mei, Floarea și Florian Bențea, Domni-
ca și Dumitru Popescu”. Floarea și Flo-
rian Bențea sunt din satul Păușa, satul 
în care s-a născut prozatorul. „Pentru 
Floarea Bențea, bunica mea care mi-a 
povestit  cum în pădurera dintre Pău-
șa și Miersig...” Păușa e amintită „în 
trecere” în „Orașul îngerilor”. E un loc 
de trecere, „Satul rămânând aproape 
gol – până și Augustina cu vecina ei și 
cu Agnes fiind la tânărul hechergheu-
lui cântăreț din țiteră care bătuse țările 
lumii până prin America împreună cu 
baci Flore, al Uhli din Păușa după lu-
cru – cei patru cai apăruți după oareca-
re absență din cine știe ce cotlon unde 
fuseseră ascunși sau doar puși să mă-
mânce nu mai avusese cine să-i vadă la 
marginea imașului..” Păuşa mai apare, 
dar în trecere: Cata-Chițiga, profesorul 
de desen din roman mănâncă „bureți 
usturoioși, usturoi, cum le zicea nană 
Lișa, sora ciosului Marian din Păușa”.     

„În Oradea au fost peste patruzeci 
de mii de evrei la începutul războiului. 
Acum câți mai sunt? Nu știți, nu se știe, 
încă nu i-a numărat nimeni pe cei ce-
au fost duși nici pe  cei ce-au rămas.. În 
Oradea nu credeți că întâmplător Ges-
tapoul a adus forțe foarte... puternice? 
Pentru că e... cap de ață, chiar dacă 
granița e la doi pași, dincolo de băi, 
pe la Păușa... Albinosul, omul acesta 
de fier, avea trei ineluțe de aur pe de-
gete.  Neimportant? Vorba lui arde ca 
un fulger, o să vedeți... De la un capăt 
al pământului, până la celălalt, și până 
în ceruri, nu există pentru el decât un 
singur Dumnezeu: Hitler... El a cunos-
cut-o pe Elvira la spital... Avea nevoie 
de nu știu ce. Și și-au căzut cu tronc 
cum se spune, și c-o căruță cu cai albi... 
au ieșit la plimbare spre seară... Petri-

că mâna caii... El i-a dus până dincolo 
de cazematele făcute de regele Carol la 
marginea Orăzii... și-au ajuns spre Leș, 
spre Păușa... Se pare că Mihuț plecase 
până la Ilie... Bencze Ilie al Uhli ca să-i 
arate ce? Poate acel cuib de barză, de la 
marginea satului... care, zic unii, e ne-
stricat de câteva sute de ani”. 

Apare din nou Bencze Ilie a lui Uhli 
din Păușa,  să fie Bencze Ilie a lui Uhli,  
rubedenie cu Florian Benczea? Sau Pă-
ușa e lângă Oradea, orașul îngerilor, al 
rezistenței față de ocupația hortistă? 
Față de asasinarea evreilor?

În septembrie 2022 am fost la Ora-
dea să vorbesc despre câteva cărți ale 
Editurii Academiei (director Acad. 
D.R. Popescu) și l-am rugat pe poetul 
Vidican să mergem la Păușa. Da, cei de 
la Păușa ar vrea să lege satul de memo-
ria lui DRP. Au venit la Păușa  rude ale 
scriitorului, între care vărul său Emil 
Groza, care a scris acolo următoarele: 

„Ardelean și oltean deopotrivă – uite 
că se poate!, Dumitru Radu Popescu 
duce pe umeri, nevăzut! neștiut! cobi-
lița magică, la un capăt având o ciutură 
cu apă vie de Bihor, iar la celălalt, de 
bună seamă, una cu apă vie de Mehe-
dinți, nelăsându-se nici acum, la vâr-
stele senioratului, de această povară 
specială căreia o iubire aparte, întru-
totul mărturisită, îi asigură o nepărti-
nitoare cumpănire. Știu bine și doresc 
să vă spun și dumneavoastră, că ursi-
toarele sosite tiptil  din pădurea aflată 
la douăzeci de pași de casa în care el 
s-a născut, în dunga satului Păușa, i-au 
șoptit la ureche, cu puternic accent ar-
delenesc, inimile noastre se bucură, vei 
trăi în lumină și dreptate, dar bagă de 
seamă, să nu  uiți  niciodată lumea ta 
dintâi. Așa se face că DR Popescu își 
urmează mai departe, fără istov și cu 
credință nescăzută, această osândă pe 
deplin personalizată”.

„Ce e nou în această Orade a noas-
tră?” mă întreabă el de departe, atunci 
când nu mă poate întreba de aproape, 
bucuros să afle vești bune despre nea-
murile sale de departe, despre foștii 
colegi, despre prietenii din partea lo-
cului”. „No, cum o fost?”, și-i voi pu-
tea răspunde: „O fost fain, tare fain! 
Oameni minunați din Nojorid și oa-
meni minunați veniți din alte părți în 
care recunoașterea și recunoștința sunt 
flori tot mai rare s-au gândit, s-au or-
ganizat și chiar au dus la împlinire... 
ceva... Formidabil!... Drept care, în nu-
mele academicianului Dumitru Radu 
Popescu, din această parte a sufletului 
său care e Bihorul, vă aducem mulțu-
miri calde celor care au făcut posibilă 
această formidabilă lucrare aducând o 
frumoasă cinstire marelui...”.

O publicație mai scrie că la Păușa se 
va înființa Casa Memorială DRP, dar 
nu Păușa, ci Nojorid îl declară cetățean 
de onoare. Și școala din Nojorid se va 
chema „Școala D.R. Popescu”. La Pău-
șa nu mai există școală, nu mai există 
niciuna din instituțiile de odinioară.  
Mai există 130 de case... goale. Aproa-
pe goale... Mai există, totuși,  urme, din 
orașul îngerilor. 

Una dintre piesele cele mai impor-
tante – definitorii – ale lui D.R. Popes-
cu e „Moartea lui Liviu Rebreanu”. 

Între personajele piesei, un loc im-
portant îl are Nicolae Gheran, cel mai 
de seamă editor al operei. Sau, scrie 
D.R. Popescu, cea mai credibilă Voce a 
romancierului. Suntem în septembrie 
1944, anotimpul/ anul în care a mu-
rit marele scriitor. A murit de moarte 
bună, a fost asasinat sau s-a sinucis? Ce 
scriu ziarele?

putut fi prezent la vernisaj și la propria 
sa consacrare, fiind bolnav de pneu-
monie. În schimb, continuă explicația 
la fotografia ce-l prezintă pe confratele 
său pictând, specialiștii, profesorii și 
amatorii de frumos au căzut de acord 
că stilul lui abstract indică o vădită ten-
dință spre forme circulare, păstrând 
însă forța imaginației și nuanțele de 
culori dramatice care au caracterizat 
perioada anterioară a pictorului. El nu-
și intitulează operele pentru a nu-i răpi 
vizitatorului dreptul la considerații 
proprii, pictează în culori tempera, ne-
otrăvitoare, într-un stil liber, fluid. În 
viața particulară, are și o pasiune su-
plimentară: tricicleta. Chimp Beauty e 
cimpanzeu». 

D. R. Popescu ajunge redactor la re-
vista Steaua într-un moment în care  
revista încearcă să se salveze de pro-
letcultismul care domina epoca. A fi la 
Steaua însemna a urca într-o altă lume. 
Într-o aristocrație a literaturii. Ce în-
seamnă literatură? E întrebarea pe care 
și-o pune tânărul scriitor, încă poet, în-

nar când abia zilele trecute jucam șah și 
fotbal, unde era foarte bun. Cum, fireș-
te, nu mă pot obișnui cu anii mei și cu 
neajunsurile care au venit împreună cu 
ei, cu „așa trebuie să fie la acești ani”, 
cum ne șoptește Resemnarea. Resem-
narea altora, a celor care n-au descope-
rit relația dintre muncă și longevitate. 
Iar câtă vreme îi pot citi textele în di-
verse publicații, cărțile în librării, știu 
că totul e în regulă. 

De D.R. am auzit încă din primul an 
de Medicină. Se spunea că un student, 
după, cred, doi ani de Medicină, a tre-
cut la Filologie și s-a consacrat litera-
turii. Nu mi se făcea nicio aluzie, încă 
nu scrisesem un rând, mă mulțumisem 
să frecventez diferite cursuri ale unor 
nume mari din Clujul universitar și să 
privesc plimbările câtorva care azi au 
devenit statui, niște statui fără de care 
orașul pare de neconceput. 

Pe D.R. nu l-am prea cunoscut până 
mi-a ajuns șef la „Tribuna”, dar l-am ci-
tit cu foarte mare atenție și mi-au plă-
cut prospețimea prozei sale, nonconfor- n Continuare în pagina 10



nr. 122 n ian.-feb. 2023actualitatea literară4 comentariu

Pe la sfârșitul anilor ‘70, cred, Mircea Sântimbrea-
nu se întorsese din primul său voiaj în „State” și când 
l-am întrebat, curios, cu ce impresii s-a ales, a ezitat o 
clipă, după care mi-a spus rar, cu tonul acela cu care 
te străduiești să transmiți ceva greu de crezut: „Omu-
le, acolo nu-i o altă țară, nu-i alt continent, acolo-i 
o altă Lume...” Sugerând prin accentuarea ultimului 
cuvânt obligativitatea majusculei. Mi-a reamintit și 
totodată mi-a confirmat acest răspuns recenta lectu-
ră a volumului Fragmente din Babylon1 al doamnei 
Silvia Urdea, emigrată în SUA în 1990. Cartea este 
agabaritică – format mare, 537 pagini dense – și 
ceea ce m-a surprins de la început a fost profuziunea 
detaliilor care umplu cu viață și culoare narațiunea 
„spusă”  cu evidentă voluptate de a povesti. Or, e im-
posibil să reții toate aceste amănunte acumulate din 
1990 până în 2021, de când datează ultimele notații, 
fără ca în tot acest timp să nu ții un jurnal. Ne aflăm, 
așadar, în fața unui jurnal ulterior procesat, convertit 
în „amintiri”, peste care se aștern din mers, după cum 
„vine vorba”, reflecții colaterale, augmentate uneori 
eseistic, pe cele mai diverse teme legate nu doar de 
realitățile americane, ci și de obsesiile reziduale ale 
realităților exasperante din țară, care au dus la deci-
zia plonjării în necunoscut, cu soț și copil mic, cu o 
sumă modică și fără a cunoaște engleza. 

Doamna Silvia Urdea este licențiată și doctor  de-a 
adevăratelea în litere, fostă asistentă universitară 
și colaboratoare la revista „Vatra” din Tg. Mureș. A 
editat în 1981 volumul Octavian Goga, Pagini publi-
cistice, în colecția „Restituiri”, coordonată de Mircea 
Zaciu, la editura Dacia, și este autoarea volumelor 
Anton Holban sau interogația ca destin (Minerva, 
1983), Arc peste timp (Anamarol, 2014) și Gânduri 
printre rânduri (Vatra Veche, 2018). 

Din SUA, colaborează și în prezent la revistele „Va-
tra Veche” și „Prag de lume”, remarcându-se prin 
predilecția pentru analizele geopolitice pe teme de 
strictă actualitate, bine documentate, incitante și 
uneori discutabile prin ambiguitatea poziționării față 
de combatanții din Ucraina. 

Despre volumul Fragmente din Babylon autoa-
rea ne spune că „...se vrea evocarea nu doar a unei 
experiențe personale, ci și reflecția asupra destinului 
nostru ca națiune în contextul frământat al istoriei 
contemporane.” Aici cred că stă și călcâiul vulnerabil 
al cărții. Aspirația e foarte ambițioasă și strădania de 
a o realiza explică și figura aparte pe care această car-
te o face printre celelalte ale Silviei Urdea. Aparte, în-
trucât suportă analogia cu un fluviu care rostogolește 
în curgerea sa tot ce întâlnește în cale, plus ceea ce 
aduce cu sine din start. Așadar, parcurgem o scriere 
aluvionară și totodată umorală, a unei autoare tem-
peramentală, stimulată de realități neașteptate, pe 
care le percepe inițial haotice, cum se vede și din ti-
tlul cu trimitere la încurcarea limbilor. Răstimpul de 
treizeci de ani se dovedește extrem de bogat și divers 
în descoperiri șocante și în trăiri extreme, de la eufo-
rii de moment până la frustrările umilitoare ale unor 
slujbe ancilare. Sigur, până la urmă, trecând prin 
școala răbdării unor lungi etape de așteptări, familia 
și-a găsit locul, drepturile cetățenești, nivelul decent 
de existență, fiind azi cât de cât asimilată într-o lume 
care, însă, tot ca haotică și departe de iluziile care i-au 
determinat emigrarea e resimțită și după trei dece-
nii. Dl Nicolae Băciuț, editorul cărții, semnează și o 
substanțială prefață pe care a intitulat-o Un ocean 
de (dez)iluzii, sugerând astfel perfect echivocul stă-
rilor de spirit care animă această amplă desfășurare 

deopotrivă epică și eseistică. Tocmai aici, în această 
asociere între epic și eseistic zace vulnerabilitatea în-
tregului, mai ales când, subite asocieri de idei fac ca 
excursul eseistic să nu fie – cu vorba lui Titu Maio-
rescu – „în chestie” cu registrul epic. Pe scurt, cred 
că Silvia Urdea a căzut în capcana propriului talent 
narativ, comițând eroarea tactică de a ambiționa să 
spună TOTUL, tot ce a trăit, simțit, văzut, gândit, con-
statat de-a lungul a trei decenii petrecute într-o altă 
Lume decât cea matriceală. Ceea ce duce la situația 

paradoxală ca lectura să fie de la o vreme dominată 
de senzația de prea mult, dar să rămână totuși cap-
tivantă, neputând fi părăsită din omeneasca, simpla 
curiozitate de a afla ce se întâmplă mai departe.

Silvia Urdea e o prozatoare de cursă lungă, cu o re-
marcabilă forță epică pe care și-a descoperit-o abia 
în această retrospectivă fluvială. Ca atare, a știut sau 
a intuit că puterea de seducție a unei narațiuni stă în 
detaliul concis, dar capabil să caracterizeze un mo-
ment decisiv sau să sugereze ce va urma. Un exemplu 
se oferă chiar în relatarea momentului aterizării pe 
noul pământ al făgăduinței, în care se poate citi ceea 
ce a rămas în urmă și, deopotrivă, ce va urma: „Rela-
xarea funcționarilor de pe aeroportul Kennedy m-a 
uimit, eu venind dintr-o țară unde domnea strictețea 
în locurile publice. Curățenia din arie era îndoielnică 
și în flagrant contrast cu aeroportul vienez, foarte di-
chisit, parfumat, asortat cu felurite buticuri care de 
care mai ispititoare.” Imigranta era și va rămâne o 
europeană, de unde și abundența digresiunilor com-
parative, uneori redundante, între lumea din care 
vine și cea pe care a decis să și-o asume. Nu înseam-
nă însă că retrospectivele asupra realităților lăsate în 
urmă ar fi idilice sau nostalgice. Memorialista devine 
neașteptat de dură când vine vorba despre jaful țării, 
instituționalizat după 1989, cu accente uneori sar-
castice, ca în această laconică evocare a „revoluției”: 
„Chiar la început am fost furați de chipul degajat al 
lui Petre Roman, care vorbea franțuzește, necum să 
se bâlbâie ca fostul dictator. Și Ion Iliescu ni se pă-
rea ca desprins de pe copertele manualului despre 
perestroika lui Gorbaciov. Ba mai apăruseră pe tanc, 
flancându-l pe Ion Iliescu, doi intelectuali marcanți 
ca Mircea Dinescu și Ion Caramitru, toți cu flanele 
muncitorești pe ei ca să pară apropiați de masele îm-
bătate de amor pentru noii apostoli ai «democrației 
originale».” Singurele momente de autentică nostal-
gie, până la irezistibilă duioșie, apar doar la amintirea 
părinților părăsiți, a căror evocare, poate în cele mai 
frumoase pagini ale cărții, relevă prețul greu, întrucât 
implacabil, al deciziei de a emigra: 

„Trăiam un acut sentiment de vinovăție, pentru că 
plecarea în America îmi sucise mințile. I-am părăsit 
pe părinți când aveau maximă nevoie de protecție, fi-
ind foarte vârstnici. I-am lăsat pustii, fără ajutor fizic 
și mai ales fără reazemul sufletesc.”

Una dintre calitățile acestor memorii este sincerita-
tea, cum se vede și din citatul de mai sus. Fără fofilări 
ipocrite și fără preocuparea de a-și proteja imaginea, 
Silvia Urdea, spune direct, abrupt și chiar împotriva 
curentului, ce crede și ce gândește. Cel mai evident 
apare această calitate când e spontană, ceea ce se în-
tâmplă, cum e și firesc, în paginile, cele mai nume-
roase, dedicate exclusiv Americii. Aici se vădește și 
aspectul extraordinar al acestei impetuozități memo-
rialistice care constă în animarea ei cu sute de perso-
naje sau cu întregi familii de autohtoni sau imigranți 

America, AmericaRadu  CIOBANU

de toate națiile cu care destinul ei de expatriată s-a 
intersectat și a comunicat. Fie ins solitar sau familie, 
nimeni nu e pur și simplu numit în treacăt, fiecare 
având parte de o digresiune prin care dobândește per-
sonalitate și istorie proprie, astfel încât toate paginile 
freamătă de o viață „în direct”, am putea spune, mul-
te dintre ele fiind virtuale subiecte de fabulos roman. 
Cam așa: „La puțin timp, am cunoscut-o și pe Vera, a 
doua soție a Profesorului... Vera o adusese cu ea și pe 
Naina, fiica ei din prima căsătorie cu un evreu rus. De 
origine armeană, familia Verei se răzlețise prin Turk-
menia, după cunoscutul genocid comis de turci [...] 
Din Republica Turkmenă, pe vremea aceea parte din 
URSS, Vera plecase la Moscova, la studii, cum ne-am 
duce noi din provincie în capitală...” ș.a.m.d. 

Acesta e secretul care face ca, în ciuda revărsării 
factologice și reflexive, lectura să devină irezistibi-
lă. Reflexivitatea potențează factologia  și epicul și 
e stimulată de insolitul noilor realități cărora trebu-
ie să le facă față. Unul dintre primele șocuri e cel al 
singurătății din mijlocul mulțimilor anonime și in-
diferente: „Plecam întristată [la serviciu – nota RC] 
plângând în singurătatea mea din trenurile aglome-
rate. Oricât erau ele de pline, eu nu cunoșteam pe 
nimeni și nimănui nu-i păsa de suferința mea. Tră-
iam singurătatea perfectă din marile metropole și 
aglomerații umane contemporane.” O descoperire te-
rifiantă e teroarea perpetuă a job-ului care urmărește 
în această lume omul de rând și îi orientează viața: să 
obții un job, să te prezinți și să ieși bine la „interviu”, 
să te vezi acceptat, să nu-l pierzi, să nu treci prin faza, 
oricând posibilă, de a fi concediat de la o zi sau chiar 
de la un ceas la altul. Pentru că în lumea liberei expri-
mări poți să înjuri fără consecințe guvern, instituții, 
demnitari, dar ești pierdut dacă provoci dizgrația 
patronului. Având copil de școală, bogate reflecții 
vizează sistemul educațional, inerentele comparații 
fiind de fiecare dată în favoarea învățământului din 
patrie (așa cum era încă atunci, nicidecum cum a 
ajuns azi): „Măria Sa Copilul primea de la părinți și 
de la societate gratificații peste gratificații, fără să i 
se ceară ceva în schimb: nici muncă pe brânci, nici 
respectul profesorului, nici disciplină, nici austeritate 
[...] Minima rezistență era tot ce i se cerea copilului. 
Echilibrul normal dintre faptă și răsplată se stricase. 
Familia și societatea americană căzuse în hybris de 
prea multă îndestulare. Și de la acest hybris multe li 
se vor trage.” Printre altele, violența, de asemenea su-
biect printre comentariile imigrantei, care se extind 

de aici asupra însuși conceptului de democrație: „Ve-
nind  dintr-o societate în care armele au fost inacce-
sibile populației civile în timpul dictaturii, într-una 
în care ele circulă în voie, cauzând atâtea tragedii, 
începi să cugeți asupra fisurilor democrației atunci 
când slăbește forța legiuitorului”. Forța legiuitoru-
lui aflându-se – cum și noi prea bine cunoaștem  - în 
strânsă dependență cu forța corupției care, poate în 
forme mai subtile, zburdă și pe acolo.

Spațiul nu mi-a îngăduit să semnalez în aceste în-
semnări decât vreo câteva repere din bogăția narativă 
și problematică a acestui tom de peste 500 de pagini, 
clocotind de viață. Sper însă ca ele să fie suficient de 
elocvente pentru a convinge de caracterul temerar și 
riscant, totodată sagace și pasional, al acestui demers 
prin care doamna Silvia Urdea se revelează implicit 
și ca o redutabilă prozatoare târzie. Cât despre Ame-
rica, America, așa cum apare ea din această aventură 
memorialistică, da, neîndoielnic, este o altă Lume, pe 
care, cu decenii în urmă, o idealizasem, așteptând za-
darnic să ne salveze de comunism, dar care, din păca-
te, prin escaladarea violenței și a „progresismului” de 
ultimă oră, e resimțită azi, în Lumea noastră, tot mai 
mult, ca un pericol iminent.

__________
1 Silvia Urdea, Fragmente din Babylon, Tg. Mureș, Ed. 

Vatra Veche, 2022.
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Reamintindu-ne că, în anul în care am 
intrat, se vor împlini trei veacuri de la 
moartea serenisimului principe Dimi-
trie Cantemir, un voievod luminat, cu 
destin ciudat și operă întinsă și diversă, 
presărând la tot pasul „sentenții” și în-
scrisuri povățuitoare, Livia Ciupercă ne 
poftește la ospăț, înfruptându-ne, după 
îndelungă chiteală, din zicerile acestui 
„Lorenzo de Medicí al nostru”, cum îl 
văzuse G. Călinescu. 

„Culegătoare de polen”, cum spu-
nea despre o poetă, Livia Ciupercă 
extrage, din vorovirile sfătoșelnicului 
Cantemir, câte un citat, îndemnându-
ne să reflectăm; decupajele, comentate 
fără încruntare catedratică, sunt aduse 
„la zi”, în tablete ancorate în stricta 
actualitate, însoțind – fictiv, desigur – 
melanholiile și mâniile Inorogului. 

Vorbind despre dihonie și strămbătăți, 
despre „dosadă” (nedreptate) și perfi-
die, despre cei zburătăciți (slugărnicind 
și ciordind pe alte meleaguri), despre 
viclenie, „spinele gândului” și graiul 
„vărgat”, despre cei cu inimi pizmă-
toare și giurământuri mincinoase, 
iscând zavistia găunoasă. 

Inorogul, adică „jigania cea vestită”, 
adică însuși cărturarul moldav, pare 
încrezător în roada speranței. Chit că 
urzelile, lațul urii, vrăjmășia, „semințe 
de minciuni” fac ca puterea să fie „ane-
voie stăpânită”. Înfloresc vicleșugurile 
și „biruința primejdiei”. Deh, poftirea 
costă și pedeapsa lăcomiei nu întâr-
zie; soarta Țării e mereu primejduită și 
Cantemir ne îndeamnă, de dincolo de 

timp, să ne des-viclenim, să refuzăm 
„prieteșugul târguit”, încrezător în pu-
terea „moștenitoare”. Mazâlirea Dom-
nilor n-ar fi din „silă străină”, credea 
academicianul berlinez, ajuns, în 1721, 
„consilierul secret” al lui Petru I. 

Doamna Ciupercă nu pare a fi de 
acord; și-atunci, și-acum, conchide ea 
cu delicatețe, lumea e falnică și amăgi-
toare, plină de hiclenii, cu oameni 
gâlcevitori, dornici de chiverniseală, 
trăind în necredință. Fârtații, râvnind 
împăunări, fac jocurile Porții, agitând 
pungoiul zornăitor. Că acum Poarta e 
în altă parte, știm; dar „pâra la Sultan”, 
vorba lui Pandrea, întreținând drojdia 
urii, țesând urzeli, nu s-a stins, năravul, 
se pare, n-are lecuire. 

Și-atunci, rămâne îndemnul preoțesc 
de a intra în „lupta pentru mântuire”, 
repetat subliniat, de a nu ne pierde nă-
dejdea, ieșind („oh!dată”) la liman.

Dacă Divanul, o primă roadă teosofică 
(sub veghea călugărului cretan Cacave-
las) punea în discuție tema norocului 
nestatornic (Fortuna labilis), barochi-
zanta Istoriei ieroglifică corecta, într-o 
lume pizmașă, în sens machiavelic, 
așteptarea, invocând „îndemâna vre-
mii”. Ca roman alegoric sau roman-
fabulă, părăsind tiparul cronicăresc, 
folosind simbolistica animalieră 
(„obrăzare”) de mare figurație și o 
scară „dezvălitoare”, Istoria, tipărită 
târziu (1883), poate fi / este o autobio-
grafie romanțată, crescută din impuls 
vindicativ, pedepsind voința Corbului 
(Brâncoveanu). 

Cantemirologii, o sectă de inițiați 
(putem zice), au stăruit asupra bes-
tiarului, dezvăluindu-i ermetismul și 
eclectismul sursologic, observând că 
imaginarul, în medievalitate, era chiar 
o metodă de cunoaștere. Un cercetător 
avizat precum Bogdan Crețu nota că 
bestiarul cantemiresc înfățișează „o 
lume pe dos”. Autor polimorf, enci-
clopedic, suspectat de polihistorism, 
domnitorul („nedibaciu”, zicea Iorga) 
se „balcanizează” în chip de pamfletar, 
risipind afurisenii și sfaturi. Un Ianus 
balcanic? Ostatic și capuchehaie la Con-
stantinopol, strămutat la ruși (unde „se 
hăinise”), certat de gazetarul Eminescu 
pentru rusofolie, cu demni-tăți princia-
re și academice, uimitorul Cantemir o 
fi ales bine? El trebuie așezat și înțeles 
în climatul mental al epocii (mai ex-
act: criza Imperiului Otoman). Dom-

nitorul-savant, aducând „limpeziri” 
în Istoria creșterilor și descreșterilor 
Curții othomannice (ca magnum opus) 
nu avea pretenția de a fi „neatins de 
nicio pată sau greșeală”; altminteri, ar 
fi încălcat „peste măsură hotarele pre-
scrise cunoașterii omenești”. 

Ambițiosul fiu de răzeș, cu o viață 
agitată și preocupări multiple, excedat 
de proiecte, „multe lumânări în cetitul 
cărților au topit”. Sfătoșelnic, obser-
vând tipologia umană, spirit ludic, 
ingenios, convocând mijloacele „rito-
ricești”, domnul moldav știe că „de la 
cuvântul cuvintelor începutul începe”. 

Deslușind binecuvântate înțelesuri 
în scrisul cantemirian (spre „a sufletu-
lui dulce gustare”), Livia Ciupercă, tâl-
cuind la rându-i, croind mici povești, 
actualizează agenda, indicând, printre 
atâtea nelegiuiri, salvatoarea cărăruie 
mucenicească, cu acroșante trimiteri 
biblice. Actualizează, putem zice, eter-
na Gâlceavă a Înțeleptului cu lumea 
cea înfumurată, prinsă între felurimea 
plăcerilor („agonisirea răutăților”) și 
bunurile sufletului: cu intrigi, cârteli și 
milostenii, cu pohte nesățioase și dosare 
de corupție, cu judecăți „schimbiste”. 

Îngrijorată de soarta școlii, de binele 
norodului, de viitorul românității, cu 
citate-reazem la îndemână (Pascal, 
Lactantius, Martin Buber și atâția alții), 
ne propune să-l redescoperim pe eu-
ropeanul Cantemir, coborând într-un 
trecut înnegurat, plin de file însânge-
rate. Ca dovadă, reconstituie justițiar și 
Drama familiei Brâncoveanu (o schiță 
genealogică), ne invită la un Tribu-
nal în infern, lepădându-ne de „școala 
vrăjbilor”. Căci „atomuri putredzitoa-
re suntem”...

E o inițiativă temerară, să recunoaș-
tem, această ispravă culturală. Răsfoim, 
astfel, cu o „voioasă simpathie”, vorba 
Inorogului-prinț, theatrul lumii. Neui-
tând că, prin Dimitrie Cantemir, nota 
Elvira Sorohan, spiritul românesc – ca 
prim moment de importanță majoră 
– „a radiat asupra altor culturi”. Se va 
întoarce, oare, Inorogul în lumea citito-
rilor, câți au mai rămas? Greu de crezut. 
Dar, cinstindu-i amintirea, s-ar cuveni, 
așa cum ne îndeamnă Livia Ciupercă, 
să ne lăsăm „bântuiți de patima de foc 
a Duhului Înnoitor”. Sârguincioasa au-
toare a tipărit, recent, o masivă mo-
nografie dedicată tulceanului Oreste 
Tafrali (Viața și opera), cel atât de le-

gat de mdiul academic ieșean, aflată la 
a treia ediție (Editura StudIS, 2022). 

Să pomenin și de medalioanele dedi-
cate covurluienilor (v. Vlăstare de la 
Dunărea de Jos, 2017), de alte nume-
roase monografii, toate vădind o docu-
mentare „la sânge”. Mai încoace, Livia 
Ciupercă cochetează cu teatrul, noi 
aflând – cu surprindere – în Convor-
biri literare (nr. 12/2022) o mică piesă, 
dedicată amintirii lui Octavian Paler (v. 
O zi aniversară). Acum, într-o vreme 
tulbure, de mare nesiguranță, desco-
perim, prin strădania dânsei, adunând 
„îmbobociri”, o posibilă cale de acces 
spre pro-funzimile gnomice ale scrisu-
lui lui Cantemir, cel care inaugurează 
la noi, ca „începătură”, „proza de idei”. 
Fiind, s-a spus demult și apăsat, cel mai 
de seamă cărturar român din epocă. 

Livia Ciupercă ne cheamă, în fond, la 
„sfaturi de obște”, observând că învă-
țatul domnitor, un poliglot și un mo-
ralist balcanic, risipind reflecții satirice 
înfiorate tragic, împletind ludismul cu 
polemismul, ne obligă – peste vremi – 
să ne așezăm responsabil, ca neam, în 
Istorie. Știind că limba „nebiruit mar-
tor iaste”. Înturnând cu durere filele 
Istoriei, observăm – alături de Livia 
Ciupercă – că efemera lui domnie se 
răscumpără prin Operă; drămuind 
cuvintele și strunind mințile, zestrea 
cantemiriană îndeamnă continuu la 
„îmbobociri”. Preatimpuria sa moarte 
(1723) a împiedicat alte mari izbânzi; 
dar Dimitrie Cantemir este primul caz 
de monumentalism românesc.

* Livia Ciupercă, „Îmbobociri de 
vâlvătaie” cu Dimitrie Cantemir, 
Iași, 2023.

5recitiri
Anul Cantemir

Am avut șansa să o avem ca invitată la Simpozionul 
de creație desfăşurat în perioada 2-9 octombrie 
2022, pe Clisura Dunării, la Berzasca, pe artista Ana 
Miljković, din Beograd, care, la inițiativa meritorie 
a edilului comunei Berzasca, Nicolae Petru Furdui, 
secondată de artistul american Gabriel Chaplin, 
a realizat şi donat, în 27 ianuarie 2023, bisericii 
ortodoxe din localitate o minunată lucrare în tehnica 
mozaicului, reprezentând pe Arhanghelii Mihail şi 
Gavril. Născută în anul 1992, în Kruševac (Serbia), 
Ana, având un impresionant palmares, fiind distinsă 
în 2016 cu Premiul I al Facultății de Arte din Beograd 
pentru mozaic, în 2017 cu premiul „Borislav Boro 
Nježić” pentru cea mai bună lucrare a unui student 
realizată în tehnica mozaicului, iar în 2018 cu 
premiul pentru o lucrare excepțională în cadrul celei 
de a VIII-a expoziții bienale de mozaic din Beograd, 
este membru al ULUS (Association of Fine Artists 
of Serbia), ULUK (Association of Fine Artists din 
Kruševac) și, de asemenea, al (Association of Mosaic 
Art) din Sardinia. Fascinată de natură, unde evadează 
constant pentru a-și găsi prețioasele pietre atât de 
migălos rânduite în compozițiile sale, Ana Miljković 
revine și anul acesta în România pentru a participa 
la Simpozionul de creație desfasurat la Berzasca 
în perioada 21-28 aprilie, găzduit de Pensiunea 
Ecaterina, spre a împărtăși, alături de noi, secretele 
pietrei brute, ale unei tehnici atât de apreciată în trecut. 
Sperăm ca, prin prezența unor artiști vizuali precum 
Ana, tehnica aproape uitată a mozaicului să reînvie în 
contextul actual și să devină un mijloc de exprimare 
pentru noua generație de artiști contemporani.          
               Costin Brăteanu

Ana Miljković: „Secretele pietrei brute, arta mozaicului”
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Triada eros-vedenie-logos

Ion Oprișor face parte din vechea fa-
milie spirituală a poeților-pictori, fapt 
esențial pentru lineamentele ideatice 
din Firul cu plumb (Editura Eubeea, 
Timișoara, 2022), cea mai recentă car-
te a sa. La originea viziunii poetice este 
așezată admirația pentru omul Renaș-
terii, bivalent sau plurivalent în tentația 
de a cuprinde sferele cunoașterii și ale 
creaței. Prin urmare, definitorii pentru 
lirica lui Ion Oprișor nu sunt medita-
țiile de factură livrescă, transpuse în 
manieră postmodernistă, ori stările de 
febrilitate care generează confesiuni 
delirante ale solitarului pierdut într-o 
lume desacralizată. Poemele sunt me-
morabile prin neobișnuita lor forță 
plastică, deprinsă, probabil fără pre-
meditare și fără strădanii, din treptele 
care duc la finalizarea unui tablou. Iată, 
de pildă, cât de viu este peisajul marin, 
nocturn și lunar, animat de rătăcitori 
care străbat pământul în ritmuri de 
cântec și de copilul singular care poar-
tă în palme o liră imaterială, în timp 
ce tăcerea și depărtarea lui Dumnezeu 
sunt încărcate de materialitate: „luna 
coboară încet în clepsidre/ un copil se 
privește-n oglindă/ e noaptea în care 
s-au umplut mările/ conchistadorii 
fredonează pe maluri/ luna quieres ser 
madre/ cine ești tu, liră-ncropită din 
muguri de umbre/ din muțenia pietre-
lor/ în mâna făcută căuș a copilului/ se 
zbate cuvântul nerostit/ nicăieri atâta 
liniște/ parcă Dumnezeu a închis toate 
ferestrele/ spune-mi lună de argint ce 
vrei să faci cu un copil?/ răsună în gând 
ecoul firului de nisip.”

Ela IAkAB

Originalitatea cărții lui Ion Oprișor 
își găsește izvorul dintâi într-un mi-
racol trăit într-un timp îndepărtat, ca 
tulburare nedeslușită, și lămurit abia 
într-un târziu, odată cu rememorarea 
lui nostalgică. Firul cu plumb nu 
este un elogiu al metalului considerat 
în alchimie materie primă, ci simbo-
lul unui toiag magic prin care poetul a 
anulat caracterul imutabil al hotarului 
dintre aici și dincolo, adânc și înalt, te-
luric și ceresc: „și nu-mi e ușor/ să vor-
besc despre dragoste/ tu și părul tău 
arămiu/ ți-aș fi ieșit în întâmpinare/ 
precum Argus/ să-ți desenez în palmă 
o ureche/ doar așa/ să mă auzi cum te 
strig”. Numai așa este posibil miraco-
lul, întoarcerea femininului fantasma-
tic din întunecimi fără nume în realul 
din imediata apropiere a solitarului 
împietrit, cum împietrit a rămas atunci 
și timpul lumii, în fața nesperatului dar 
divin: „aproape, destul de aproape/ în-
gerul lumii desprinde din toamnă/ cer-
curi concentrice// ar putea fi un semn/ 
nu-l las să se amestece/ Dumnezeu știe 
ce poți atinge cu ochii/ nu am crezut ni-
ciodată/ că am să pot vedea ieșindu-ți 
din palme/ pâlcuri de păsări foșnind a 
păduri de mesteceni/ în care netulbu-
rat de fantasmele unui miracol/ chipul 
tău ca o lumină răsare”. 

Frapează aici nu atât centralitatea 
principiului feminin, comună în anti-
chitatea care dedica Marii Zeițe rituri 
de inițiere în mister, cât ambiguitatea 
acestei făpturi înrudite și cu păsările de 
pe pâmânt și cu îngerii veniți dintr-un 
cer de deasupra cerului vizibil, rămâ-
nând mai mereu o prezență imaterială: 
„aproape, destul de aproape/ îngerul 
lumii desprinde din toamnă/ cercuri 
concentrice// ar putea fi un semn/ nu-l 
las să se amestece/ Dumnezeu știe ce 
poți atinge cu ochii/ nu am crezut ni-
ciodată/ că am să pot vedea ieșindu-ți 
din palme/ pâlcuri de păsări foșnind a 
păduri de mesteceni/ în care netulburat 
de fantasmele unui miracol/ chipul tău 
ca o lumină răsare”. Nu știm niciodată 
dacă ea e duhul unei fecioare divine sau 

unul dintre avatarurile sufletului-pere-
che de care poetul a fost despărțit în via-
ța de acum sau în nu se știe care dintre 
viețile sale anterioare de pământean: 
„prea devreme s-a făcut târziu/ ne așe-
zăm împărțindu-ne/ între bucata de cer 
și câteva lucruri/ neterminate în timpul 
zilei// uneori ne așezăm la marginea lu-
mii/ mâinile ne sunt tot mai reci/ tu dai 
glas unui cântec desenând în aer/ inimi 
negre și roșii/ un fel de păsări rostogo-
lindu-se/ deasupra altor păsări// une-
ori stăm lângă/ o mare/ în care trebuie 
să fii nebun/ să te încumeți să înoți// 
și rămânem pe același nisip al clepsi-
drei/ așteptând mereu un alt anotimp”. 

O parte însemnată din poemele volu-
mului la care ne referim aici conturea-
ză stranietatea acestui cuplu format din 
poetul fascinat de noaptea sânzienelor 
și făptura feminină venită din depărtări 
enigmatice: „mai visez mâinile tale fe-
meie / ca un foc uriaș încălzindu-mă/  
în noaptea de sânziene/ mi-e frig/ tim-
pul e rece ca o piele de șarpe/ mi se 
usucă în palme și ultimul strigăt/ dintr-
un capăt în altul al nopții/ aceleași  go-
luri mărindu-se/ în urma mea/ și strig, 

strig/mâinile tale sunt aripi”.
În peregrinările celor doi, nimic nu 

amintește de gestualitatea erotică a 
unei perechi de pământeni îndrăgos-
tiți. Principiul feminin pare mai de-
grabă ipostaza unui magister care îl 
inițiază pe neofit în puterea transfigu-
ratoare a întunericului și a luminii, în 
potențialitatea salvatoare a reveriei și a 
erosului platonic: „aprind focul seara/ 
mâinile așteaptă ceva nemaivăzut să-l 
cuprindă/ tu privești ca într-o oglin-
dă ovală împărțită în două/ jumătate 
se teme jumătate îngăduitoare/ unul 
din ochi născocește boabe de grâu dă-
ruindu-i-le celuilalt/ și toate izvoarele 
lumii se opresc la poarta stelelor/ fără 
să le aprindă/ umbrele fosforescente 
ale pietrelor te înspăimântă// nu-ți fie 
teamă vei dezlega semnele/ Dumnezeu 
lasă mereu o fereastră deschisă”. 

Năluca feminină din poemele lui Ion 
Oprișor este un mesager divin, menit 
să deschidă ochiul poetic spre marile 
vedenii. După dispariția ei inexplica-
bilă, solitarul vede „oglinda desenând 
formele altei oglinzi”, „păsări fulgerate 
de marginea firavă a abisului”, „frigul 
cristalizat pe colosul acesta de piatră”, 
începutul „vânătorii de spaime”, „tim-
pul trece dintr-o lume în alta neatins 
de prăpăstii”, „umbre încrustate în 
marmură”, „păsări de fum traversea-
ză vedenii”, „misterioasa despletire a 
ploii”,  „zilele luaseră cuminți forma 
ta”, „moartea are urmași”, „râul lui He-
raclit/ amețitor de alb”, „inimi negre 
exilate la marginea cerului/ devenind 
corăbii albastre”, „o stea căzută stins în 
brațele pământului”, „umbrele pașilor 
în pânzele lumii înfășurate”.

În concluzie, Firul cu plumb este o 
carte bine articulată pe triada eros-ve-
denie-logos, cu sensuri multiple și sur-
prinzătoare, cu imagini plastice memo-
rabile, cu sonorități ce ne reamintesc 
și descântecele străvechi românești, și 
rugăciunile strămoșilor păgâni, și vor-
birea tulbure a omului modern care nu 
mai știe limba rugăciunii, dar trăiește 
încă setea de lumină, de Dumnezeu.

Costin Brăteanu ne sugerează prin pictura sa o că-
lătorie într-un spațiu imaginar ce are ca sistem de 
referință frumusețea naturii, aleasă ca posibil sens 
al vieții si creației, aceasta constiuind un pretext de 
inspirație în care se regăsește, un spațiu al exprimării 
ideilor si sentimentelor. 

Imaginea plastică e deconstruită și reconstruită 
prin suprapuneri și transgresii de planuri, dispersia 
vizuală,  modul inedit în care jonglează cu tehnici și 
procedee foarte variate, compun imaginea existenței 
unor lumi paralele, sondând zone spirituale inedite.

Sugestiile imaginii ușor difuze, ce par coborâte din 
vis sau subconștient, sunt potențate prin jocurile de 

nuanțe de griuri colorate și culori pastelate. Desci-
frând propunerile vizuale ale lui Costin Brăteanu des-
coperim că esența artei sale constă în armonia cu care 
sunt îmbinate reflexivitatea și senzitivitatea, modul în 
care  reușește să echilibreze ideea si emoția pe care o 
transmite imaginea. Jocurile cromatice, evidențiind 
sublimul prin culori diafane, exprimă o reflectare a 
căutării seninului, unde lumina e redată cu un fin simț 
artistic si creează inefabile surprize și efecte vizuale.

Artistul caută regăsirea acelei păci interioare pe care 
integrarea cu universul naturii o poate transmite, de 
aceea privindu-i lucrările ești învăluit într-o zonă a 
emoțiilor înălțătoare, sugerate printr-o gamă largă și 

complexă de tehnici și proce-
dee plastice. Metaforele vizu-
ale sunt nenumărate și  lasă 
loc imaginației si percepției 
subiective ce ține de perso-
nalitatea celui care privește 
aceste creații surprinzătoa-
re, incitând la o plurivalență 
de interpretări care aduce un 
plus de farmec operei.

Rafinamentul  cu care își 
construiește poveștile călăto-
riilor sale spirituale, eleganța 

cromaticii și expresivitaea 
execuției ce conferă ritm și 

muzicalitate sunt atributele 
artei plasticianului Costin 

Brăteanu. Concertul vizual la 
care ne invită să participăm 

este unul de înaltă ținută, 
îmbogățindu-ne  sufletul și 

conturând portretul unui ar-
tist de mare forță și expresie.

Speranța 
ȘteFăneSCu

Călătorii prin lumile de vis cu Costin Brăteanu Costin Brăteanu pictează la granița percepției cu 
imaginarul când anulează cutume, depășește inhibiții 
și instaurează tiparul estetic al subconștientului ar-
monios, vibrant, tonic - cealaltă fațetă a sa. 

Lucrări poematice, fiecare reprezintă un spațiu al 
libertății interioare în care imaginația potențează 
semnificăția alăturărilor cromatice. Eliberat de con-
strângeri formale, Costin Brăteanu privește dincolo 
de idei și întruchipează adresându-se sensibilității 
emoționale a spectatorului, cea care provoacă revela-
ție și punct de plecare pentru incursiuni în trăirea 
indincibilă. Variațiuni pe aceeași temă (lucrările), în 
fața lor privitorul se abandonează trăirii autentice, 
evadează în spații largi, incomensurabile, experimen-
tând intensitatea solitudinii.

Tehnica mixtă pe care o folosește închipuie (de cele 
mai multe ori) forme necuprinse în hotare și care îm-
prumută sens ireal întregului. 

Fiecare lucrare are aură vag fantastică și rafinament 
al perspectivei. Imaginile cu deschideri cuprinzătoa-
re - metafore plastice sublime, cu toate au imponde-
rabilitate asemuindu-se cu holograma.

Măiestria dobândită în această tehnică induce deta-
șarea de real și garanția de trăiri inefabile, când se 
iese din spațiu și timp, iar fiecare lucrare marchează 
o stare de spirit.

Asumându-și propria diversitate stilistică, trava-
liul artistului se concretizează în compoziții („peisa-
je” sau simple fabulații) în care spațiul este degajat 
de convenții, capătă concretețe spectrală și inițiază 
emulsie metafizică. În marea lor majoritate, lucrările 
au fost realizate cu pigmenti, culori acrilice sau spray  
și oferă privitorului șansa unei experiențe mistice: 
sentimentul că te afli în vecinătatea sacrului contopit 
cu imposibilitatea de a-l cuprinde în cuvinte. 

Astfel, putem afirma că formula tehnică aleasă de 
Costin Brăteanu îl reprezintă și singularizează în pei-
sajul artei plastice de la noi.

Ion DIaConu

Costin Brăteanu și tehnica mixtă
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Eugen DORCESCU
Am citit, de curând, un volum de poeme în proză 

al cunoscutului poet și jurnalist Nicolae Silade, vo-
lum intitulat everest și apărut, în 2020, la Editura 
Brumar, din Timișoara. A fost o revelație. Cartea m-a 
impresionat profund, prin forța lirismului său și prin 
densitatea sa ideatică. 

Poezia lui Nicolae Silade se întemeiază, în lectura și 
interpretarea mea, pe sesizarea irealității imediate, în 
contrast cu intuirea realității de fond a celor ce sunt. 
Referentul, deci, este senzorial și suprasenzorial, în 
egală măsură, întrucât lucrurile lumii țin, în optica 
sa, de transcendență, nu de imanență. 

Ca urmare, înaintarea către structurile generative 
ale textului pretinde, categoric, o anume inițiere în 
sistemele fundamentale de gândire:

„...când te trezești la realitate și vezi 
că realitatea nu e ceea ce se vede

când între gândire și vedere 
e miracolul care te face să fii

când trebuie să alegi 
între lucrările omului 
și lucrările domnului

când afli că împrejurul ți-e frate 
și tată și fiu împrejurul

de ce să mai aștepți răsăritul 
când răsăritul lumii ești tu” (p. 12-13).
Acest proces lăuntric complex și fascinant, străju-

it, la un capăt, de instanța umană și, la celălalt, de 
instanța divină, este clădit, textual, pe viziunea trece-
rii, a curgerii (râul, izvorul) și pe înregistrarea șocului 
antonimic dintre entitățile mundane, știut fiind că 
orice obiect (în sens larg, generic) își conține, în sine, 
contrariul și, la limita sa ontologică, se preschimbă 
în acesta. Așa cum, în gândirea și credința extrem-
orientală, Samsara nu este nimic altceva decât rever-
sul (sau aversul) Nirvanei (p. 62), ambele fiind stări 
de spirit antagonice, și atât. Firește, șocul antonimic 
poate conduce (și chiar conduce) la măcinarea, la 
pulverizarea, la aneantizarea entităților antrenate în 
el, lăsând să se întrezărească, astfel, golul, vacuitatea, 
infinitatea posibilităților de „a fi”. 

Și, tot ca în gândirea extrem-orientală, eul (inclusiv, 
ori, mai ales, cel poetic) pare a fi conștiința definită, 
adică individualizată, numită, limitată, datată, exis-
tentă empiric, aspirând, necontenit, spre cunoașterea 
Conștiinței nedefinite (și spre pierderea în aceasta). As-
pirând spre dizolvarea în Conștiința nelimitată, eternă, 
suficientă sieși, altfel spus, spre Duhul, spre traversa-
rea perdelei de iluzii senzoriale, căreia i se dă numele 
de realitate (în ciuda faptului că este doar aparență, 
doar irealitate): „...cuvintele sunt de prisos în fața 
realității care bolborosește în irealitatea ei...” (p. 68).

Cel dintâi suport al metalumii poetice din acest 
volum este, așadar, eul, cu dramele, frământările, 
suferințele și extazierile sale. Portretul lui poate fi ex-
tras din anecdotica tuturor poemelor, din tensiunile 
latente și din discursivitatea lor, dar îl descoperim 
cvasi-complet, desăvârșit de intervenția lui Dumne-
zeu, în admirabilul text (Re)facerea omului: „...Iar 
când Dumnezeu a zis: «Să fie lumină!»,/ viața lui s-a 
luminat dintr-odată, pe toată întinderea.// Și sufletul 
său s-a înviorat dintr-odată, pe de-a-ntregul./ A de-
venit dintr-odată alb și curat și strălucitor./ Și unde 
altădată era durere, acum era bucurie...” (p. 92).

Acesta este omul esențial, cel „născut din nou” (p. 
93), reîntors la momentul genezic, mântuit de pă-
catul neascultării. Iar individul activ, trăitor aici și 
acum, scrib aici și acum, insul sensibil și reflexiv, cel 
care scrie trăind și trăiește scriind, este totuna cu du-
hul său, înalt, atent, veghetor, neclintit, dominator, 
precum Everestul. Omul, în deplinătatea sa, omul 
esențial este Everestul propriei sale existențe, în ini-
ma lumii create, este statornicia în veșnicul flux: „...e 
ca o primăvară care vine pentru prima oară e ca o în-
toarcere în paradisul din care te-ai alungat și/ începi 
să vezi începi să auzi glasul domnului printre pomii 
din grădină așa începi cu o/ întoarcere în sine după 
risipirea în cele lumești cu o urcare pe everestul din-
lăuntrul tău [...] nu trebuie să urci everestul ca să fii/ 
deasupra lumii trebuie să cucerești everestul dinlăun-
trul tău ca să fii/ și începi să fii când începi să înțelegi 
și începutul tău e chiar începutul lumii...” (p. 10-11).

De la această altitudine, el, eul creator de poeme, 
caută, în infinitul spațial (muntele, marea, zarea, ce-
rul) și în nemărginirea vremii, Marea Prezență – Du-
hul, Paradisul, Dumnezeu. Marea Prezență, Cel care 
este, Cel care, fiind, se ascunde și, uneori, pare a se 
arăta (p. 86). Căci viața însăși este „visul lui Dumne-
zeu”, declară poetul, în consonanță cu acei mari gân-
ditori pentru care lumea întreagă este acest vis: „...
minunat ca mai toate visele pe care le visează omul în 
trecerea lui prin visul lui dumnezeu...” (p. 107).

Între acești piloni metafizici, Everestul lăuntric și 
Dumnezeul nevăzut, se întinde lumea, făptura, uni-
versul celor văzute, auzite, atinse, universul celor care 
sunt fiindcă par a fi, al celor care există neexistând, al 
celor care, supuse necruțătoarei Impermanențe, ră-
mân, în fond, totalmente iluzorii, fructe ale ignoranței 
noastre ontologice: „...lumea care își vede de treabă 
în infernul ei nesfârșit” (p. 41).

Impermanența însăși, nestatornicia pancosmică, ar 
putea fi un foarte bun dascăl pentru conștiințele defi-
nite pierdute în ambianța haotică a iluzoriei realități, 
a etern dezamăgitoarelor aparențe. Pentru a ne trezi 
ar fi de ajuns să observăm două fenomene, două pro-
cese, pe cât de clar, pe atât de măiestru iluminate de 
poet. Mai întâi, curgerea, trecerea, ce se adresează 
percepției nemijlocite, cunoașterii senzoriale: „...pe 
aici trec toate și toți pe aici chiar și trecerea trece...” 
(p. 19). Sau acest orizont heraclitean al individului 
antropocosmic: „...o iau în sus spre cele șapte izvoare 
o iau în sus ca odinioară isus/ și privesc ca un om 
al apei ce sunt ca un om al soarelui al cerului/ și al 
pământului privesc de sus soarele privesc de sus pă-
mântul/ și cerul și apa curgerea asta nestăvilită...” (p. 
66). Ori: „... viața trece dacă te gândești la trecerea 

ei/ viața trece fără să te gândești la trecerea ei/ viața 
trece eu rămân” (p. 78).

Apoi, cum anticipam, passim, teribila antonimie, 
care destramă, pentru cunoașterea inteligibilă, sub 
ochii sufletului, de data aceasta, sub privirea ochiu-
lui lăuntric, destramă, mărunțește, pulverizează 
înșelătoarea realitate, mincinoasa consistență și sta-
tornicia nulă a obiectelor lumii: „... în hotel vânzo-
leală de nedescris nu știai cine vine cine pleacă/ de 
ce vin cei ce vin de ce pleacă cei ce pleacă/ intrând și 
ieșind din sensul giratoriu/ în pauza de respirație a 
spiralei” (p. 52).

Sau: „...și dacă susul și josul și oricândul și pretu-
tindenea mai au vreun înțeles pentru tine, cel care 

ești, și sus, și jos, și pretutindeni, și totdeauna, acum 
când se golesc de sens toate sensurile, ca să dea sens 
non-sensului, într-un înțeles mai înalt...” (p. 86).

Ori antonime onto-metafizice, precum: „...răsare 
soarele peste dealul viilor peste/ valea morții...” (p. 71). 

Încât toate reperele intuiției noastre se prăbușesc, 
instaurând confuzia, deruta, opresiunea irealității, ori, 
dimpotrivă, ajutându-ne să facem primii pași spre eli-
berarea din stereotipul dinamic al rutinei: „... o lume 
de îngeri aș spune, o îngerime de oameni, un rai/ prin 
care înaintăm cu mașina, căutând cazare, un loc în 
care timpul stă pe loc și locul devine timp...” (p. 81).

Ce-i de făcut atunci? Cum ar trebui să fie viața ade-
vărată, nerătăcită, ne-eșuată, a omului de pământ? 
Poetul nu dă soluții. Rostul unui poet nu este acela 
de a oferi, de-a dreptul, soluții, la enigma vieții, ci 
acela de a sugera, de a genera, la cititor, de a stârni 
întrebări. 

Ceea ce și face, cu prisosință, Nicolae Silade, notând, 
cu înțeleaptă artă, traseul său existențial, printre eve-
nimente, mai mult sau mai puțin explicabile, printre 
reflecții, printre miracole (termen dominant).  

În acest demers, în acest flux de idei trăite, de 
simțăminte supravegheate reflexiv, de închipuiri vi-
zionare, poetul recurge, când crede de cuviință, la o 
inspirată intertextualitate, citând enunțuri din opera 
unor poeți români sau străini, enunțuri topite armo-
nios și necesar în enunțul propriu.

În fine, descoprim, totuși, în elogiul zăpezii, echi-
valent ambiguu al luminii, al liniștii, al împăcării, al 
uitării, echivalent al fericirii calme, durative, al apro-
pierii, al supra-apropierii de Dumnezeu, sugestia că 
salvarea din amenințarea infernului este posibilă. 

Această pledoarie, prezentă în splendidul poem Ză-
pezile de la stâna de vale („acest paradis de la stâna 
de vale”, p. 84), ca oricare alta, de fapt, este construită 
strict în limitele și cu mijloacele artei literare, lăsând 
libere orice căi diferite de abordare și de decriptare a 
simbolisticii textuale.

Iată și acest pasaj din poemul Iarna valahă (Un 
anotimp în Paradis), cu evocarea inclusiv a glotoge-
nezei: „... eu însumi ninsoare eu însumi un fulg, era 
o dimineață albă/ albă cum n-au mai fost de-atunci, 
asemeni nopții albe care/ se sfârșise, iar ziua prima zi 
pe lume începu, ca o pagină/ albă peste care gânduri 
albe așterneau întruna cuvinte...” (127).

Țelul e „patria de sus” (p. 82 ),  „...unde e totul. 
unde totul e să fii. pe acoperișul lumii. și lumea de 
jos și lumea de sus să fie o singură lume. și să fie o 
întindere albă. o nesfârșită întindere. peste care doar 
urmele pașilor tăi să se vadă. urmele pașilor tăi către 
tine însuți” (p. 85).

Izbăvirea constă, deci, ne spune, totuși, poetul „... 
în această pogorâre/ înălțare în această întruființare 
când dumnezeu se întâlnește cu omul și omul cu 
dumnezeu [...] să ieși singur din singurătatea ta. să 
intri în singurătatea lui dumnezeu...” (p. 84-85).

*
Un poeta genuinus, doctus și artifex: Nicolae Sila-

de. Și cartea sa de poeme Everest, o carte cu o pu-
ternică personalitate spiritual-estetică, în peisajul 
părăginit, fără idei, fără emoție, fără har, al poeziei 
române actuale.

Poemele irealității imediate 
și ale realității absolute 
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George Motroc: Înainte de orice întrebare, câteva 
urări aniversare, apoi sincere felicitări pentru cele 
două premii obținute la debut: Premiul Polirom pen-
tru Debut și Premiul Tânărul Prozator alanului 2021! 
Cât de importante sau de inhibante simțiți că pot fi 
acestea pentru cariera unui scriitor aflat la început? 

teodor nedeianu: Mulțumesc! Înainte de toate, aș dori să mulțumesc și edi-
turii Polirom pe care, fără să vreau, am omis-o atunci când am avut ocazia de a 
spune ceva în public. Cât privește întrebarea dumneavoastră, bineînțeles că orice 
fel de apreciere bucură, indiferent dacă aceasta vine pe un fond obiectiv sau pe unul 
subiectiv. Pe lângă recunoaștere, distincțiile pot constitui și un factor de stres, mai 
ales când cel premiat se află pentru prima dată într-o asemenea situație, întrucât 
acestea au și efectul de propulsare a laureaților sau nominalizaților în atenția unui 
public poate mai numeros decât ar fi fost de așteptat. Totuși, nu consider că ar tre-
bui să lași premiile să îți afecteze parcursul. În ciuda faptului că se vehiculează de 
mult timp ideea existenței progresului, evoluției, cu vremurile noastre marcând, 
firește, cel mai bun moment de până acum pe traseul ăsta, omul contemporan e 
mai dependent ca oricând - în contextul de față, e vorba despre dependența de 
validare. Aș dori să sugerez nu că stresul sau bucuria pricinuite de nominalizări 
și premii nu ar fi reale, ci faptul că acestea sunt simple reacții, de altfel firești (și 
trecătoare), și că lucrurile care ar trebui să conteze, indiferent că ești debutant sau 
consacrat, ar fi găsirea Adevărului și autodepășirea. Aceasta din urmă, alături de 
dezvoltarea materială, sunt de altfel singurele „progrese” existente în mod real.

G. M.: Titlul cărții dvs. atrage atenția, fie că îl considerăm 
un simplu exercițiu ludic, fie o esențială indicație de lectură, o 
așezare a textului sub un model literar, kafkian?

t. n.: Reprezintă o așezare. Una dintre intențiile mele în ceea 
ce privește cartea a fost să creez ceva care să sublinieze stadiul 
în care se află cultura secolului XXI, un secol care, spre deosebi-
re de (mai ales) precedentele două, a eșuat în a produce noutate, 
îmbrățișând superficial oareșce renaștere a unor curente trecute, 
pastișa, precum și o pretinsă artă transgresivă de tip politic. Or, 
după cum argumenta T.S. Eliot, o cultură care este doar păstrată 
nu mai este o cultură. Lucrurile sunt atât de suprasaturate încât 
am ajuns să vedem spusele lui Nietzsche devenind realitate: epo-
ca a trecut printr-o dispoziție de autoironie care s-a transformat 
într-una de cinism iar participarea a fost înlocuită de simplu vo-
yeurism. Firește că această cultură la care mă refer eu, fiind una 
profană, complet desprinsă de Absolut, nu are dreptul să existe. 
Este o cultură care, încă de la Renaștere, s-a axat pe glorificarea 
omului, pe promovarea obsesiei pentru „geniul original”; pe cât 
de entuziaști și încrezători au fost oamenii - îndeosebi în ultime-
le două secole, după cum am menționat anterior - în acest mit al 
geniului original, pe atât de tristă, din punctul ăsta de vedere, e 
situația în zilele noastre, când lucrurile stau așa cum stau. Și cu toate că, după 
cum am specificat mai sus, o asemenea cultură nu ar avea drept să existe, de vre-
me ce, fie că vorbim de o cultură vie ca odinioară, fie de una „sedentară” precum 
în zilele noastre, cultura asta este unul din ingredientele ce, paradoxal, duc la 
prăbușirea unei civilizații, eu tot am ținut să subliniez acest capăt de linie în care 
s-ar părea că a ajuns acel mit al potențialului creator.

Revenind la Nietzsche, acesta scria despre un „ultim om” care le-a văzut pe toa-
te și a ajuns slăbit de excesul de conștiință de sine. Aceasta este scena culturală 
contemporană, postmodernistă. În cultura pop au fost încorporate doar motivele 
moderniste, crezurile fiind date la o parte. Piatra de temelie a modernismului a 
fost inovația, acel „make it new” care acum, din cauză că modernismul nu mai 
poate reveni decât estetic, nu și ca mod de viață, am putea spune că a luat formă 
de nostalgie prin imitație, „retro”, clișeu. Situația este cel mai ușor de observat în 
domeniul muzical, îndeosebi în muzica pop, „necultă”, însă sigur că și în literatură 
(ca, de altfel, peste tot) avem de-a face cu așa ceva. Pe modelul acesta l-am „adap-
tat” și eu pe Kafka, preluând de la acesta cea mai la îndemână interpretare a lucră-
rilor sale: laitmotivul sistemului opresiv. Dorindu-mi să mă mențin în tendințele 
actuale de confesionalism și mizerabilism, am vrut să plasez acel sistem opresiv 
înlăuntrul personajului principal, sub forma subiectivismului dus până la solip-
sism (și chiar a supraeului - depinde cum interpretăm și insectele, care sunt legate 
de Kafka doar printr-o coincidență) care îl distruge pe acesta încetul cu încetul. 
Perspectiva aceasta am vrut să o redau într-un mod expresionist, încercând astfel 
să sugerez ruptura de realitate a cuiva care se raportează exclusiv la sine. Astfel, 
„geaca” din titlu reprezintă trimiterea la superficialitate, articolul vestimentar cu 
pricina fiind piesa care, atunci când e purtată, iese cel mai mult în evidență.

G. M.: Dacă nu vreți să rămână o enigmă literară, sunteți de acord să dezvăluiți 
cum ați ales acest titlu? 

t. n.: Povestea titlului cărții nu prea este o poveste: a apărut dintr-o înțelegere 
eronată a cuvintelor cuiva cu care aveam o discuție. Ulterior, odată cu „revelațiile” 
avute în privința cărților pe care le voi scrie, am realizat că ar fi titlul potrivit pen-
tru acest prim roman. Cu toate că de atunci am dezvoltat un soi de alergie la el, în 
continuare consider că e cel mai potrivit titlu.

G. M.: Despre scriitura dvs., v-aș adresa o serie întreagă de întrebări, dar o să 
le comprim într-una singură: pe scurt, aveți un ritual al actului de a scrie? 

t. n.: La început am avut câteva tabieturi, dar am renunțat la ele întrucât, pe 
lângă că nu erau prea sănătoase, am descoperit că mai mult mă încurcau. De pil-
dă, acest roman l-am scris târziu în noapte, începând să lucrez mult după miezul 
nopții și încheind în apropierea zorilor. Neavând mintea limpede, nu reușesc să 
redau așa cum ar trebui acele „revelații” mai sus menționate. 

Drept urmare, scrierea acestui prim roman a fost destul de chinuitoare și, pe 
deasupra, nu aș spune că a fost chiar dusă la bun sfârșit, întrucât există anumite 
detalii pe care aș vrea să le modific. Nu este vorba de ceva major, care să schimbe 
povestea, însă ceea ce vreau să transmit nu se poate ivi cum trebuie decât dacă 
forma o permite. De altfel, așa funcționează arta sacră. Îmi doresc ca într-o zi să 
creez artă sacră, adică artă adevărată, dar până atunci, prin cele câteva lucrări 
profane care îmi vor constitui opera, încerc să orientez cititorul către Adevăr.

În afară de asta, țin să scriu zi de zi, să îmi iau constant notițe, să am mintea 
limpede și, pe cât posibil, liniște în jur.

G. M.: ...Scrieți sau și rescrieți la calculator?
t. n.: Cât privește actul de a scrie, folosesc diferite medii: scriu prima versiune 

în Word, după care o listez la imprimantă și încep să fac însemnări pe foi, rescriu 
ținând cont de acele însemnări, repet procesul și, într-un târziu, ajung la versiunea 
finală. Mă gândeam să îmi achiziționez o mașină de scris pentru a îmi extinde pale-
ta. Cu excepția notițelor, sub nicio formă nu aș scrie pe telefonul mobil. Din păca-
te, ca urmare a digitalizării forțate a învățământului în ultimii doi-trei ani, m-am 
dezobișnuit să scriu de mână, așadar momentan să introduc și caietul în trusa de 
unelte ar însemna să risc sacrificarea acelor detalii spontane care îmi apar în min-
te în timp ce lucrez și pe care nu aș reuși să le aștern pe hârtie suficient de repede. 

G. M.: Cu voia dvs., vă propun să decodificăm ceva și din titlurile de capitol, 
un aspect original al cărți dvs.... Ce se află în spatele acelui șir de litere și cifre? 

t. n.: Într-adevăr, cifrele și numerele reprezintă vârsta la care întâmplarea re-
spectivă are loc. Literele indică ordinea cronologică. Cartea conține trei povestiri 
principale, fiecare dintre acestea încheindu-se cu o scenă în care personajul-na-
rator interacționează cu insectele. Titlurile în care apare o combinație de grupuri 
alfanumerice fac apel la o atenție și/sau o curiozitate mai mare din partea citito-
rului, drept pentru care, momentan, aș prefera să opresc procesul de descifrare în 
punctul acesta și să las celor interesați ocazia de a afla ei înșiși cum experiențele 
din trecutul personajului i-au influențat acestuia acțiunile din viitor.

G. M.: Cum stau lucrurile în ceea ce privește ultimul capitol A.24 Ω?
t. n.: Cât privește titlul ultimului capitol, aici într-adevăr este mai dificil de 

descifrat ce înseamnă. Se referă la faptul că tot ceea ce a fost până în acel punct 
s-a desfășurat în mintea personajului, drept pentru care întregul 
roman s-ar putea spune că prezintă o zi din viața acestui personaj, 
posibil chiar ultima pe această lume (de aici litera omega). 

G. M.: Aceste salturi narative de la o vârstă la alta sau, ca să 
vă citez, „tot ceea ce a fost până în acel punct s-a desfășurat în 
mintea personajului”, nu credeți că pot deruta cititorul și chiar 
să-i pună la încercare răbdarea până și unuia ideal de a vă citi 
până la final? Nu e acesta un pariu riscant?

t. n.: Întrebați mai sus dacă pentru mine există un cititor ide-
al; până acum nu m-am gândit cărui tip de persoană m-aș adre-
sa – sau am făcut-o într-un sens mai larg, vizând omul contem-
poran în sine. S-ar putea spune, însă, că o parte din întrebările 
dumneavoastră mă ajută să „aflu” detalii care ar putea consti-
tui schița unui asemenea portret. Astfel, pot spune că cititorul 
meu ideal, printre altele, nu s-ar simți frustrat sau intimidat de 
narațiunile neconvenționale, ci dimpotrivă. Bineînțeles, aspectele 
neconvenționale trebuie să aibă un scop, nu să fie o punere în sce-
nă a orgoliului autorului. 

Salturile narative din roman ilustrează faptul că evenimentele 
prezentate în acele capitole sunt amintiri care îi vin personajului 
meu în timp ce acesta este inconștient. Asemeni viselor, șirurile 

de amintiri rareori urmează un fir liniar. În orice caz, pe lângă faptul că, pus în 
comparație cu lucrări precum Zgomotul și Furia, care aș spune că are cel puțin 
potențialul de a genera frustrări mult mai mari, sau cu autori precum James Joy-
ce, Thomas Pynchon, William Burroughs (așijderea), ceea ce am făcut eu struc-
tural vorbind în romanul de față aș considera că se încadrează într-o paradigmă 
mai degrabă realistă decât experimentală sau postmodernistă, și spun asta pentru 
că nu avem a face cu ițe încurcate doar în planul oniric, ci și în starea de veghe, în 
viața de zi cu zi. Firește, nu trăim asta în mod constant sau frecvent, însă în viața 
oricui există întâmplări sau perioade care, odată analizate, s-ar dovedi a fi la fel 
de „săltărețe”. De asemenea, modul în care am compus romanul nu mi se pare a fi 
prea dificil de descifrat, mai ales din moment ce pretutindeni se găsesc indicații.

Aș adăuga că, atâta vreme cât există literatură și „artă”, fie ea și profană, și 
ținând seamă și de acel mobil al modernismului despre care anterior am spus 
câteva cuvinte, ar trebui ca lucrurile să nu fie simplificate de teama unui eventual 
eșec de stabilire a legăturii cu publicul. Evident, nu includem aici cărțile comerci-
ale și sentimentale, „sincere”, care prin definiție se adresează maselor. 

Ceea ce încerc să spun este că lucrările ar trebui să te ajute să te „ridici”, să con-
tribuie la procesul de autodepășire și la orientarea către Adevăr, nu să se coboare 
la nivelul la care tu ca cititor poate că te afli la momentul întâlnirii cu ele. Așadar, 
dacă omul de astăzi e, de pildă, atrofiat de tehnologie, a-i prezenta o lucrare con-
formă gradului de afectare, una care nu îl solicită câtuși de puțin, poate însemna 
chiar o nedreptate față de acesta. Apoi, avem și acea profeție făcută de Philip Roth 
privind viitorul romanului: ca urmare a scăderii capacității omului de a avea răb-
dare și atenție, romanul va fi în cele din urmă învins de ecran și redus la stadiul 
de obiect cult. Roth a sugerat și o limită de timp până când acest lucru va deveni 
realitate, iar în prezent a mai rămas puțin mai mult de un deceniu ani până la 
împlinirea termenului. 

În încercarea de a ține pasul, literatura se poate apropia de acea formulă instant 
a tehnologiei prin intermediul a ceea ce am văzut că este numit „flash fiction” care, 
dacă nu cumva confund, recent a dobândit o platformă și în spațiul românesc, dar 
mă îndoiesc că succesul unei asemenea direcții este dezirabil. În fond, odinioară 
se spunea că îți poți forma o idee cu privire la calitatea poeților unei culturi ui-
tându-te la felul în care se prezintă limbajul membrilor societății. În general am 
observat că oamenii sunt mai atrași de lecturi care le oferă o zonă de confort și/
sau care le confirmă prejudecățile – asta atunci când nu consideră lectura ca fiind 
doar o altă sursă de divertisment.

G. M.: Să înțeleg că sunteți destul de sceptic în ceea ce privește evoluția roma-
nului în general și nu credeți că acesta va găsi mereu resurse pentru a se salva?

t. n.: Evident, nu putem garanta că romanul ar putea să fie „salvat”, indiferent 
ce am face, dar asta nu înseamnă că e de dorit să facem compromisuri prin care 
să contribuim la tendința de simplificare a omului. În plus, se presupune că trăim 
cele mai avansate vremuri din punct de vedere tehnologic; de ce nu ar încerca și 
literatura să meargă mai departe? Pentru că această limită a creativității omului, 
care susțin că ar fi fost atinsă, poate să fie într-adevăr limita reală, dar în același 
timp ar putea fi penultimul sau antepenultimul prag, unul la care pare că omul 
s-a decis să se oprească. Dacă romanul va ajunge oricum la stadiul de obiect cult, 
eșecul ar fi atunci pus pe seama faptului că oamenii pur și simplu nu mai citesc, 
sau nu citesc ce și cum trebuie, nu pe autorii care s-au lăsat păgubași. 

George MOTROC

v Cum se scrie un roman de debut premiat  v Interviu cu Teodor Nedeianu  v 

,,Lucrurile care ar trebui să conteze, indiferent că ești debutant 
sau consacrat, ar fi găsirea Adevărului și autodepășirea...”
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Diana Rusu (născută în 1985, în Jibou, județul 
Sălaj) a absolvit Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-
Napoca. În 2010 a obținut o bursă Erasmus la Univer-
sité de Lorraine. Din anul 2009, publică în revistele 
Apostrof, Noise Poetry și alte reviste digitale. În anul 
2022 câștigă premiul „Alexandru Mușina” în cadrul 
Concursului de Debut în Poezie „Alexandru Mușina”. 
În urma câștigării acestui premiu îi apare, în același 
an, volumul de debut, Camera albastră, la editura 
Tracus Arte. Asupra acestui volum de debut mă voi 
apleca și eu în cele ce urmează. 

Aș spune dintru început că Diana Rusu scrie o po-
ezie nu tocmai facilă din punct de vedere al discursu-
lui, și aceasta deoarece în poemele sale limita dintre 
vis și realitate este una foarte subtilă, ceea ce crează 
un efect de perpetuă oscilare între concret și abstract, 
între coerență și delir, între aici și dincolo, între acum 
și atunci. Dincolo de aceasta, poeta pare să fi dez-
voltat o obsesie, nu atât pentru camera albastră, așa 
cum ar putea sugera titlul volumului, cât mai curând 
pentru trenuri, semn că de acestea o leagă una sau 
mai multe experiențe cel mai probabil suficient de 
traumatice. Însă în absența unui discurs fluid și lu-
cid, este foarte greu de stabilit sau măcar de intuit 
în ce anume constă această traumă, cel mai probabil 
ar putea fi vorba despre un accident sau un pericol 
iminent resimțit în tren, așa cum sugerează și primul 
poem al acestei cărți: „din când în când un claxon 
de tir/ greutatea mașinii pe asfalt/ versus emoția 
mea light ca o cremă de brânză/ alunec pe șinele 
unse cu trenuri din/ ‘85 încoace// de când am urcat 
prima oară într-unul/ și viața mea s-a oprit acolo/ 
dar hai să-ți spun mai bine povestea// imaginează-
ți o noapte de iunie/ în care o gură de aer conține/ 
vocile câtorva adolescenți veniți dinspre gară/ un 
lătrat disperat la câteva străzi distanță/ două roți 
de bicicletă deranjând/ nisipul de pe marginea 
drumului/ și măsura de vals pe care o face trenul/ 

La braț cu trauma prin trenuri de noapte

Romeo 
Aurelian ILIE

Cronicile RAI - poezia tânără

ești înăuntrul corpului meu/ și scriu de pe balcon 
încercând/ să inventez o poveste cu mine// treci 
acum prin primul compartiment/ o insectă subțire 
și semi-transparentă îți traversează/ ecranul tele-
fonului// și călătoria în timp poate începe/ în al doi-
lea compartiment se înghesuie prin colțuri/ mirosul 
de benzină și drumurile de la jibou la zalău/ cu da-
cia 1300/ nu stai treci mai departe/ în comparti-
mentul următor e întuneric/ te sperie dar te și face 
să te simți/ în siguranță/ insecta subțire se oprește 
câteva secunde/ și ridică două antene/ apoi pleacă 
mai departe/ merg de mână cu tine în al patrulea 
compartiment/ și încerc să dau un nume sunetelor/ 
ciocan, piatră, metal/ să dau o formă literelor/ a, b, 
c/ piatră, hârtie, foarfecă/ mă întrerupe mirosul de 
perdele proaspăt spălate/ câinele de nicăieri/ închid-
închizi ochii/ mașinile nu aud claxonul trenului”.

Dacă posibila traumă legată de trenuri este învăluită 
în mister, o altă traumă este însă ilustrată mult mai 
concret. Este vorba despre un episod de hărțuire 
sexuală petrecută în timpul unei călătorii cu mașina: 
„ne grăbim, spunea/ cu o mână pe volan/ cu o mână 
pe coapsa mea stângă/ dar mi-a fost atât de teamă 
că/ n-am să știu să zic/ dă-ne-o nouă astăzi/ la 
rugăciunea împărțită/ se țineau de mâini șoptindu-
și/ pulsul// ce înseamnă puls/ copii?”.

De altfel, găsim în poezia Dianei Rusu, și cu 
precădere în poemul Dhyana, o sumă de posibile 
metode de a scăpa din ghearele traumei: două dintre 
acestea par a fi visul/ visarea și dedublarea / multipli-
carea: „Am visat că visez/ asta nu se întâmplă des/ 
însă de câte ori se întâmplă/ mă trezesc de două ori/ 
prima oară pe o bancă/ de festival culinar/ la una 
din mesele alea întinse ca un pat/ prelungit și rece/ 
fără saltea/ de spital/ când m-am trezit acolo/ era 
cineva lângă mine/ și încercam să-i spun ceva/ până 
la urmă m-am mai trezit o dată/ de data asta în 
patul/ dintre pereții subțiri ai stomacului meu/ unde 
trăiesc mai multe diane”; după cum o alta, nu se știe 
cât de eficientă, pare să fie evadarea în lectură: „la 
zece ani mi-am propus să fac/ un catalog de cărți/ 
am început să memorez/ titlurile și autorii/ apoi să-i 

Camera albastră, de Diana rusu
(editura tracus arte, 2022)

scriu în ordine alfabetică/ în oracolul de adolescent/ 
al tatălui/ erau multe cărți pe rafturi/ iar eu le um-
pleam de stickere/ cu saved by the bell/ îmi plăceau/ 
dar aveam mereu impresia/ că unul dintre cor-
purile/ bibliotecii/ urma să se prăbușească/ puțin 
câte puțin literele s-au umplut de imagini și/ sunete/ 
bunică-mea punându-mi pălăria/ pe capul moale/ 
spunându-mi să ridic/ cu mâna stângă un colț/ al 
fustei/ în poza de la grădiniță”; și avem, bineînțeles, 
și metoda abandonării disperate în brațele divinității, 
metodă sortită de asemenea eșecului, tocmai din cau-
za lipsei discernământului atât de necesar în dialogul 
cu divinitatea: „am ieșit afară din biserică de paști/ 
când mi s-a făcut rău/ în curte/ nu era nimeni între 
dumnezeu/ și mine/ iar literele s-au umplut de gus-
turi/ tu/ ți-ai tras mâinile și trupul mai departe de 
mine/ până când într-o zi/ literele s-au umplut de 
forme/ geometrice”. 

De altfel, poezia însăși este, în cazul Dianei Rusu o 
formă de terapie, o metodă de a iesi de sub auspiciile 
traumei și de a-și redobândi pacea, siguranța și stima 
de sine. Sper ca experiența publicării acestui volum 
să o ajute în acest demers terapeutic, iar viitorul său 
volum de poezie să fie unul mult mai senin, din care 
să răzbată doar optimism și încredere în sine.

G. M.: Personajul-narator este unul de tip bildungsroman? Din punct de vedere 
afectiv, cât de mult s-a schimbat acesta, de la început și până la finalul  romanului 
sau în ce măsură el rămâne captiv unor regrete legate de relația cu părinții săi?

t. n.: I-am dat o structură de bildungsroman, da. Afectiv vorbind, personajul-
narator se leapădă de acele manifestări ale empatiei de care dă dovadă în peri-
oada copilăriei. De asemenea, nu mai încearcă atât de mult apropierea de alți 
oameni. Această transformare fără îndoială că îl frustrează: în timpul acelei scene 
- care ar putea fi considerată întru câtva tulburătoare - din ultima parte a cărții, 
el caută să observe o urmă de simțire, de viață interioară, în ochii personajului cu 
care interacționează. Momentul în care eșuează în a găsi această urmă e posibil să 
fie cel în care el trece complet în partea cealaltă și devine asemeni personajului cu 
pricina. Ajungând „în sfârșit” un nihilist, își arogă un rol care nu i se cuvine, fapt 
care duce la consecințele din finalul cărții.

Cât privește relația cu părinții săi, în primul rând nu putem ști dacă relația ace-
ea este într-adevăr așa cum ne-o înfățișează perspectiva personajului. Am stabilit 
deja că avem de-a face cu un personaj cât se poate de subiectiv, mergând până 
la solipsism. Cu toate că pare într-adevăr că relația dintre părinții lui a fost una 
(într-o oarecare măsură) disfuncțională, avem indicii care să sugereze că relațiile 
dintre soți nu doar că n-au suferit o ruptură definitivă, ci chiar s-au menținut ami-
abile. Sigur că de aici s-ar putea ridica numeroase întrebări, mergându-se până 
la un soi de încercare de psihanalizare a personajelor părinților, dar ar fi vorba 
de un efort inutil, „realitatea adevărată” putând fi aflată studiind modul în care 
personajul-narator gândește și interacționează cu cei din jur. 

Toate acestea fiind zise, nu văd cum personajul manifestă vreun regret cu pri-
vire la felul în care (a considerat el că) au mers relațiile cu familia lui. Ni se su-
gerează că acesta ar avea regrete cu privire la alte lucruri, însă. Personajul pare a 
fi orbit de concepția atât de specifică omului (post)modern că propriile impresii 
sunt adevăruri. Iar în ultima parte a cărții, deci la începutul perioadei maturității, 
părinții săi abia dacă mai sunt menționați. 

G. M.: Din punct de vedere intelectual, cum se schimbă personajul-narator? De 
ce nu vorbește niciodată despre cărți și nici nu lasă impresia că ar citi vreodată? 

t. n.: Intelectual se schimbă, totuși, căci a acumulat anumite cunoștințe de 
vreme ce este la o facultate, deci a parcurs un traseu considerat astăzi atât de 
firesc în viață. Față de perioada copilăriei și adolescenței, acum are impresii for-
mate poate și prin intermediul lecturii. Pare să aibă o orientare diferită față de 
adolescență, când imita ceea ce vedea la televizor: ceea ce spune la momentul 
crimei despre cum empatia se crează prin suferință, adică o idee la care ajungi, 
totuși, în urma unor procese de reflecție, fie ea superficială. Un indiciu că ar citi 
poate fi preferința pentru termenul „grizetă” în locul unei forme vulgare. Avem 
și partea de eseu care, deși merge într-o zonă meta, ar putea la fel de bine să fie 
(și) gândurile lui, romanul fiind totuși scris din perspectiva sa. Cele descrise acolo 
nu sunt opinii, ci fapte pe care personajul e posibil să caute să le interpreteze, 
să le pună în context pentru a le înțelege. Se poate să fi văzut cum cele descrise 
în acele lecturi s-au reflectat în societate și are o reacție ca urmare a sentimen-
tului de neputință, ori a unei eventuale uri de sine, realizând participă la acele 
atitudini nocive. Din partea de eseu, îndeosebi începutul acesteia, reiese faptul că 

personajul nu și-a ascuțit gândirea critică și nu are o judecată obiectivă: de pildă, 
face confuzie între Tradiție și obiceiuri. Similar am putea spune și despre replicile 
acestuia privind comunismul.

Discuția aceea din ultima parte a romanului arată, totuși, o conștientizare a fe-
lului în care arată o viață împlinită și a modului în care dragostea te poate schim-
ba – o conștientizare a cărei origini nu ne este revelată, cel puțin nu în mod direct, 
însă ar putea, măcar parțial, să provină din lecturi.

G. M.: Nu credeți că ar fi avut alt profil și chiar anvergură intelectuală dacă 
ați fi inclus în roman și acel ritual de lectură săptămânală a presei literare pe 
care îl făceați cu tatăl dvs. și despre care ați vorbit la lansarea online a cărții 
dvs.? Sau acest episod îl păstrați pentru un nou roman?  

t. n.: Nu este un roman autobiografic iar relația dintre personajul meu și tatăl 
său diferă de cea pe care o am eu în viața personală. E drept, am împrumutat 
personajului calitatea de student la filosofie și am bazat restul personajelor pe 
oameni pe care i-am întâlnit cândva, dar cam aici se oprește asemănarea cu re-
alitatea. Este posibil să fi avut o altă anvergură intelectuală, însă la momentul 
elaborării romanului nu am luat în considerare includerea acestui episod. Privind 
retrospectiv, nu știu dacă s-ar fi potrivit: ruptura dintre cei doi era deja formată 
iar singurul gest care ar putea fi considerat o încercare a tatălui de a se apropia 
de fiu se petrece în timp ce acesta din urmă doarme, deci nu poate reacționa. În 
cazul unui obicei precum cel adus în discuție de dumneavoastră, între cele două 
personaje s-ar fi putut isca discuții ce presupuneau riscul apariției unui scenariu 
precum cele din copilăria naratorului, ceea ce ar fi situat ambele personaje pe o 
poziție indezirabilă de vulnerabilitate.  

De vreme ce nu urmăresc să scriu (semi)autobiografii, nu pot spune că păstrez 
acel obicei al lecturii săptămânale a presei pentru un roman viitor. Deocamdată 
nu îl văd potrivindu-se în nici una din cărțile pe care le voi publica, însă nu exclud 
folosirea acestuia dacă, la un moment dat, voi constata contrariul.

G. M.: În loc de final, obișnuiam să cer o invitatie la lectură, sub forma unui 
scurt fragment... De data aceasta, vă propun să facem altfel, chiar un dublu 
exercițiu de lectură:cititorul este invitat să facă exercițiul ascultării unui frag-
ment în lectura dvs. pe site-ul editurii, iar mai târziu să vă citească integral 
volumul sau să vă asculte un viitor audiobook...

t. n.: Desigur, nici o problemă! Însă nu știu ce să spun în privința audiobook-
ului. Ca multor oameni, ideea înregistrării și apoi audierii propriului glas nu îmi 
surâde. În plus, nu pot să îmi închipui cum s-ar putea transpune experiența unei 
cărți care a fost structurată cu atenție la detalii într-un format dedicat, în fond, 
nevăzătorilor. Titlurile, de pildă, s-ar putea dovedi problematice.

G. M.: Cu voia dvs. mai adaug o indiscreție finală... Ce scrieți acum? 
teodor nedeianu: Reușesc să mă încadrez în cele descrise în răspunsul la în-

trebarea a patra, așa că următorul roman se scrie destul de ușor și este aproape ter-
minat, gata de trimis editurii. Va fi a doua parte dintr-o trilogie pe care aș numi-o 
„Trilogia profanului”, întrucât atât punctul de pornire cât și cadrul de desfășurare 
este lumea și omul profan. Primul roman a fost despre un personaj care trăiește 
neglijând, din ignoranță sau din reavoință, divinul, iar al doilea este despre unul 
care Îl caută pe Dumnezeu însă comite niște erori care se vor întoarce împotriva lui.

,,Lucrurile care ar trebui să conteze, indiferent că ești debutant 
sau consacrat, ar fi găsirea Adevărului și autodepășirea...”
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DRP și întrebările care rămân
n Continuare din pagina 3

Ce voci se aud  după schimbarea vremurilor? Ce 
voci răsună după moartea marelui scriitor?  Care e 
„Jocul elefanților”? Partea a doua a piesei începe cu 
Adam și Eva, cu nașterea  lumii – a lumii noastre. 
Cuvântează Adam: „Ei, iată elefanții! Năvălesc peste 
culturile agricole ale... sărmanilor băștinași!!... Mă-
nâncă, strică tot... Năvala elefanților... nu poate fi 
oprită. Căci într-o zi, într-un cântec vechi al acestor 
sărmani, se spunea că elefanții nu se apropie de co-
pacii în care se află albine!”. 

Elefanții ar fi autorii articolelor despre Rebreanu, la 
moartea lui: Miron Radu Paraschivescu, Nicolae Ca-
randino, Ion Călugăru, Oscar Lemnaru, Ion Caraion. 
Poetul Caraion, scrie dramaturgul: „Idealul comunis-
tului Caraion, care l-a cunoscut din ilegalitate pe Cea-
ușescu, e o poveste fără sfârșit... A ajuns în închisori, a 
devenit Artur. O iubire abstractă a devenit o realitate 
sumbră – un ideal mincinos? Și-a acceptat ursita cu 
o resemnare jalnică?”. Urmează Nicolae Carandino: 
„În ochii  noștri, personalitatea lui păstrează nimbul 
de trădare pe care l-a așezat dușmanul. Va fi de azi 
înainte o veșnică durere pentru cititorii lui Rebreanu 
amintirea epocii de mare răscruce când Apostol Bolo-
ga, în loc să se spânzure, a intrat în Gestapo”.

„Urmează o voce la radio, care spune ce a scris Iu-
liu Maniu în „Dreptatea”: „Stalin n-a fost numai un 
produs de valoare spirituală al revoluției. Revoluția 
rusă și grandoarea Uniunii Republicilor Socialiste nu 
se poate despărți niciun moment de personalitatea 
uriașă a lui Stalin...” Aricolele din „Dreptatea”, zia-
rul național țărănist, condus de Nicolae Carandino, 
întâmpină  cu aplauze vremile noi. Tot în „Drepta-
tea” scrie Oscar Lemnaru: „Prin fața acestui reflector 
vor trece, ca la poliție, răufăcătorii, toți aceia care, 
sprijiniți pe confuze de odinioară, au răspândit, prin 
fluviul negru al cernelii, ura, minciuna, impostura...
Da... îi vom denunța opiniei publice pe toți vinovații 
dezastrului. Vom scotoci toate ascunzișurile presei și 
tiparului, vom cotrobăi prin toate hrubele întuneca-

te în care zac uneltele de lucru ale unei generații de 
imbecili...” 

Cine sunt imbecilii? Va scrie tot Oscar Lemnaru: 
„Publicul, desigur, își amintește de ei. Deocamdată, 
iată pomelnicul: Mircea Eliade, cel care nu demult ce-
rea sânge și moarte, Emil Cioran, hitlerist propagan-
dist, Paul Sterian, cel care până nu demult a deținut o 
mare funcție în organizația nazistă a României, Horia 
Stamate, revoluționar legionar, Arșavir Acterian, an-
tisemit notoriu...”

Nici Nicolae  Carandino nu se lasă mai prejos, și are 
și el părerile lui despre Rebreanu. Ce a zis Rebreanu 
după cedarea Ardealului de Nord?

„Conducătorii spirituali ai națiunii au stat din pri-
mele clipe în rezervă, ascultând, în tăcere, ura și de-
zastrul care mocneau. Din rândurile lor s-a desprins 
Liviu Rebreanu. Aveau nevoie nemții de un ardelean 
care să scuze drama Feleacului... aveau nevoie de un 
paravan... pentru a strecura înapoia lui otrava cultu-
rii naziste... Autorul lui Ion a trădat pentru onoruri și 
pentru arginți pe țăranii lui năsăudeni, adăugând la 
lista vânzătorilor de țară. Și din nou, Ion Caraion: „La 
Teatrul Național erau actori care crăpau de foame... 
și Liviu Rebreanu, senin ca o chelie, imperturbabil 
ca o pecingine, sătul ca un butoi, râdea. Râdea din 
toate fotografiile ziarelor naziste, mulțumit, intact, 
biruitor. Era biruința luminoasă a unui cadavru viu, 
a unui fost om, a Gorilei, ajunsă la demnități oficiale, 
remunerată, lustruită de Duminică. N-a murit Liviu 
Rebreanu, căci murise de demult... 

A murit un strigoi, un spectru... A murit un vân-
zător, așa cum au fost în România mulți. Iar la mor-
mântul lui Rebreanu vor da onorul soldații... conduși 
de sublocotenentul Ceaușescu.

Piesa se încheie cu discursul lui Gheran, editorul, 
cel care le știe pe toate. Și cu frazele finale ale regi-
zorului Pompiliu Iordache: „Ca să vezi, domnule 
Gheran, cum viața copiază literatura”.

Suntem în septembrie 1944, suntem în Istoria lite-
raturii, prin care au trecut, în 1944, și Miron Radu 

Paraschivescu și Ion Caraion și Nicolae Carandino și 
Ion Călugăru și Oscar Lemnaru. Cine își amintește de 
ei? De articolelele lor?

Doar Nicolae Gheran, editorul lui Rebreanu. 
Și D.R. Popescu. 
o jumătate de moarte  a primit Marele Premiu 

Titel Constantinescu, iar Ivan turbincă şi Iapa 
troiană premiul Ion Creangă. 

Prima e o piesă ironică în care Mortul e invitat să 
slujească limbajul electoral. Să contribuie la victoria 
numitului Aristide. Doamna Mariana are cuvântul ei: 
„Aristide este ticălosul cel mai sincer și mai simpa-
tic... E sigur de iraționalitatea oamenilor. Esența ce-
tățeanului e să fie un rahat cu ochi”. 

Vor supraviețui doar cei săraci cu duhul! Cântă toți, 
veselindu-se: „Ce mișto e că nu exiști/ Ce mișto e că 
nu exiști/ Niște frunze putrezite-n vânt/ În biserica 
de pământ/ Din acest viu mormânt...”. 

A câștigat alegerile! Mortul! S-a jertfit pentru o   ca-
uză nobilă, pentru noi toți !

„Simeon este un om extraordinar! Înalt, elegant, va 
fi înmormântat cu șase popi, cel puțin. Se vor trage 
salve de tun!

„Ivan turbincă şi Iapa troiană” a primit pre-
miul Ion Creangă în 2017 – o întâlnire fericită.

„Dedic această carte Genialului humuleștean și ce-
lor care m-au făcut să ajung din nou la opera lui de 
mare înțelepciune”.

Ivan e omul, rusnacul care bea mere vodcă. Și care 
închide, în turbinca lui, cea primită de la Dumnezeu, 
Moartea. Dar dacă Dumnezeu și Sfântul Petru i-ar da 
înapoi cele două carboave ca Ivan să-și  împlinească 
fericirea zisă vodcă și tutun...

Atât și nu mai mult! S-ar milostivi de el sau ar trece 
mai departe? A fi sau a nu fi!? Aceasta-i întrebarea 
cea nemuritoare !”

Și:
„Tehnologia minților artificiale va merge ca pe 

roate, iar roboții savanți, mari pictori, actori, soliști 
de operă și de muzică ușoară se vor veseli în festiva-
luri nesfârșite cu mult mai multe decât sunt acestea, 
acum, în România! Amintindu-și de basmul în care 
existau pe pământ oameni, niște caraghioși, ca Ho-
mer, Odiseu, Don Quijote, Ivan Turbincă!

Și din oglindă luminiș 
Și din oglindă luminiș / Pe trupu-i se revarsă, / 
Pe ochii mari, bătând închiși, / Pe fața ei întoarsă.

Vedem, în consecință, că privirea fetei de împărat 
este îndreptată, cu obstinație, către cer. Ne întrebăm, 
însă, dacă ea este singurul om de pe pământ care are 
aceste aspirații? Și răspundem, firește, nu. Oamenii 
s-au îndreptat întotdeauna spre cer, loc al aspirațiilor 
absolute, locaș al divinităților, tărâm ideal, absolut, 
acolo unde vor merge sufletele după moartea de aici, 
de pe Pământ: „După cum atestă datele arheologice, 
oglinda e un străvechi atribut al civilizației umane. 
(…) …pe lângă rosturi practice, mai aveau și o sea-
mă de funcții magico-religioase foarte importante. 
Latinescul speculum, «oglindă», era inițial un in-
strument al observației cerului (s.n.) (Ivan Ev-
seev, Dicționar de simboluri…, p. 135).

Pe de altă parte, divinitatea, sub orice formă s-ar 
manifesta ea, se arată oamenilor, dă „semne” despre 
existența sa. Multiple, variate și nenumărate sunt, 
în consecință,  modalitățile prin care ființele divine 
„fac semn” celor pământene, iar una dintre aces-
tea este chiar „oglindirea”. Oglinda nu mai apare, 
astfel, după unele credințe, doar ca o manifestare a 
sacrului, ci și ca o „premoniție”, o anunțare a unor 
evenimente substanțiale din viața unui individ, cum 
ar fi, de pildă, întâlnirea cu deitatea: „Poartă ma-
gică între realitate și iluzie, oglinda este o replică 
a realității; ea oferă o similitudine aparentă și are 
funcții magice: revelează lumea eliberată de timp. 
În credințele românești, ca și la alte popoa-
re, oglinda face să apară oameni care încă 
nu există sau reflectă acțiuni viitoare;” (Doina 
Ruști, Dicționar de teme și simboluri din literatura 
română, Iași, Polirom, 2009, p. 409).

Vorbind despre o altă realitate (suprarealitate, meta-

realitate etc., etc.), nu putem face abstracție, de aseme-
nea, de vis, care apare, de altfel, în poem, în relație cu 
oglinda: „Și din oglindă luminiș / Pe trupu-i se revar-
să, / Pe ochii mari, bătând închiși / Pe fața ei întoarsă.”

Visul are una dintre cele mai bogate și mai com-
plexe simbolistici. Reținem câteva, cu impact ma-
jor în ceea ce privește textul eminescian, și ne vom 
opri, în primul rând, la statutul său (în poem) de (a 
doua) realitate mediată. De altfel, în toate mitolo-
giile, credințele și sistemele religioase întâlnirile di-
recte dintre om și divin sunt destul de rare, de obicei 
ființa/neființa divinității având un impact mult 
prea puternic, imposibil de suportat, de obicei, asupra 
celei pământești (la soare te puteai uita, dar la dân-
sul, ba, spune o frază – aparent banală – din basmul 
românesc, dar plină de tâlc dacă privim lucrurile în 
lumina celor spuse mai sus). Pe de altă parte, întor-
tocheatele „căi” ale visului ne duc cu gândul, impla-
cabil, la periplul ritualic inițiatic, despre care am mai 
vorbit: „Visul constituie o cale de a codifica obsesiile, 
idealurile și imaginea lumii individuale. (…) Motivul 
rătăcirii (într-un labirint, într-o pădure, pe coridoa-
rele unui castel) pregătește scenarii onirice de factu-
ră inițiatică, în care eroul reia simbolic fragmente 
ale existenței trăite sau ale aspirațiilor sale secrete 
(Doina Ruști, Dicționar de …, p. 409).

Mai mult chiar, ne îndeamnă să credem 
psihanaliștii, recurența unui motiv oniric este un 
semn evident al unei refulări, al reprimării unor 
dorințe atavice, ascunse, poate că abia formulate 
și (re)cunoscute de către ființa noastră interioară: 
„În Luceafărul predispoziția spre visare a Că-
tălinei se convertește treptat în dorință magică și 
vis transcendent. Reveria impulsionează doruri-
le refulate.” (Doina Ruști, Dicționar de …, p. 409)

Știm, firește, că visul este un topos preferat, prin 
excelență, al romanticilor. În vis se întâlnesc „perso-
najele” eroice, precum și creatorii, poeții, revoltații 
etc., cu divinitatea, în vis se împlinesc destinele și 
dorințele îndrăgostiților etc., etc., etc. Modernitatea a 
mai „retezat” din importanța extremă pe care o aveau 
în epocă, în viață și în creație irealitățile, pentru ca, 
astăzi, aceste aspecte (să le spunem „imateriale”) ale 
ființării umane să fie, pur și simplu, ignorate aproape 
cu totul, considerate depășite, anacronice, incompa-
tibile cu „raționalismul”, tehnicismul şi scientis-
mul veacului XXI. Dar visul, ne-o spun cercetătorii, 
oamenii de știință, nu poate fi ignorat, nu poate fi 
trimis „la culcare”, ca să zicem așa, el face parte din 
viața noastră, chiar dacă este vorba despre cea noc-
turnă, și nu cea diurnă: „… visul nocturn ocupă 

(…) a douăsprezecea parte a existenței la majorita-
tea oamenilor. Asta pentru a nu mai vorbi de visul 
din starea de veghe, ori de reverie, ele adăugându-
se unei realități deja impresionante (JC, AG, DS, p. 
809). Așadar, cu sau fără voia noastră, visul deține o 
poziție primordială în existență.

Omul este o ființă singulară, unică. Universul inte-
rior al fiecăruia este irepetabil, de-a lungul istoriei (la 
fel ca și ADN-ul, am spune) și nu se poate reitera ni-
ciodată în identitate. De obicei, gândurile, sentimen-
tele, aspirațiile sunt și greu, dacă nu imposibil de ex-
primat, în totalitatea nudității lor. Creația artistică se 
străduiește, de veacuri, să exprime măcar o parte din 
aceste valori profunde și, în egală măsură, insondabi-
le, ale umanității. Cu atât mai mult, visul este „menit” 
să ascundă și mai adânc simțirea profundă a omului, 
chiar dacă, în aparență, ar „dezvălui” câte ceva: „Or, 
visul (…) simbolizează aventura individuală, situată 
atât de profund în intimitatea conștiinței; visul apa-
re ca expresia ce mai secretă și mai impudică a pro-
priei noastre interiorități” (JC, AG, DS, p. 809).

În general (mitic vorbind), cea mai simplă cale de 
comunicare a Divinului către omenire este, așadar, vi-
sul. În vis îi apare Dumnezeu Fecioarei, anunțând-o de 
miracolul nașterii fără păcat a pruncului Iisus, în vis îi 
apare meșterului Manole (exasperat de nereușitele sale 
repetate) Dumnezeu, pentru a-i arăta calea pe care o 
are de urmat pentru izbânda în construcția mânăstirii, 
și exemplele ar putea continua. Prin vis, așadar, Zeul 
le vorbește oamenilor: „Vechiul Egipt acorda visului 
o valoare mai cu seamă premonitorie: „«Zeul a creat 
visul pentru a indica drumul pe care oamenii ar trebui 
să îl urmeze, atunci când nu mai pot vedea viitorul», 
spune o carte de înțelepciune” (JC, AG, DS, p. 810).

Pare, așadar, dincolo de orice îndoială faptul că vi-
sul constituie o funcție, dacă ar fi să vorbim în ter-
menii lui V. I. Propp. Pe lângă „legătura” pe care o face 
între „muritor” și „nemuritor”, mitologia ne mai dez-
văluie un aspect. În vis se realizează comunicarea (și) 
între sufletele celor de aici și celor călătoriți în Lumea 
de Dincolo: „Pentru băștinașii Bantous din Kasai (…), 
anumite visuri sunt aduse de către sufletele care se se-
pară de corp în timpul somnului și merg să vorbească 
cu cele ale morților. Aceste vise au un caracter pre-
monitoriu în ceea ce privește destinul celui care le-a 
visat ori, în alte cazuri, se constituie în veritabile me-
saje ale morților către cei vii, prezentând, așadar, un 
real interes pentru ansamblul comunității” (JC, AG, 
D de S, p. 810). De altfel, și în folclorul românesc exis-
tă această credință, potrivit căreia cei de aici ar co-
munica în acest mod cu sufletele celor călătoriți.

Simboluri esențiale în poemul Luceafărul, de Mihai Eminescu
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a nins la Ierusalim. Liniștit și ispititor de frumos. 
Un strat gros de 20 cm. Alertă! Fenomen neașteptat! 
Nu s-a pomenit de când lumea să alerge femeile 
cu tălpile goale în zăpadă. Bărbații să le privească 
uimiți cum le ies șerpi albi de sub piele și-n locul lor 
să-și imagineze un cârd de grațioase lebede. Să se 
piardă în jocul sânilor ca în cearșafurile unei tandre 
dimineți. Amețiți de atâta drag să strige cu mâinile la 
ochi: Sunt orb! Sunt orb!… 

E joi 27 ianuarie an douămiidouăzecișidoi. Alertă 
de grad zero și în Cisiordania! Fulgii de nea 
descătușează suflete, apropie. Lumina îi orbește. 
Tineri și bătrâni se aruncă fericiți unii în alții, se 
sărută, se strâng în brațe. Parcă din cer ar fi căzut 
încă o dată mana cerească. Plugurile ies să spulbere 
de îndată bucuriile copiilor, bucuriile tuturor. 
Nimeni nu se sperie. Nimeni nu se dă un pas mai în 
spate. Nimeni nu se mai încuie în casă. 

E joia patimilor regizată de un Dumnezeu 
mărinimos. Ninge. Nici umbră de vreun colț fioros. 
Orașul Vechi e un ochi de înger somnoros. Prin el 
aleargă un micuț pe care toți îl strigă: Iisus! Iisus! Ninge. Ninge liniștit și duios. 

Pe străzile lumii/ se îngâna ura cu iubirea/ adevărul cu minciuna/ ziua de ieri cu ziua de mâine/  piatra cu 
firimitura de pâine.

La noi / bărbați și femei se adună în piață/ strigă amenințător/ ridică din nimicuri baricade / pentru cei 
mulți și muți/ pentru cei orbi și goi/ inimile lor sunt arme letale/ albe dar arme/ tăioase ca lama de plug ce 
întoarce brazda./ În zadar truda lor/ în zadar mâna care altă mână spală/ în zadar praful în ochii orbilor.

Prea târziu se înroșesc zările. Prea târziu înfloresc pumnalele ascunse în piept. Prea târziu să salvăm cu o 
ninsoare, planeta. Prea târziu pentru poezie. Prea târziu pentru cânt. 

Un duh rău și-a făcut loc în măruntaiele firave. Beelzebub e numele celui ce strigă să-l credem. Mulțimile 
urlă, se răzvrătesc laolaltă cu el. Puțini sunt cei care și în somn fac semnul crucii. Două turturele albe 
spintecă aerul greu de ianuarie. „Eli, Eli, lama sabahtani?”strigă sufletele lor neîmpăcate cu acest început de 
sfârșit de lume. 

A nins la Ierusalim. Cu pace să ieșim în Întâmpinarea Domnului. 

Medalioane
1
M-ai atacat cu dragostea ta blândă,
m-ai țintuit de zidul vieții
și între timp zidurile au ieșit în mare
și viața a devenit un ocean.

2
Am simțit cum ai
decis că o să trăiești cu mine
și apusurile mele
au devenit răsărituri.

3
Icar a știut:
nu poți trăi fără
să arzi în flăcări
și să mori în mare.

 4
Îți dăruiesc
inima mea nesigură și tandră
să bată sub brad
să semnaleze
timpul exact.

Mihaela 
Aionesei

Péter 
Demény

Freamătul discret al istoriei ca literatură
Castelul de pe Nistru continuă acțiunea din Visul Mă-

riei Sale, conturând un ciclu ștefanian, vis al scriitorilor 
din Moldova, începând cu proiectata epopee Ștefaniada 
a lui Costache Negruzzi, evidentă și în aspirația a lui 
Andrei Breabăn de a alcătui o epopee închinată mare-
lui voievod Ștefan cel Mare și Sfânt. În această intenție, 
un vis de creație, Andrei Breabăn pare a-l urma pe Mi-
hail Sadoveanu din Frații Jderi; mijloacele de reali-
zare artistică ale scriitorului sunt, însă, cu totul altele.

Reconstituirea epocii, cu atmosfera ei medievală, 
laborios documentată, se realizează exclusiv din dia-
log, punctat de câteva descrieri – vestimentație, por-
trete (Petru Aron, tinerii Ștefan Mușat și Vlad Țepeș, 
fără amprenta autorității domnești, Mohamed Cuce-
ritorul, Iancu de Hunedoara). 

Narațiunea înaintează prin dialog. Evenimentele 
istorice, amplu și riguros documentate printr-o bi-
bliografie impresionantă, nonficțiunea prevalând, în 
mare parte, asupra ficțiunii, scriitorul fiind interesat 
de redarea adevărului în stricta notație istorică, sunt 
aduse în prim-plan prin felul în care se reflectă în 
gândirea contemporană a celor care le trăiesc la tem-
peratura incandescentă a actualității.

Timpul istoric se concentrează în jurul anului 1455 
și puțin după, până în primăvara 1456, la câțiva ani 
după cucerirea, în 1453, a Constantinopolului, dar 
se dilată în timpul narativ, în durata menită a-i sur-
prinde, deopotrivă, actul de viață și semnificația lui. 
Istoria Moldovei este integrată în contextul european 
al vremii, prin sugestiile care privesc aspirația de ex-
pansiune a lui Mahomed și încercările de a-l contra-
cara, prin organizarea unei noi cruciade.

Viziunea narativă este a unui narator care cuprinde, 
integrator, faptele istorice din perspectiva universalu-
lui, ce presupune redare de fapte și meditație asupra lor.

Formula narațiunii include în epicul aventuros, de 
capă și spadă, istoria și mitul, documentul și povestea. 
Scriitorul este preocupat mai mult de histoire decât 
de discours, a povesti credibil părând a fi miza lui în 
această reconstrucție. Ficțiune și nonficțiune se află, 
prin proporția de verosimil și veridic, într-un raport 
just al credibilității literare. Imaginația umple doar 
acele lacune care permit adausul, fără ca tabloul de 
ansamblu să sufere din punctul de vedere al adevăru-

lui istoric. Andrei Breabăn procedează ca un arheolog 
care reconstituie din cioburi amfora antică, folosindu-
și fantezia pentru a ajunge la imaginea verosimilă 
a adevărului de viață suprapus adevărului sitoric.

Toposul Castelul de pe Nistru, Castelul Lerici, adună 
firele narațiunii, le dirijează, fiind nodul epic din care 
pornesc toate drumurile poveștii. Polemica implicită 
fixează hotarul Moldovei la est, pe Nistru, punctând 
adevărul dureros despre aceste ținuturi râvnite de 
atâția  aventurieri, precum frații genovezi Senare-
ga, concretizând toposul, prin semnificare generali-
zatoare, cu cuvintele cronicarului, ca loc al tuturor 
răutăților. Optimsimul naratorului lasă loc încrederii 
că răutățile pot fi învinse dacă există o voință în acest 
sens, voință națională ajutată de omul providențial.

Istoric, anii epicului sunt anii de dinaintea insta-
lării, în 1457, a lui Ștefan ca domnitor al Moldovei. 
Acțiunea este posterioară actului criminal de la Re-
useni, din 1451, când Bogdan Vodă, tatăl lui Ștefan, 
a căzut victimă uneltirilor fratelui său Petru Aron, 
poreclit Călugărul, care, prin fratricid, i-a uzurpat 
tronul. Împreună cu mama sa, Doamna Oltea, Ștefan 
e refugiat în Transilvania, la castelul lui Iancu de Hu-
nedoara, protectorul său ca și al lui Vlad Țepeș. 

Este sugerată, astfel, prin legăturile celor trei, o 
frăție simbolică, între cei trei reprezentanți ai pro-
vinciilor istorice românești, întărind ideea unității 
românilor ca stare de fapt, până la unirea politică. 

Dimensiunea polemică se coroborează prin portre-
tul luminos al tânărului Vlad Țepeș, fără nimic vampi-
ric, dimpotrivă, cu revelarea bogăției sufletești redată 
epic prin iubirea pentru domnița Anastasia, fiica lui 
Iliaș Vodă, sora lui Alexăndrel, victimă și el a ambiției 
de putere a unchiului Petru Aron, uzurpatorul tronu-
lui, ucigaș de frate și nepot, apoi, prin iubirea paternă 
față de fiul său minor.

Deși acest fir narativ este secundar, în prim-plan 
aflându-se realitatea politică a vremii, cu acțiuni răs-
firate narativ pentru a realiza tabloul complet al epo-
cii, cu prioritate pentru reliefarea luptelor de putere 
duse de Petru Aron și cele ale lui Iancu de Hunedoara, 
puse în slujba creștinătății, este, totuși, suficient pen-
tru a sugera și contura personalitatea lui Ștefan și a 
lui Vlad în tonalități luminoase, credibile, punctând, 

mai ales, calitățile lor ca oameni în potențialul clipei 
care trece. Tabloul realității istorice este actualizat 
prin translare semnificativă către prezentul istoric al 
realității contemporane. Andrei Breabăn sugerează, 
astfel, constantele și variabilele istoriei, repetabili-
tatea, nu atât a unor evenimente, situații, cât a unor 
stări de fapt, în care hotărârile sunt luate în funcție de 
interese meschine, care trec înaintea idealului.

Veștile despre Ștefan sunt risipite peste tot. Teh-
nica pare asemănătoare cu aceea din A treia țeapă 
a lui Marin Sorescu, în care Vlad Țepeș, personajul 
principal, este absent din scenă, dar prezent peste 
tot în mentalul poorului. E un fel de a sugera că lu-
mea se pregătea să primească un om providențial, 
a cărui apariție este însoțită de prevestitoare semne 
promițătoare.

Cele 23 de capitole cu tiluri ce concentrează 
acțiunea pe secvențe semnificante refac tabloul medi-
eval al vieții în a doua jumătate a secolului al XV-lea, 
aducând în prim-plan luptele pentru putere, protreti-
zând boieri intriganți ca logofărul Mitu, femei autori-
tare ca Maryna, mama poloneză a lui Alexăndrel, Chi-
ajna, fiica lui Alexandru cel Bun, soția pârcălabului 
Stanciul, Doamna Oltea, mama lui Ștefan cel Mare. 
Anastasia, figură angelică, este doar o tușă de ingenu-
itate în galeria acestor femei voluntare, masculinizate 
în focul luptelor pentru putere.

Personajele sunt privite, nu neapărat maniheist, dar 
prin prisma eticului: pozitive, cele grupate în jurul 
lui Iancu de Hunedoara, susținătorul lui Ștefan și al 
lui Vald; negative, cele din jurul uzurpatorului Petru 
Aron. Scriitorul introduce, la modul realist, nuanțe și 
tușe pentru a relativiza portretele, admițând că există 
lumini și umbre în structura fiecăruia, indiferent de 
locul unde se poziționează în bătălia pentru putere. 
Tendința de a idealiza unele personaje există, totuși.

Castelul de pe Nistru, romanul istoric al lui Andrei 
Breabăn, adună ingredientele unei proze deschise re-
ceptării de către un public variat – de la adolescentul 
atras de aventură și povești de dragoste, la maturul 
înclinat spre meditația asupra istoriei. 

Andrei Breabăn dovedește, ca scriitor, o capacitate 
apreciabilă de a stăpâni documentul istoric, de a-l ab-
sorbi, în mare aprte în ficțiune, ținând în cumpănă tale-
rele poveștii și ale istoriei. Veridicitatea susține verosi-
militatea faptelor istorice și le aduceîn aura literaturii.

ana DoBre
30 ianuarie 2023
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Îngerul pom
Arca lui Noe
Cu pești uriași
Și păsări ce stau pe cămașa sfântului
Copiii Domnului
Coboară pe aripi de foc
Gustând din potir sfintele taine

Lumina candelelor pălpâie în ochii sfinţilor
Purtaţi pe valuri ca ultimii muritori
Scăpaţi din ghearele păsării morţii

În braţele Maicii
Pruncul fără chip
Nezugrăvit de pictorii lumii

În mijloc
Un pom cu înger
Ce scutură florile cu bătăile aripilor 

* 

Rostul lumii s-a piedut
Îmi spune îngerul cu faţă de om

Cete de serafimi şi heruvimi
Stau cuminţi 
Dincolo de zări ascunse de perdeaua norilor 
Şi nu se arată lumii
Doar noaptea coboară la fântâni
Lăsând în urma lor urmă de argint
Ca o ninsoare luminoasă

*
Deasupra norilor 
Bat la poarta de ceaţă

Am o cutie în care îmi ţin viaţa 
Ca un jurnal cu povestiri
Ce adună sufletele celor dragi
Purtate spre biserica veşniciei

*
Şi ne dă nouă
Pâinea cea de toate zilele
Precum colacii copţi în cuptorul bunicii

Visând nori zburători 
Şi îngeri în alai
pe vatră pisicile dorm încovoiate

Crăciunul vine cu prima ninsoare
Colinde pe uliţa cu neaua ca puful de gâscă
Câini lătrând şi fum ce zboară 
peste acoperişul caselor
Cerul ce se coboară pe pământ
La casa săracului 

*
Îngerul are o roată
Învârte timpul înainte şi înapoi
Şi tinereţea se roteşte pe axul roţii

La lumina lămpii
Culegem flori de fân
Trecând puntea de lumină
De la naştere la mormânt

Bătrânii se prind în rugăciuni
Cuvintele îi aduc acasă pe cei ce nu mai sunt
Timp al întâlnirii
Născut din amintiri

*
Culege hârtii creponate
Din coama pomilor de oraş
Şi jură că a văzut un înger
Cu aripa înfoliată

Cânta la harpă cu vocea stinsă
Iar oamenii sub ramuri aruncau cu pietre
Ca... în femeia păcătoasă

Veşmintele albe flutură în vânt
Iar pictorii îşi aşează şevaletele
La apus de soare

*
Îngeri de carton
Ce ostoiesc lacrimi şi întorc zâmbete
În pridvor de biserică

Vecini de Cer pe pământ
Suflete tăcute sub vremi
Chipuri de sfinţi îmbrăţişează rugăciunea

Lumânări şi psalmi
Însoţesc oameni îngenunchiaţi
Ferestre cu cruci lasă lumina
În cetatea de suflete

*
Purta o ţesătură lucrată de Maica Domnului
Ca o mantie a mângăierilor
Un talisman al apărării

În cerdacul de unde se vedea satul
Se unduia în mirosul buruienilor 
Iar zâmbetul e flori de lumină

Menuț 
Maximinian

Soarele era de mult în crucea cerului
Văpăi arzătoare peste lume
În casa cu ceaiuri găsim leacuri
În rugăciuni
Copilărie cu miros de cer 

*
Îl ştiu din copilărie
E deasupra uşii bisericii bunicilor
Acea căscioară cu cruce 
Unde încape tot satul

Cu aripi mari înconjurat de viţa de vie 
Iar strugurii îi stoarce în potir
Esenţă a vieţii
Mântuitorul e din nou pe masa altarului
În chip nevăzut
Ca pâinea vieţii coaptă de bunica în cuptor

Îngerul are o mantie mare 
Sub care se adăpostesc împăraţii, 
preotul şi tot poporul 
Şi aripi ocrotitoare deschise peste lume
Deasupra cer

*
E timpul să deschidem larg
Inima şi ochii
Mi-a zis îngerul
Patria mea
E biserica de lemn
Cu Crucea înclinată
Peste lumi
Aud cântecul de leagăn al Mariei
Pentru micul Isus

Îl văd pe Mihail
Şi pe Avram deasupra gropii leilor

Şi pe drepţii Ioachim si Ana
Cei mai fericiţi bunici
Văd sfinţi bătrâni
Sus unde răsare lumina
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***
să nu te plângi vorbește umbra
o umbră albă lipită de tocul ferestrei
în cuibul păsării o coajă de ou
dintr-un amestec ciudat ca un fel de lumânare
oglinda desenează formele altei oglinzi
aud ca un clopot cum sună ziua între viață și moarte
în mâini strâng cioburi și
umbra albă mă atinge din celălalt capăt al odăii 
ca un nor trist trecuse prin fereastră 
redescoperind anotimpul de mâine
doar o mulțime de lucruri străine 
pe care Dumnezeu nu a apucat să le termine la timp

să nu te plângi, să nu te plângi
îmi strigă umbra din nou pasărea albă, cândva,
se va întoarce în coajă de ou

***
e frig
cu cât ești mai departe
deasupra mea cad bucăți de pământ 
Dumnezeule, timpul umblă desculț 
face un pas și încă un pas
timpul trece dintr-o lume în alta 
neatins de prăpăstii
în cea de aici
pașii lui nu seamănă cu ai mei
strâmbi, 
nesiguri ca o fereastră cu ochii scoși 
doar singurătatea ține lumina aprinsă
metereze de lut și umbre încrustate în marmură 
străbat drumul
până la descifrarea tainelor cu celule de moarte
pe trupul de bronz al zeului
alunecă domol și solemn 
o fereastră rostogolind timpul în păsări 
fulgerate  de marginea firavă a abisului

***
aprind focul seara
mâinile așteaptă ceva nemaivăzut să-l cuprindă
tu privești ca într-o oglindă ovală împărțită în două
jumătate se teme jumătate îngăduitoare
unul din ochi născocește boabe de grâu 
dăruindu-i-le celuilalt 
și toate izvoarele lumii se opresc la poarta stelelor 
fără să le aprindă
umbrele fosforescente ale pietrelor te înspăimântă

nu-ți fie teamă vei dezlega semnele
Dumnezeu lasă mereu o fereastră deschisă

***
zbor zgomotos de păsări 
niciuna nu seamănă cu cealaltă
dar câte veacuri păsările și-au lăsat umbra 
în căușul palmei mele de lut?
dacă ar ști semnele tăinuite azi 
întâiul arcaș ar tălmăci porunca dintâi
sprijinindu-se de amurg ca de un fir de iarbă 
dar nu-mi știe numele
vremea l-a șters răsturnând paharul cu mir
o poveste foarte ciudată cu o toamnă
așezându-mi în palme o floare de câmp

***
văd umbra
ca pe un văzduh straniu și nenorocit 
diminețile au înghețat pe urechea statuii 
de-a lungul pământului e liniște
îngerul meu a rămas undeva bolnav
și-a mutat locul

cât e ziua de mare doarme în picioare 
acum s-a făcut seară

***
nu prea departe 
mintea mea închipuie
pasărea descinsă dintr-o viață anterioară

pe rochia ta albă-colilie 
dansează umbra unui fluture 
ce frumoasă ești femeie

Doamne, dacă ne-ai adus aici 
să învățăm să murim 
dezleagă funiile cailor
și lasă-mă să mor asemeni 
puiului de vrabie
învățând să zboare

***
luna coboară încet în clepsidre 
un copil se privește-n oglindă
e noaptea în care s-au umplut mările
conchistadorii fredonează pe maluri 
luna quieres ser madre
cine ești tu, liră-ncropită din muguri de umbre
din muțenia pietrelor
în mâna făcută căuș a copilului 
se zbate cuvântul nerostit 
nicăieri atâta liniște
parcă Dumnezeu a închis toate ferestrele
spune-mi lună de argint ce vrei să faci cu un copil?
răsună în gând ecoul firului de nisip.

***
în umbra toamnei se mai aude
duhul cel neotrăvit și fluieratul golului
în oase oarbă lumină străină
fă-mă invizibil pe nisipul înșelător 
sau pierdut prin inutila și confundabila vară
fă-mă ceva ce nu poți vedea în fiecare zi 
o înviere din morți de exemplu
și asta pe umbra unui fluture 
nu aș mai avea prea mult timp.

***
uneori te visez
deschizi ferestrele și în loc de aer
intră păsări cu gheare mari scurmându-mi ochii
alteori se apropie de tine
cu firimiturile mâinilor mele în gheare 
vor să te atingă
și tresari
ținând în palme clipa 
din care mă nasc și mor
în același timp

***
și nu-mi e ușor
să vorbesc despre dragoste 
tu și părul tău arămiu
ți-aș fi ieșit în întâmpinare 
precum Argus
să-ți desenez în palmă o ureche 
doar așa
să mă auzi cum te strig

***
niciodată nu știi
urma cui o strivești îmi spui

ca despre o ceață cum nu s-a mai văzut vreodată
sau despre o noapte cu lună plină
în care frigul s-a cristalizat pe colosul 
acesta de piatră
uneori nu poți face prea mult 
chiar dacă îți dorești să întrupezi lumea 
avem nevoie să facem cuvintele să vină
chiar dacă ele nu sunt
vezi, de ne-am fi ivit de sub un amurg
am fi fost însetați de lumină 
așa cum puțini ne mai văd

***
nici măcar numele
nu te mai învață cine ești
se spune că undeva
peste viețile noastre ca o capcană  întinsă 
drumuri pe care trecem 
fără să ne vadă
absolut nimeni

***
mi-ar fi fost aproape totuna 
vânătoarea de spaime începuse deja 
de atunci în fiecare dimineață un străin
se trezește în locul meu 
deasupra oricăror iluzii
și îmi întinde oglinda
ca să văd că nu sunt singur

***
aproape, destul de aproape 
îngerul lumii desprinde din toamnă
cercuri concentrice

ar putea fi un semn
nu-l las să se amestece
Dumnezeu știe ce poți atinge cu ochii
nu am crezut niciodată
că am să pot vedea ieșindu-ți din palme
pâlcuri de păsări foșnind a păduri de mesteceni
în care netulburat de fantasmele unui miracol
chipul tău ca o lumină răsare

***
să te împiedici de o piatră
ca de o catedrală să stai chircit sub un măr 
până când calea nopții
dispare sub lipsa de subtilitate a stelelor
în liniștea asta nici nu știu dacă respir 
îmi aduc aminte doar numele mamei 
care între timp 
a luat forma ta

***
hai vino iubito să îți spun cum este
în trenul acesta de zăpadă moale
în care doar ninge și nu are gări
cu oglinzi și castele medievale 
unde lumina cioplește statui
și ochiul tău nu le poate atinge
în trenul acesta ce nu are gări 
doar ninge, doar ninge

***
mai visez mâinile tale femeie 
ca un foc uriaș încălzindu-mă
în noaptea de sânziene
mi-e frig
timpul e rece ca o piele de șarpe
mi se usucă în palme și ultimul strigăt 
dintr-un capăt în altul al nopții 
aceleași  goluri mărindu-se 
în urma mea
și strig, strig
mâinile tale sunt aripi

***
prea devreme s-a făcut târziu 
ne așezăm împărțindu-ne între
bucata de cer și câteva lucruri neterminate
în timpul zilei uneori ne așezăm la marginea lumii 
mâinile ne sunt tot mai reci
tu dai glas unui cântec desenând în aer
inimi roșii și negre
un fel de păsări rostogolindu-se 
deasupra  altor păsări
uneori stăm lângă o mare în care trebuie
să fii nebun să te încumeți să înoți
și rămânem pe același nisip al clepsidrei 
așteptând mereu un alt anotimp

Ion Oprișor
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Spuneam, în foiletoanele precedente, Timpuri 
de deșteptare și Strigător la Dumnezeu, că m-am 
săturat de „maeștrii trăncănelii”, de știriste care 
se exprimă aproximativ în româna standard, de 
influențerițe care susțin opinii de noaptea minții, de 
foștii propagandiști PCR, deveniți formatori de opi-
nie corect politică. Zeițele talk-show-urilor îs gata 
să-și  dojenească invitații, pe cei îndrăznind să abor-
deze teme-tabu. Când o teledoamnă ridică pălmuțele 
strigând „O secundiță!”, știi că va dura minimum 
cinci minuțele. Și nu pricep de ce o moderatoare de-a 
dreptul exhibiționistă se vântură prin studio, cu sânii 
pe-afară și cu pleata peste unul dintre ei, în loc să stea 
locului. Se crede pe catwalk? Noroc de publicitate, că 
o mai oprește cu reclame la medicamente care des-
fundă nasul, cu leacuri pentru mătreață, constipație 
și colesterol, balonare, viermi și păduchi...

Mai nou, zeițele media se așază mari și late în cen-
trul ecranului, iar invitații de pe laturi sunt din în ce 
mai minusculi.Cât despre vuvuzelele care, cu mojicie 
ordinară sau extraordinară, își bruschează invitații 
cum le duce capul și-i întrerup exact când au ceva de 
spus, nu-i de pus boii în plug cu ele. Strigă din ră-
runchi „Nu vorbiți unul peste altul”, ca să vorbească 
ele peste toți. Urlă la invitați „Foarte scurt! Foarte 
scurt! Foarte scurt!”, ca să vorbească ele pe lung și pe 
larg. „Nu mă interesează! Nu mă interesează!” urlă 
alta, în ignorarea faptului că ne-ar interesa pe noi, 
spectatorii. Maladia asta se cheamă misecuvinism și 
face ravagii, mai ales în politică, unde răsună deseori 
acel „Să taci când vorbești cu mine”, cum răcnea Moș 
Teacă, al lui Anton Bacalbașa. Puțini invitați trec pes-
te laudatio când intră pe ecran, la moderatoarele cu 
pretenție de independente și obiective. Și, cum merg 
lucrurile, mă tem că-n loc de Săr’ mâna!, le vor saluta 
cu „Slava Ukraini!”, ca să le fie pe plac.

Trebuie să urmărești discuții la teveu?, mă ceartă 
cu umor V.S.R., prietenul ardelean. Canalele de acest 
tip dăunează grav sănătății mentale, iar talk-show-ul 
e un virus cu multe tulpini molipsitoare, mă averti-
zează el. Îi răspund, cu un zâmbet: ca să le pun pe ca-
tegorii pe moderatoare. Moderatoarea drujbă, mode-
ratoarea balenă într-un pahar cu apă, moderatoarea 
meduză, moderatoarea apă plată, moderatoarea os-
gol, mai seacă decât un os care a stat mult în soare.

De misogină ce sunt, îi prefer pe realizatorii de emi-
siuni curajoși și probi: Răzvan Dumitrescu (Subiec-
tiv), Claudiu Pândaru (Față-n față), Laurențiu Botin 
(100%), Dragoș Pătraru (Starea nației). Îl urmăresc 
și pe Adrian Artene, (Altceva cu...). Îmi pare rău că s-a 
retras Octavian Hoandră și că-l prind rar pe Marius 
Tucă, împreună cu omul cu laptopul,Valentin Stan.

Cică hârtia (nu) suportă orice? Micul ecran suportă 
cu mult mai mult. Rroman, cănit liberal ca să întine-
rească, își strânge buzele într-o linie lungă, în semn 
că refuză părerea contrară. Bogdan Chireac se scar-
pină vizibil în nas când vorbește un invitat  (la Ciuta-
cu, unde insulta, limbajul grosier, chiar și sindromul 
Tourette, boala înjurăturii, sunt acasă), care are altă 
opinie decât a sa. Spune analistul că trebuie să fim 
de acord cu faptul că președintele trebuie acceptat de 
UE. Nu votul contează, domnule Chireac? Păi atunci 
de ce să mai votăm? Ne îndreptăm spre vot formal, 
ca-n ceaușism? Simulăm, ca atunci, libertatea votu-
lui? Dar am putea noi vota cât pot ei fura? Gata cu în-
trebările, Magda, îmi spune prietenul V.S.R., tu doar 
întrebi, dar nu dai și răspuns. Cam da, dar ce-i de fă-
cut?  La noi e posibil să conducă cine n-a câștigat ale-
gerile. Iar Ursula Von Pfizer amenință că are mijloace 
să „dreseze” populația pentru a vota așa cum crede 
doamna că-i corect. Annalena Baerbock, ministru de 
Externe al Germaniei, declară că opinia alegătorilor 
nu mai contează; Soros, de peste baltă, prevede, ca 
altădată profetologul Brucan, că „suveraniștii” vor fi 
„lichidați” de globalizatori. Rapid, începând cu 2020. 
Iar prietenul V.S.R. bine știe că Parsifal căuta între-
barea salvatoare. Mitul ni l-a adus în minte Mircea 
Eliade, în vremi la fel de neașezate ca ale noastre. 

Nu numai invitații se strâmbă urât când vorbește 
oponentul, ci înseși moderantele.Unei domnișoare 
cu unghii vopsite-n negru nu-i place ce susține isto-
ricul Cristian Troncotă și-i taie vocea, întorcându-se 
galeș spre Făt-Frumos-din-lacrimă, Cioroianu. Mie 
istoria „pe umerii lui Marx” nu-mi sună bine. Mai 
țineți minte că Troțki a decis ca, din 26 ianuarie 1918, 
să nu fie înapoiat tezaurul „oligarhiei” românești, 
dar că va fi „cu meticuloasă grijă păstrat”? Tonele 
de aur, 93,4, n-au mai fost de văzut; doar oasele lui 

Dimitrie Cantemir au fost date înapoi. Să mai crezi 
în promisiunile politicienilor. În ce-i privește pe cei 
contemporani nouă, stăpânesc mai bine globaleza 
decât româna. Și câte „loaze urlătoare”, cum le spune 
Doru Bușcu (în editorialul Mutați mortul pe Acade-
mie, din Cațavencii, 23 ianuarie 2023), nu vor spațiu 
pe canale! Milițienii ceaușiști nu știau atunci cum se 
scrie strada Edgar Quinet și mutau cadavrul pe stra-
da Academiei. Acum n-ar ști guvernanții, în marea 
lor majoritate. Doru Bușcu le-ar da un test: „dacă dai 
în Guvern o dictare cu „vedea-te-aș” și „mămucă, ia-
cătă-mă-s”, nu trece nimeni.” Eu aș încerca o dictare 
mult mai simplă, care să conțină s-au și sau. Pariez 
că mulți ar scrie cu liniuță, că-i mai... sofisticat. Petru 
Ursache mi-a povestit o întâmplare din vremea când 
era președintele unei comisiei de bac, prin zona Vas-
lui. Le-a spus can-didaților să aibă grijă cum scriu: 
s-au, cu liniuță sau sau, fără liniuță. Au scris peste tot 
cu liniuță. Or fi ajuns la guvernare Verginel, Mirciea, 
Adriean, care nici numele nu și-l scriu corect?  

E  lucru mare, vorba lui Caragiale, cum vorbesc 
guvernanții. Câțu fornăie, nu vorbește, iar când în-
cerca să emită de sub masca neagră nu se înțelegea 
mai nimica. Se vaccinase ca să-și bea cafeaua „la ex-
terior”, iar în interior scria „esee”. Iohannis se ara-
tă slab de constituție, de vreme ce pronunță, în klar, 
„constituțe”. De pregătit, pregătește rotativa la gu-
vernare, nu rotația și pariez că în favoarea pe-ne-le-
ilor lui, deși lumea s-a dumirit că adevărații liberali 
spuneau „prin noi înșine”, iar actualii spun: „pentru 
noi înșine”. Bun ș-așa, rotativă. Bruckenthal, cu sta-
tuie la Sibiu, pregătea roată pentru răzvrătiți. Iar fos-
ta ministresă de la Învățământ pregătea, pentru școli, 
panouri de „pepsiglas”. La educație, doamnă, ca să fii 
mai brează decât Breaz! Cât despre muncita doamnă 
Turcan,  i-a urat La mulți ani! lui Bruckenthal, la 300 
de ani după moarte.

M-am obișnuit cu „celenlalte”, emis de un deputat 
PSD. Pleșoianu pe unde o mai fi? Că era mai învățat 
și mai gramat. 

Un traseist al posturilor TV, gramaticalul Rareș 
Bogdan, zice întruna „mi-ar place”, în loc de mi-ar 
plăcea. Și-i place când una, când alta. Avea dreptate 
G. Călinescu să-l pună pe Butoiescu să citească ziare 
vechi, ca să-i fie limpede: distanțarea te ajută să vezi 
mai bine ce (ni) se întâmplă. Ciorbea: „o să strângem 
cureaua doar până-n septembrie ‘97; Ciumara: „în 
2000, vom avea ceva aer.” Ah, l’ homme, cet inconnu!  
Cu adăugirea: omul politic. Tehnocratul Cioloș a în-
trevăzut viitorul fără proprietate privată. Cum? Așa: 
culegem din păduri tot ce ne trebuie, trăim în grupuri 
de trei sau de câți vrem, pentru că familia tradițională 
dispare... Domnule Julien, declarațiile astea te vor 
scoate din scena politică. Ești terminat sau, cum ar 
spune franțuzoaica lu’ mata: T ‘ es foutu!

Revoluționăm ceva? Nu, doar tigaia Diamond e 
revoluționară, fiind trei în una: grătar (pentru ștevie 
la grătar), cuptor (pentru friptură de morcovi), tigaie 
propriu-zisă (pentru fasole importată din Argentina 
sau din Grecia), iar mămăliga la ceaun rămâne neex-
plodantă. „E hoți, mă, de latră câinii!”, zice, cu năduf, 
un țăran într-un sondaj stradal. „Urșii se împușcă, 
hoții nu?” De importat importăm porci, dar exportăm 
carne vie. Val Vâlcu ne împacă: Nu-i problemă, deja 
mâncăm gândaci în multe feluri. Oare va mânca larve 
de gândaci de bălegar cu gura plină?

Cu verbul a trebui au toți mari probleme.Vanghelie 
nu știe să conjuge nici a fi, dar 
are „școala vieții”. Și de ce tre-
buie să aud mereu un purtător 
de cuvânt al USR, bâlbâit în 
mare hal? Mai bine ar fi să se 
dea cașcaval la televizor, ca-n 
cântecul folkistului Alexandru 
Andrieș. Ar fi mai credibil de-
cât ce se scrie pe crowl-uri: că 
Putin a murit ieri, moare azi, 
dar moare și mâine.

 Prof. univ. Cristian Pîrvules-
cu ne corijează: fake-news nu 
sunt false, o, nu, sunt contra-
făcute. Ba apele media sunt rău 
otrăvite de fake-news, de bârfe 
joase date drept adevăruri, de 
breaking news, anunțate cu 
zgomot de petarde. România 
a ajuns Împărăția fake-news-
urilor. Și-i mai ușor de montat 
o știre falsă decât de demon-
tat. Face-book poate fi și el 
fakebook, iar google te poate 
des-ființa și re-înființa cum 
vrea el. Dr. Raed Arafat o știe 
bine. A ajuns cel mai urât din-
tre pământeni, la Realitatea Te 

Vede. În locul doctorului, mie nici că mi-ar păsa de 
această hârâială continuă. Aș salva tot ce se poate sal-
va. Ca pompierii. De ce e atât de controversat? Pentru 
modul impecabil cum funcționează SMURD (o știu 
din proprie experiență), pentru că a lezat interesele 
celor care vor privatizarea serviciilor de urgență, deci 
interese particulare, pentru absorbția exemplară a 
fondurilor europene, dar și pentru că în tot ce face se 
arată a fi un palestinian perfect adaptat aici. O să le fie 
greu celor care vor să-l dezetnicizeze ca bun român. 
Rezistă la o presiune mediatică nedreaptă, care ar 
distruge nervii celor slabi de înger. Asta o știu tot din 
proprie experiență: am luat foc atunci când am citit 
că textele mele sunt scrise de Petru Ursache. Le-o fi 
scriind și de aproape zece ani încoace, când moartea 
n-a venit din senin, ci provocată de doctori incapabili?  

Revenind la infractorii gramaticali: limba fără r-uri 
nu-i de acceptat la știri. Nici tricourile pe care scrie 
INFLUENCER. Știri albe nu se mai dau la Protv? Nu 
vreau să mai aud Pa’iament, dinspre cineva cu pier-
cing pe limbă. La news-urile lui Niels auzim despre 
„o hotă’â’ie de guve’n”. Am spus știri? Știrista cu 
decolteu adânc (model Elena Udrea când „creștina” 
- citiți boteza - prunci în Harghita) are știință de car-
te, dacă ne spune că Marea Neagră e un ...lac? Poate 
așa o vede Putin: lac rusesc. Un lac clătinând mine. 
Știați că Dunărea trece, după Euronews, prin brațul 
„Sfântul George”? Al câtelea George? Al 5-lea, primul 
împărat al Indiei,  al 6-lea sau primul George, al Marii 
Britanii și al Irlandei? Sau o fi George I, al Greciei?

Col. Gheorghiță, doctor de felul lui, a spus că vinde-
că nu unul ci „cele două organe, inimă și cord”. Asta 
da, știre (2 martie, 2022), cu roșu însemnată. Între-
bare: e vorba de organele SRI? Cât despre latină, e 
un supliciu pentru colonel, de vreme ce recomanda 
adeverință „ad labam”, de ne-a lăsat „buj-bei”, cum 
pronunța altcineva.

Ajunge. De zappat aș mai zappa, că-i duminică, 
însă joggingul prin mainstream media e nu numai 
obositor, dar și riscant. Te poate intoxica,  poți fi in-
dus în eroare, poți căpăta vreun parazit verbal. Vorba 
lui Costi Rogozanu: „Provoacă demigiuri”. Tot auzind 
accentuări incorecte, ți le însușești: bolid, complice, 
cu accent pe o, plătești facturi, cu acent pe a, la lumi-
nă (sper să nu). Și câte nu se văd pe burtiere: însă-și 
cu cratimă, ca mă-ta și suxcess. 

Știristele pronunță, fără păs, Junker cu j de la 
junghi, Carajan pare a fi Jan de Craiova, Pissaro e 
Pițaro, iar dragostea poate fi pilatonică (nu de la Pla-
to, ci de la Pilate). Viața e oau! Nu mai avem ah, oh, 
vai, avem wow. Nu ne mai place DA, zicem CORS.

 Epitetul care ne covârșește este epic. Bucătarul dă 
rețeta omletei epice; o cremă de față este epică, cutare 
afacerist are un cont epic, iar nevasta poartă pantofi 
cu toc epic. Cum să răspunzi decât cu un râs fabulos, 
adică epic! Vocabula îngrozitor a căpătat conotație 
superlativă: vedeta X e îngrozitor de deșteaptă/ fru-
moasă, iar vedeta Y e foarte... groaznică (iată-l pe 
groaznic cu grad de comparație). 

 Cedez cînd aflu de pe B1 (27 ianuarie 2023) că un 
ucrainean din cinci și-a părăsit țara din cauza războ-
iului. Și că sunt 203 delfini morți pe plajele românești. 
Nu le place războiul nici lor. Aripioarele de delfin 
dispar. Îi dau toată dreptatea prietenului ardelean 
V.S.R.: gata,  închid televizorul și mă simt confortabil 
în/ cu proza mea. 

Restul e... mainstream.
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Despre buruieni lexicale și nu numai
15școala de poezie

Ipostază
Câteodată 
te cufunzi în basm 
ca în realitate
câteodată te simți
de nicăieri venit
spre niciunde
porți un hohot de râs
izgonind parcă moartea
porți un plâns
de cădere în trufie neroadă
un stindard între aripi
o predare spre cer.

Carusel
În laț încerc a prinde 
viața ca vita se zbate.
Ci fă cumva așa încât masca să dispară
Iago nu sunt, să o port veșnic pe obraz!

Măști desenate de aborigeni
apărând prin desiș
măști de spadasini, frisoane eșuate pe obraji
măști de clovni, triști în esența lor
măști de apicultori, râvnind mierea
măști de ciocli, drapați precum corbii
măști de gaze înăbușind speranțe în ranițe
măștile carnavalului venețian, 
ascunzând venerice boli
măștile sărbătorilor de iarnă 
cu dinți de fasole și coarne colorate, din lână
în spatele lor răzbate totuși surâsul, 
sărutul, cuvântul!

Mască de luptă din al cărei dreptunghi decupat
vezi virusul asediind Omul
Cetatea eternă!

Măști de cai – ovăzul legat de grumaz
măști pentru ten, cu aloe și alge
măști funerare
masca lui Agamemnon 
aidoma unui urangutan boțit
masca lui Tutankhamon căsăpit.

Ci tropăie în deșert
potcoavele călărețului
cu mască pe obraz.

Meditație
De ziua începe când talgerul din soare
a bate prinde precum călugărul frământă toaca
de humus pâine, la apus
astfel și chipul nostru încet se estompează
scânteia sângerie a vieții
lucește mat în ochiul privegherii 
o pasăre plonjează
și țipă în zori pierit 
transpir cu tine în noapte 
iar ziua mă înec.

Vocea ta
                                   pentru Charles Gonzales

Vocea ta se lipește de suflet 
fizionomia rămâne întipărită în minte.

Aș fluiera bis
rechemându-te să reciți 
aș scoate dopul de la pix
sau vreun degetar din poșetă
neștiind fluiera. 

Stând în umbră
vocea ta m-ar învălui ca un șal 
mi-ar picura mir peste frunte și pulpe
ar desface fermoarul ghetelor lungi,
vocea ta mi-ar răsfira pletele, 
picura apă sărată pe sâni 
stropi de soare.

Vocea ta deschide fereastra femeii spre fată!
Vibrează alene, cercuri de miere
Cale Lactee vocea ta
mi se scurge pe trup.

Vocea umană
Alo?... alo?...
Vorbiți, aveți legătura!

Pe ultimul rând ne-am așezat
între noi, un scaun gol
Boris Vian a făcut infarct
vizionând un film derulat de o rolă 

peliculă mică seacă
aidoma șampaniei efemere a vieții
un scuipat în fața morții.

Însă pe scaunul dintre noi
s-a așezat de astă dată Jean Cocteau.

Ți-ai sprijinit fruntea în palmă, la un moment dat
pătruns de  apelul disperat.

Alo?... Alo?... Alo?...

Diapazonul trăirilor lua chipul unui sălbatic tatuat
frunze luxuriante  crescuseră din urechi
niște păuni zburau din 
ochii albaștri ca  apa Pacificului.

Autorul savura aerul salin,
picotea cu Sena legată fular după gât
într-o zi mohorâtă de iarnă.

Mâna actriței mângâia zidul, 
zidul plângerii?

telefonul vibra numele tău apărea la apelant 
ea respingea telefonul cu o mișcare felină
neatentă, atrasă de ridurile chipului său din oglindă.

Percepeam invers dialogul disperat.

Mi se părea că un bărbat îndrăgostit o tot sunase, 
până ce murise
iar ea urca prea târziu scările, 
neavând timp să răspundă la apel
ieși apoi în piața plină de porumbei
se crucifică pe asfalt 
de șalul roșu doar îmbrățișată.

Estimp Cocteau mângâia, în locul tău,
vertebrele mele pe sub pletele castanii. 

Magnetism
Ce vrajă porți în ochi, de orizontul îl acoperi tot?

De alerg prin labirintul nopții goală,
costumul tău mă însoțește permanent
iar chipul tău stă treaz în minte
de parcă propriul suflet mă privește
prin ochii-ți de bărbat.

exotică
Se derulează iute filmul vieții
de prin Tahiti par, tu, fin precum eșarfa
trecută prin inel 
strecori umed oftat pe șoldurile mele.

În păr am plante carnivore
avide după eul tău

când briza bate spre buricul Terrei

pe rogojină mișc din clopoței.

aniversare
Să te sculptez
de ar fi,
dalta ar ricoșa cam des
potrivit expresiilor tale schimbătoare

și marmura s-ar transforma
topită după zâmbetul tău.

Pictor, de aș fi 
aș alege cadru feeric
te-aș proiecta între oglinzi de budoar,
versatile lebede ar glisa din pupilele mele spre tine.

Tu, îmbrăcat în chimono
ori albă cămașă
ai recita îndepărtat de toate cele lumești.

Te-aș creiona minuțios
din mijlocul lacului,
pe sub umbrela roz
plutind pe frunză de lotus

pendula manevrând nervos
în diafane, pastelate nuanțe.

antract
De țin în mâini oglinda
totuna, 
chipul ți-l disting în ea 
și rama grea, cu heruvimi minusculi drăcușori
mă prinde în lumea-i înghețată de sub ea 
cum pe actor o mlaștină îl absoarbe în rol.

Sunt într-un teatru vechi
demult actorii au jucat totul pe o carte
iar publicul a râs, a plâns
la drame, comedii.

Deasupra, raid de avioane
cortina cade grea, plafon și candelabru vienez
la Lojă îmbrăcată-n roșu 
Moartea își face pasiența
și scena se dărâmă peste sufleorul din cușetă
ce suflul și l-a dat!

Porunci
Nu călcați în picioare mușunoaiele, 
nici cuiburile păsărilor nu stricați!

Nu deranjați melcii în căsuțele lor - 
rulote rulate abia cărate!

Nu rupeți flori, nici aripi de insecte,
Nu-i chinuiți pe cei mai mici decât voi! – 
ni se spunea, pe când eram copii.

Ploaia de obuze distruge  mânuțele UNICEF
îmbrățișând ocrotitor  pământul.

Din lut ai fost creat, în lut te vei întoarce!
rachetele aruncă în aer tratatele de pace
vreau flori în primăvară, nu foc și oase!

Pe undeva, cred că Dumnezeu nu a murit,
ci doar așteaptă scorul bătăliei dintre Bine și Rău.

Fortuna labilis
Primăvara din tablouri, 
simfonii, mirosul proaspăt al arăturii, 
mult așteptata primăvară a anului 2022!

Depozit de măști, arsenal militar,
convoaie de soldați în triunghiuri pe cer
spre alte zări, zboară mirați spre Dumnezeu.
În mare minele plutesc ca draci prin valuri
și blocuri cad pe oamenii pitiți prin adăposturi,
vaccinuri încă sunt, amenințări, pastile cu iod
natura își urmează rostul.

Indira Spătaru
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n Continuare din numărul trecut

(3). Eul poetic traklian 
și personajele fugitive ale poeziei

Personajul central al poemelor este Trakl însuși 
sau eul poetic traklian. Eul poetic traklian apare însă 
foarte rar la persoana întâi, eu, pentru că Trakl prefe-
ră persoana a doua singular, tu, sau persoana a treia 
singular, el. Tu și el sunt personajele dominante ale 
poemelor, însă ambele reprezintă eul traklian. 

Poemul în proză Preschimbarea Răului (A 2-a ver-
siune), din volumul Dezolare și alte proze (traducere 
George State), are ca personaj un tu, care trebuie să 
fie Trakl însuși, în diferite ipostaze:

„Ce te silește să stai liniștit pe treptele năruite, în casa părinților 
tăi? Negreală și plumb. Ce ridici către ochi cu mâna de-argint; iar 
pleoapele coboară ca-mbătate de mac? Dar prin zidul de piatră tu vezi  
ceru-nstelat, Calea-Lactee, Saturn; roșu. Turbat, copacul golaș 
bocănește-n zidul de piatră. Tu pe treptele năruite: copac, stea, pia-
tră! Tu, un animal albastru ce tremură-ncet; tu, preotul palid care-l 
căsăpește pe-altarul negru.” 

Deja în ultimele fraze citate aflăm câteva dintre chi-
purile sub care se ascunde și totodată se arată perso-
najul tu, care îl sugerează pe Trakl: „Tu (...): copac, 
stea, piatră! Tu, un animal albastru ce tremură-ncet; 
tu, preotul palid care-l căsăpește pe-altarul negru.” 

Eul traklian este într-o permanentă metamorfoză. 
Să urmărim această metamorfoză în același poem 
Preschimbarea Răului (A 2-a versiune): „Tu, un me-
tal verde și-năuntru o față de foc ce vrea să plece și 
să cânte, de pe movila de oase, sumbrele vremuri și 
prăvălirea de flăcări a îngerului. (...). Tu – o lună pur-
purie, când acela apare-n umbra verde-a măslinului. 
Îl urmează noaptea eternă.” 

În volumul Dezolare și alte proze, tradus de George 
State, se mai află încă patru poeme în proză. Să ve-
dem ce personaje au ele.  

Poemul în proză Noapte de iarnă are ca personaj 
același tu, poemul Vis și obnubilare își face personaj 
dintr-un el neindicat în text, poemul în proză Preschim-
barea Răului (Prima versiune, fragment) folosește 
ca personaje un el și un tu, iar poemul Revelație și 
declin își face personaj din eu, deci chiar din eul tra-
klian. Folosirea lui tu și a lui el în locul lui eu este 
un procedeu poetic numit schimbarea de persoană. 

Personajele celor cinci poeme în proză din volumul 
Dezolare și alte proze sunt personaje centrale, însă în 
jurul lor gravitează o serie de personaje-satelit, care 
apar numai câte o clipă în versurile lui Trakl, ele fiind 
înlocuite de alte personaje la fel de „trecătoare”, dacă 
nu cumva aceleași personaje se rotesc în mai toate 
poemele, fapt pentru care le-am numit personaje fu-
gitive sau parțial repetitive. 

Aceste personaje sau pseudo-personaje sunt: „păs-
torul”, „vânătorul verde”, „băieții”, „pescarul”, „le-
prosul”, „băiatul Elis”, „străinul”, „cel singuratic”, 
„solitarul”, „muribundul”, „cel fără de țară”, „cel care 
rabdă”, „pribeagul”, „drumețul” etc. Personajele fu-
gitive sau parțial repetitive din poeziile lui Trakl lasă 
impresia că sunt chiar întrupările eului poetic trakli-
an, iar ele revin obsesiv în mai multe poeme. Eul po-
etic traklian își anunță prezența în poem și prin unele 
dintre aceste personaje schimbătoare. 

Viziunea poetică trakliană ne dezvăluie un eu 
aproape prăbușit, prizonier al întunericului, al năru-
irii și răului. Aceeași viziune invocă repetitiv toamna, 
seara, noaptea, plimbările în singurătate, izolarea, 
pustiirea decorului natural sau urban. 

(4). Eu sunt lumea
Să ne reamintim câteva versuri ale metamorfozei 

eului poetic traklian: „Tu (...): copac, stea, piatră! Tu, 
un animal albastru ce tremură-ncet; tu, preotul palid 
care-l căsăpește pe-altarul negru.” „Tu, un metal ver-
de și-năuntru o față de foc ce vrea să plece și să cânte 
(...). Tu – o lună purpurie, când acela apare-n umbra 
verde-a măslinului. Îl urmează noaptea eternă.” 

Așadar, tu, eul traklian, este deopotrivă „copac, 
stea, piatră”, este „un animal albastru ce tremură-

„O umanitate tăcută sângerează în liniște”  
Observații generale asupra poeziei lui Trakl
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ncet”, este „preotul palid care-l căsăpește pe-altarul 
negru.”  Este „un metal verde și-năuntru o față de foc 
ce vrea să plece și să cânte (...). Tu – o lună purpurie, 
când acela apare-n umbra verde-a măslinului.” 

Trakl ne spune astfel că el sau eul său poetic este 
toate întruchipările lumii sau că are sentimentul că 
este aceste întruchipări. Dar fiind toate întruchipările 
lumii, eul poetic traklian este lumea însăși; sau are 
sentimentul că este lumea însăși. Eu sunt lumea, pare 
să ne spună Trakl, mai precis eul poetic traklian, iar 
această identificare cu lumea și ființele ei este cu ose-
bire un sentiment poetic. 

Eul poetic este copacul, steaua, piatra, deci el 
trăiește viața copacului, a stelei, a pietrei. Eul poetic 
este „animal albastru ce tremură-ncet”, și tot el este 
„preotul palid care-l căsăpește pe-altarul negru”, iar 
asta înseamnă că viața eului este viața și ființa aces-
tora, asemenea lui Brahman, care poartă în sine toate 
ființele, toate viețile. 

Eu sunt Brahman, se spune în Upanișade; eu, si-
nele individual, sunt Brahman, sinele universal. Iar 
aceasta este o idee și o stare poetică. Poetul trăiește 
prin empatie viața tuturor ființelor și tocmai de aceea 
el poate să o exprime. Un fel de imitație a Domnului, 
care este tot ceea ce este.

(5). Tensiunea existențială, afectivă și poetică
Într-o scrisoare către prietenul său Erhard Bus-

chbeck, din 1911, Trakl face această mărturisire: 
„Ai alături poemul prelucrat. E mai bun decât cel 

inițial, întrucât acum e impersonal și plin, gata să cra-
pe de mișcare și viziuni. 

Sunt convins că forma și stilul acesta universal îți 
vor spune mai mult decât forma personală atât de de-
limitată a primei încercări. 

Crede-mă că (...) voi fi mereu și mereu obligat să 
mă corectez pentru a da adevărului ceea ce este al 
adevărului.” 

Iată, așadar, o secvență teoretică importantă din 
poetica lui Trakl. Poetul vrea ca prin corecțiile aduse 
poeziei sale, ca și prin poezia sa, în general, să dea 
„adevărului ceea ce este al adevărului”, adică să dea 
poeziei estetice ceea ce este al poeziei estetice sau de 
valoare. Trakl vrea să ridice poezia sa la nivelul înalt 
al poeziei estetice, universale. Iar el ne asigură că face 
acest lucru prin crearea unui poem care este (trebu-
ie să fie) „impersonal și plin” și, totodată, „universal” 
(scris în „stilul acesta universal”), deci depersonalizat.  

Trakl elimină în acest fel eul liric din prim-planul 
poeziei sale, pentru a-l înlocui cu un discurs obiecti-
vat, impersonal și universal. Poezia lui Trakl vorbește 
îndeosebi despre lumea exterioară, despre dramatis-
mul ei, și spune destul de rar eu. Dar eul liric, deși este 
scos din prim-planul discursului, răzbate totuși din 
lumea pe care poetul o desfășoară în text la vedere.   

l Caracterul impersonal-obiectiv al poeziei lui Tra-
kl este dat de pregnanța lumii crepuscular-dramatice 
și a elementelor ei constitutive, în raport cu persona-
jul „retras” al poemelor. Însă lumea și elementele ei 
dramatice, apocaliptice, sunt alese și totodată create 
de imaginația lui Trakl în așa fel încât ele să producă 
o atmosferă, o stare, pe care o putem numi tensiune 
existențială, afectivă și poetică. 

Cred că producerea acestei tensiuni existențiale, 
afective și poetice este marele obiectiv al poeziei lui 
Trakl, este principiul poetic central, pentru că fără 
această tensiune poezia sa poate rămâne un simplu 
discurs descriptiv. 

Așadar, toată imagistica existențială trakliană este 

orânduită (structurată) în așa fel încât să producă și 
să mențină o anumită tensiune existențială, afectivă 
și poetică; o atmosferă de mister și melancolie, de 
apăsare și tulburate. 

l În poezia lui Trakl, motivele și imaginile poetice, 
personajele și gestica lor sunt reluate, repetate obse-
siv, ele constituind elementele din care se construiesc 
mereu alte și alte contexte, alte scene, alte tablouri, 
alte discursuri, alte poezii. 

Să urmărim ce declară Rainer Maria Rilke într-o 
scrisoare către Ludwig von Ficker (15 februarie 1915), 
despre trăirea poetului, după citirea unui volum de 
poeme al lui Trakl: „trăirea lui Trakl se întâmplă ca 
în imagini oglindite și își umple spațiul întreg, cel de 
nepătruns, ca spațiul din oglindă.”

„Trăirea lui Trakl” se aseamănă, spune Rilke, cu 
„imaginile oglindite”, deci cu imaginile unor lucruri 
care umplu tot spațiul din oglindă. Trăirea lui Trakl, 
prin care înțeleg de fapt tensiunea semantică și po-
etică produsă de poem, umple tot spațiul său. Mul-
te dintre poemele lui Trakl ajung să fie chiar această 
tensiune:

„Mereu și mereu revii, tu, melancolie,
O, blândețe a sufletului singuratec.” 
                    (Într-un vechi album)

(6). Coerența 
Exegeza de limbă germană a poeziei lui Trakl este 

foarte bogată. Uneori însă, această exegeză ajunge la 
concluzii neașteptate, cu totul străine de poezia lui 
Trakl. Iată ce spune de pildă Walter Killy în studiul 
său Über Georg Trakl, Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen, 1960, p. 34 (citat în 1): „Această poezie nu 
vrea de fapt să fie înțeleasă ca sens”... 

Așadar, Trakl nu vrea ca poezia creată de el „să fie 
înțeleasă ca sens”, afirmă Killy... Ne putem închipui 
așa ceva? Ne putem închipui că vreun poet autentic 
nu vrea ca poezia sa să fie înțeleasă? Atunci de ce mai 
scrie? Dar pentru ca Walter Killy să ducă absurdul 
judecății sale până la capăt, el trebuia să adauge că nici 
pictorul nu vrea ca tablourile sale să fie văzute; și că 
nici Beethoven nu dorește ca muzica să îi fie auzită...  

Dacă poezia lui Trakl (și oricare alta) nu este des-
tinată înțelegerii și nu este înțeleasă în sensurile ei, 
deci în semnificațiile ei, așadar, dacă ea este incoe-
rentă, neinteligibilă, atunci ea nici nu poate fi so-
cotită poezie. O poezie fără înțeles nu mai este po-
ezie, ci doar un exercițiu lingvistic gratuit. Texte de 
neînțeles, total incoerente, neinteligibile, au produs 
dadaiștii, futuriștii și poeții absurdului, iar uneori și 
suprarealiștii, în dorința lor expresă de a fi originali și 
totodată de a batjocori poezia. Creația lor de acest tip 
a fost numită antipoezie... 

Dar Trakl nu face parte din familia artiștilor care 
și-au propus să compromită poezia, deci să compună 
texte fără înțeles, pentru că el are prea multe, intense 
și dureroase lucruri de spus despre sine și lume, deci 
de transmis, iar pentru ca aceste lucruri să ajungă la 
cititor, ele trebuie scrise într-un limbaj care să poată 
fi înțeles, deci într-un limbaj comprehensibil, coerent 
sau inteligibil. Coerența sau inteligibilitatea este în 
mod neîndoielnic un principiu al poeziei trakliene și, 
desigur, chiar un principiu general al poeziei. 

Poezia nu ne poate impresiona afectiv, existențial și 
poetic decât atunci când sensurile ei sunt inteligibile, 
deci înțelese. Dacă discursul lingvistic nu ar avea sen-
suri pertinente, inteligibile și, încă, sensuri tensiona-
te existențial și poetic, atunci discursul poetic ar ieși 
din sfera poeziei. Desemantizarea, vidarea de înțeles 
nu poate fi obiectivul niciunui poet autentic și nici al 
artei poetice universale.  

(7). Limbajul poetic
Este lesne de remarcat că discursul traklian este 

compus dintr-o serie de imagini poetice, unele dintre 
ele destul de seducătoare. De aceea, acest discurs poate 
fi numit, la modul propriu, discurs sau limbaj poetic. 

Imaginile poeziei lui Trakl au două mari orizon-
turi tematice: unele aparțin naturii și orașului, deci 
mediului ființei, iar altele aparțin ființei, prin care 
înțelegem mai cu seamă ființa umană și divinul. Voi 
oferi mai întâi câteva dintre imaginile mediului ființei, 
deci ale naturii și ale orașului, culese din volumul 
Tânguirea mierlei, întocmit și tradus de Petre Stoica: 

„steaguri de purpură se prăbușesc prin doliul arțarului”; 
„răsună fierul negru”;
„Prin negru rămuriș răsună jelanii de clopot”;
„constelație rotitoare în neagra tufă de spini”;
„arbori schilozi”; „orașul sumbru”;
„stingerea unei zile de aur”; „descompunerea neagră”.

(va urma)
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„O umanitate tăcută sângerează în liniște”  
Observații generale asupra poeziei lui Trakl

Cronica unui lutier - Templul Reginei Vioară... [fr
ag

me
nt

]

Spuneam în finalul dialogului cu 
doamna Catia Maxim, publicat în nr. 
121 al Actualității literare, că fragmen-
tul oferit spre lectură cititorilor noștri 
din romanul „Cronica unui lutier 
- Templul Reginei Vioară”, îl vom 
publica în acest număr. Iată-l:

„Îi invit cu drag pe cititorii dumnea-
voastră să facem o incursiune alături 
de lutierul Dumitru Cărbunescu printr-
un Berlin primăvăratec, după înceta-
rea Marelui Război. Redată la persoana 
a treia, promenada berlineză e însoțită 
de o  voice over, aparținând violonistu-
lui Mircea-Eugen Cărbunescu, fiul lui 
Dumitru Cărbunescu”. (Catia Maxim)     

„De cum coboară din tren, românul 
de treizeci și șase de ani, călătorul cu 
suflet de pelegrin, impresionat de ae-
rul vechi, îngrijit al gării cu peroane 
pietruite, tatonează ambianța cu iz de 
poveste. Clădirea cu ziduri din cărămi-
dă arămie, acoperiș din fier, cu ferestre 
uriașe spre cer îi induce o stare cura-
tă și sănătoasă. Proaspătul sosit de la 
Porțile Orientului încearcă o senzație 
de vigoare, vitalitate, forță, într-un cu-
vânt, de prospețime.  Ambianța e mar-
cată și de acoperișul boltit al clădirii, 
uriașul luminator, prin care mai mul-
te fâșii de lumină se hârjonesc la cea-
sul dimineții - nu degeaba se spune că 
ceasul dimineții face cât trei de după-
amiază - și se topesc apoi pe cărămida 
aurie a zidurilor.  

Berlinul îl întâmpină cu o atmosferă 
trepidantă. Mai întâi, remarcă străzile 
pietruite cu piatră cubică fie încolonate 
drept, fie unduitoare în fața puținelor 
clădiri cu fațade, rămase intacte după 
încetarea Marelui Război, fie în drep-
tul celor mai multe edificii desfigurate 
de război. Traversat de râurile Spree și 
Havel, orașul își dezvăluie jumătate de 
chip, mai exact, un singur obraz, cel din 
perimetrul gării Lehrter Stadtbahnhof, 
situată pe un viaduct. Capitală a Repu-
blicii Weimar, Berlinul își etalează stră-
zile animate de vânzătoare de flori, dia-
fane sau rubiconde, cu rochii de stambă 
multicoloră, încinse cu șorțuri colorate. 
Dornice să vândă cât mai multe flori, 
zâmbesc trecătorilor sau se agită în ju-
rul unor lădoaie de lemn pe care sunt 
înșirate vase voluminoase de lut, pline 
cu flori, împrospătate, când și când, cu 
picături de apă împrăștiate din stropi-
tori metalice. Din acest peisaj floral, fac 
parte și florăresele, nu doar cele care 
pășesc, grațios, pe trotuare, cu o cobiliță 
cu două coșuri din nuiele, pe un umăr, 
pline cu flori, dar și cele care, cu brațele 
încărcate de corole multicolore, îi îm-
bie pe trecători să cumpere. Nu mică 
îi e mirarea să vadă cum bărbații cum-
pără flori, cu frenezie, ca și cum le-ar 
devora: buchete multicolore, mai mici 
sau mai mari pentru a le oferi iubitelor 
și soțiilor care i-au așteptat, cu credință 
și nerăbdare, să se întoarcă de pe front. 

Berlinul împânzit însă cu mărturii de 
război, aduce, mai degrabă, cu o scenă 
pe care alunecă o sumedenie de artiști 
ambulanți. Fiecare imagine atrage prin 
inedit și spontaneitate. 

Noul sosit se lasă pradă încântării. 
Imagini și tablouri se succed întocmai 
acelor scurt-metraje realizate, la înce-
put de secol XX, de operatori entuziaști 
a căror muncă va fi riguros arhivată pen-
tru utila informare a generațiilor urmă-
toare. Zărește o trupă de muzicanți în 
mijlocul unui cerc de oameni, bucuroși 
să aplaude după fiecare improvizație. 
Forța sunetului, a ritmului, generată 
de instrumente, voce, efecte sonore și 
percuție provoacă răspunsuri rapide și 
spontane din partea spectatorilor stra-
dali, nerăbdători să danseze, să cânte 
și să aplaude, ușurați c-au scăpat de 
război. Ceva mai încolo, într-o piață 
publică, doi tineri, cocoțați pe capota 
unui automobil, împrăștie manifeste în 
mulțime. Curios, se apleacă, și ridică un 

pliant pe care citește un text de propa-
gandă politică, un exercițiu perfect de 
manipulare, despre o iluzorie stare de 
bine. În esență, o imagine deformată a 
realității. Mai departe, la o intersecție, 
,,un polițist cu caschetă metalică ajută 
o fetiță să traverseze și revine să-i dea 
informații unei bătrâne”. Grupuri de 
berlinezi își savurează gustarea adusă 
la pachet. Câțiva lucrători repară stra-
da: pun la loc piatra cubică, smulsă de 
mașinile de război. Pe străzi oameni 
dornici să stea la taclale. Locuri largi, 
animate de porumbei. Un tramvai trece 
cu viteză pe lângă o căruță trasă de cai: 
îi amintește de București. Un alt tram-
vai suspendat îi șuieră deasupra capu-
lui. Continuă să meargă fără țintă. Puțin 
mai departe, într-un rond generos, în 
dosul unei tarabe, o vânzătoare durdu-
lie, cu părul strâns în coc, împachetează 
pentru un client, ,,într-o bucată de ziar 
un pește”, iar alta, alături, curăță de 
zor un pește uriaș. Ceva mai încolo, în 
același film, o căruță cu butoaie cu bere, 
staționează uitată, încremenită parcă 
într-o somnolență străină de spiritul 
orașului. Continuă să meargă, aproape 
la întâmplare. Repere fixe și mulțimi de 
oameni se succed unele după altele. Un 
bărbat, ireal de blond, ,,alimentează cu 
canistra rezervorul unui automobil”. 
Un murg Pinzgau ronțăie ovăz dintr-o 
găleată atârnată de gât. De altfel, șiruri 
de căruțe staționate, cai cu gălețile la 
gât, alternează cu coloanele de automo-
bile ce trec sprințare pe lângă atelajele 
oprite la marginea trotuarelor. ,,Tolă-
nit pe bancheta unei trăsuri”, un bărbat 
cu pălărie cu pene, unul rotofei pe care 
costumul stă să crape, ,,își aprinde, tac-
ticos, un trabuc”. În crucea străzilor, 
la intersecții, pe Unter den Linden, un 
polițist se străduie să stăpânească un 
trafic aglomerat și amestecat. Mulțimi 
pestrițe de oameni traversează în gra-
bă străzi și bulevarde. Forfota stradală 
fascinează. Ritm trepidant. Tramvaie 
cu acoperișuri publicitare ronțăie ve-
sele pe șine. Trăsuri cu cai își văd ne-
tulburate de drum. Camioane Gottlieb 
Daimler cu motor Phoenix privesc de 
sus automobilele, fie ele și Rolls Roy-
ce. Scene vii, însuflețite de o diversitate 
umană în expansiune. Femei cu rochii 
mulate și pălării cloche, flappers. În 
alte scurt metraje, un berlinez grizonat, 
posibil nostalgic, își cumpără un baston 
de la un vânzător ambulant, cu gândul 
la vremurile de dinainte de război. Ima-
gini surprinse într-un cotidian stradal, 
derulate pe o peliculă post-război, rea-
lizată de British Pathé, în secvențe alb-
negru pe care orice curios le poate vizi-
ona în generoasa Arhivă Pathé News.

Câteva zile de tatonări - suma cu 
care a plecat din țară, nu-i permite să 
prelungească incertitudinea - sunt de-
ajuns pentru a găsi o cameră cu chirie 
modestă și de a lua decizia să se înscrie 
la Hochschule für Musik, Universitatea 
Regală Academică de Muzică.         

Conștient de dezavantajul de a nu 
vorbi curent germana, Dumitru înce-
pe să studieze limba vorbită la Berlin, 
străduindu-se să o învețe rapid în prac-
tica de zi cu zi. De un real folos se do-
vedesc istețimea lui nativă și abilitățile 
muzicale. Pe de altă parte, dorința de a 
se familiariza rapid cu orașul îl deter-
mină să facă zilnic o plimbare pe jos. 
O promenadă matinală pe Alexander-
platz, aproape de poarta medievală a 
orașului, în inima Berlinului, e un bun 
prilej de a lua pulsul urbei, căci locul 
zvâcnește în ritmuri de birje, autotu-
risme oficiale, mașini de lux, autobuze, 
trenuri subterane și tuneluri, de unde 
răzbat în cascadă sunete și expresii. Își 
ia ca punct de reper Berolina auf dem 
Alexanderplatz, statuia de pe artera 
aglomerată cu multe zone de trecere, 
animate de o mulțime de oameni. Ca-
dre și sunete se succed cu repeziciune. 
Cai care trag vagoane inscripționate 

Post und Export Karten Fabrik Emil 
Jacobi, Fabrica de cărți poștale și de 
export Emil Jacobi. Tramvaie. Pe o 
clădire uriașă scrie R. Zechlin, posibil 
numele compozitorului Ruth Zechlin, 
originar dintr-o familie de la frontie-
ra Brandenburg-Mecklenburg, la nord 
de Berlin, cunoscută și datorită altor 
reprezentanți de frunte, precum istori-
cul Egmont Zechlin, profesorul de mu-
zică și virtuozul pianist Dieter Zechlin. 
Vizavi, guvernează un ceas cu reclama 
Amol, posibil farmaceutică. Magazine. 
Restaurant Topische Fr. Hahn. Coafor. 
Fabrică de mobilă Am Alexanderplatz. 
Trafic pietonal și rutier, aglomerat, 
alert și complex, împovărat de tramva-
ie și căruțe cu butoaie de bere. Trecerea 
în revistă a fiecărui cadru îi dă șansa de 
a auzi cum pronunță neamțul de rând 
cele mai uzuale cuvinte. Importantă și 
utilă se dovedește și trecerea pe lângă 
tonete, tarabe ambulante de unde își 
cumpără un brockhwurst cald, înmuiat 
în muștar și o cafea berlineză cu arome 
germane. Față în față cu berlinezul de 
rând, cumsecade, binevoitor, bucuros 
să-l îndrume printre atâtea consoane, 
Dumitru are ocazia să exerseze pe viu 
germana: o astfel de practică cotidiană 
preia, cu succes, atributele unui curs 
intens de învățare a limbii. Va avea însă 
nevoie de luni de zile de buchiseală să-
și însușească onorabil germana. În 
plimbările lui, include și cartierul Sche-
unenviertel, vecin cu Alexanderplatz, 
populat de evrei săraci, imigranți din 
Galiția, Polonia și Ucraina. Majorita-
tea, ortodocși, orientali, aceștia vorbesc 
mult și repede, gesticulând amplu. Lui i 
se par diferiți de evreii din Căuzași, de 
exemplu. Locuitorii din Scheunenvier-
tel dau viață și culoare ,,Babilonului” 
berlinez în care se aud cuvinte rostite 
în limba rusă, idiș, ebraică și germană. 

Cu fiecare zi care trece, Dumitru 
apreciază mai mult orașul curat și ae-
risit, urbea cu parcuri și păduri. Pentru 
început, reușește ca, din suma de bani 
cu care a plecat de acasă, să achite la 
termen chiria și taxele de studiu la Aca-
demia de Muzică, unde începe să frec-
venteze cursurile de trompetă și înstru-
mente de suflat.  

Tata avea numeroase amintiri din 
perioada berlineză. Imagini proaspete 
cu arome nostalgice. Își aducea-amin-
te, de pildă, de lungi promenade pe 
Unter den Linden, un lung bulevard cu 
tei și nuci, plantați, de la Poarta Bran-
denburg până la Castelul din Berlin 
(Stadtschloss), de-o parte și alta a 
trotuarelor, aidoma unui “batalion de 
soldați prusaci”-  Johann Strauss III  
a compus un vals pentru Berlin, «Un-
der the Linden Trees», “Pe sub copacii 

de Tei”, o bucata muzicală care redă 
frumusețea arterei berlineze. De cele 
mai multe ori, o plimbare pe Unter den 
Linden era o bună ocazie să admire 
femei elegante care se îndreptau spre 
săli de teatru sau cabarete la brațul 
unor bărbați costumați la patru ace. 
Nu exagerez dacă spun că majoritatea 
clădirilor clasice și, mai ales, Univer-
sitatea Humboldt, din inima orașului 
i-au marcat și i-au șlefuit caracterul și 
determinarea cu care a făcut față eve-
nimentelor nu tocmai line prin care a 
trecut. 

Pe Fasanenstraße 1 b, în cartierul 
exclusivist Charlottenburg, se înalță 
clădirea barocă Hochschule für Mu-
sik. Înscris la clasa de trompetă, Du-
mitru începe să studieze, disciplinat și 
temeinic, trompeta cu care e oarecum 
familiarizat din anii de cazarmă. Sub 
riguroasa și atenta îndrumarea a colec-
tivului de profesori de marcă, învață să 
execute game, arpegii, repetări de su-
nete într-o articulație rapidă. Constată, 
cu bucurie și uimire, că trompeta este și 
ea o ,,vioară a alămurilor”, cum inspi-
rat remarcase deja Hector Berlioz, au-
torul unui ,,Tratat de instrumentație” 
pe care, în calitate de student, Dumitru 
are prilejul să îl parcurgă cu frenezie de 
la un capăt la altul. 

Cu toate astea, studiul trompetei nu-i 
anihilează dorul de vioară. Ea continuă 
să rămână pentru el Regina Instru-
mentelor. Trompeta îi captează intere-
sul, dar studiul ei nu anulează dorul lui 
de vioară, dată, fără voia lui, la o parte. 
Se întâmplă însă ca, uneori, visele să 
se împlinească de la sine. Astfel, oca-
zia, de a se apropia de arta luteriei, se 
ivește pe neașteptate,  câteva luni după 
sosirea la Berlin. Iar prilejul de a fi din 
nou în ipostază de discipol apare când 
pășește prima oară în atelierul lui Au-
guste Hermann, urmașul unei familii 
de meșteri de instrumente muzicale 
din orașul Markneukirchen, landul Sa-
xoniei. Încă de la prima lui vizită la Au-
guste Hermann, are revelația sublimei 
taine dintre magistru și discipol. Invo-
luntar, respectul pentru un maestru îl 
fac să dea în bâlbâială, mai ales după 
ce constată că filiala berlineză a maga-
zinului Hammig & Sons, administrat 
de fiul lui Hermann, e patronată de 
virtuoși ai vremii, printre care și sacrul 
Zimbalist Efrem, originar din Rostovul 
de la buza râului Don. Năucit de spațiul 
aerisit și generos, destinat arcușurilor, 
de ambianța muzicală inedită, vizitea-
ză, cu o atitudine aproape evlavică ma-
gazinul iar, când zărește, undeva, mai 
în spate, ușa pe care scrie Auguste Her-
mann, Atelier de luterie, îi mulțumește 
în gând destinului.

Catia MAXIM
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O Poetă: Florina Blidariu 

Am avut, de curând, rarisima șansă de a identifica 
un talent poetic juvenil, în formare, desigur, în matu-
rizare, în desăvârșire, dar, după credința mea, indis-
cutabil, în persoana masterandei Florina Blidariu  (n. 
31 iulie 2000, în Caransebeș; absolventă a Liceului Pe-
dagogic „C. D. Loga” din orașul natal și a Facultății de 
Litere din Timișoara). Rod al unei inteligențe emoțio-
nale de netăgăduit, recurgând, intuitiv, la strategiile 
dorinței, utilizând dezinvolt, dar adecvat, și strategii-
le limbajului artistic, poemele Florinei Blidariu atrag 
numaidecât atenția prin prezența ideilor trăite (nu 
doar emise), prin profunzimea cețoasă, nocturnă, a 
simțămintelor, prin ambiguitatea și originalitatea 
soluțiilor afective, prin acuratețea și proprietatea sti-
lului. Firește, este doar un debut. Un debut absolut. 
Un început de drum. Dar un început de drum sub mai 
mult decât promițătoare auspicii. (eugen Dorcescu)

Carnal 

Îmi dai o petală, o pun într-o carte și citesc printre rânduri 
Îmi dai o scoică, o duc la ureche… aștept să vină marea 
Îmi dai mâna ta și o conturez lângă a mea 
Îmi dai inima ta și eu îți arăt lumea din ea 
Mi te dai pe tine și eu te croiesc pe măsurile mele 
Eu, tu și o petală, simbioza letală.

autoportret
Poate sunt un vis al oricui și poate al nimănui 
Poate sunt o peluză peste care crește iarba 
Poate sunt o fotografie pe peretele cuiva 
Sau poate sunt un vers dintr-o melodie necompusă 
În final sunt doar un gând c
are zboară peste tot și niciunde 
Și niciunde…

negare
De-ar fi să colind pământul 
La tine m-aș întoarce 
Ți-aș aduce trandafiri albi și un semn de carte 
L-aș pune între petale 
Aș număra zilele 
Și iarăși la tine m-aș întoarce… 
Să-ți fac așternut și cunună 
Să-ți pun o pernă de flori la cap 
Să miroși a busuioc 
Și măcar o clipă să mă gândesc: 
Tu n-ai murit, tu n-ai murit deloc!

Hipnoza de vară
Atâtea nopți de vară au fost
Când inima mea am dat-o cerului
În nopțile reci și calde
Când refugiul era un ciment tare
Pe care îmi lăsăm trupul diafan alunecând 
Ca mâinile unui pianist pe clapele pianului
Și atunci avea loc hipnoza
Ochii mei îl vedeau doar pe el
Aveam impresia că sunt acolo
Că sunt sus și că planetele dansau în jurul meu
Și deodată m-am trezit
Era lumină afară
Iar cimentul se încălzise de la căldura sângeului meu
Așa a fost toată vara
O repetiție deloc monotonă
Oare-i posibil să nu-ți placă
Să fie vară în fiecare noapte?

răspuns
Dacă vrei să spui ceva acum 
Nu spune, taci 
Știu că tăcerea e cel mai bun răspuns 

Și câteodată e mai bine să fie doi vinovați nevinovați 
Decât doi nebuni îngropați 
în propriile orgolii și dezamăgiri.

Contradicții
Nu mă întreba de ce
Întreabă-te cum
Întreabă-te dacă e primejdios
Întreabă-te, tu, tu, 
dacă e vreo capcană și-i dulce ca mierea
Întreabă-te, ca să nu înnebunești 
când guști din dulcele acesta.
E primejdios!
Lasă-te pradă primejdiei
Și întreabă-te de ce n-ai făcut-o mai devreme?!

Când focul se stinge
Mă uit, te privesc 
Nu te uiți, nu vezi 
Aveam foc în ochi 
Te-ai temut că te arde 
Și nu te-ai uitat. 
Ai făcut, din nopți de vară, iarnă 
Și au fost nopți reci 
Și focul s-a stins…

Simple cuvinte
Spune-mi prin simple cuvinte 
Doruri ce ard nestinse 
Din camera gri și întunecoasă 
Când un tablou te privește și… 
Și așteaptă de atâta vreme 
Să-l faci viu 
Sperând că va fi pe peretele altcuiva 
Spune-mi cu viu grai 
Că nu ne-au lovit degeaba stelele 
Și că noaptea se coboară toate lângă noi 
Să vadă două flăcări arzând sub lumina lor.

uitare 

Ai vrea să-mi fii noapte și zi 
Apus și răsărit? 
Ai vrea să trecem cu barca din oceane în oceane? 
Și cu soarele să ne întâlnim? 
N-ai vrea, tu, să vezi adevărata lume 
și nu minciuna de aici? 
Eu te duc să nu ne mai întoarcem… 
Ai vrea să rămânem pe o insulă cu maci? 
Să ne îmbătam de ei și să uităm... 
Și să uitam…

timpul
Noapte 
Cerul în întunericul lui 
părea alb de lumina stelelor 
Vântul, oftând, își făcea dansul 
Printre crengile teilor uscați și ale salciei plânse 
Facil și-au întins rădăcinile eterne, pe furiș, în liniște 
Peste gurile celor ce nu vor să vadă. 
Nu se mai aude glas, suspin, oftat 
Numai aerul curge în direcția ochilor: 
E rece, clipești… trece o clipă 
Deschizi ochii larg… 
Acum vezi acea noapte 
Mușchii ți se zbat și în lupta lor 
Palmele îți apasă pieptul 
urcând cadențat spre obraz 
Degetele fredonează un poem idilic 
Pe pleoapele obosite 
Și genele-s fascinate de umorul antic 
De pe vremea lui Vergiliu. 
Timpul se scurge letal 
Te păcălește și din nou revine la normal 
Joacă-te cu el! 
Fă-l doar un calambur 
Tu, om minunat!

Silvia C. Negru: 
Strălucirea lacrimei

David Press Print, Timișoara, 2022, Prefață de Cornel Ungureanu
Această carte ilustrează bogăția preocupărilor Silviei C. 

Negru, concretizate în poezie, proză, teatru, publicistică, și 
dovedește setea nepotolită a idealului artistic, înălțată peste 
nimicnicia deșertăciunii terestre. Spiritul autoarei, neliniștit 
și dornic de altceva decât poate oferi mediul ambiant, este 
receptiv la ceea ce este nou, are legături adânci cu filosofia, 
muzica, artele, știința. Raportul dintre lumea obiectivă și sta-
rea sufletească este încărcat de sugestii, generează emoții, un 
lirism intens. Conturează setea de viață, o adevărată filosofie 
a mântuirii creștine. În singurătatea plină de misterul lumii 
Dumnezeiești, poeta simte veghea Celui Veșnic. Lirismul  
problematicii filosofice este susținut de frumusețea, concen-
trarea limbii. Claritatea gândirii poetei generează, prin forța 
imanentă a cuvântului, înălțare spirituală, creează sentimen-
tul unei liniști pure, cu armoniile credinței  în Dumnezeu. 

Poeta se regăsește în lucruri prin reificare. Realitatea 
nu este un peisaj, ci o stare sufletească. Termenii iubire, 
eternitate se asociază cu setea cunoașterii în fața Divinu-
lui. Ascendența spirituală se însoțește cu sensul unui pan-
teism delicat al lucrurilor. Panteismul susține ideea fuziunii 
individului cu realitatea divină. În panteism, Dumnezeu este 
substanța  unică a cărei emanație este lumea. Panteismul, în li-
teratură, este, mai ales, cultul naturii, creație a lui Dumnezeu; 
natura nu poate fi concepută în afara Divinului. Frumosul și 
sublimul, categorii estetice fundamentale, semnifică în poezia 
Silviei Negru triumful valorii umane în relație cu absolutul. 
Frumosul în literatură este o creație „născută și renăscută din 
spirit” (Hegel). Eleganța stilistică, profunzimea meditației 
aparțin unei voci lirice de mare sensibilitate. Elementul bi-
blic conferă adâncimi metafizice, potențează credința acestor 
vremuri în care umanitatea trăiește momente de criză. Versu-
rile generează înălțare spirituală, sentimentul Luminii Divine 
(Cioran) scrutează profunzimile existenței. Sufletul se înalță 
prin credință, slujind unicului și atotputernicului stăpân – 
Dumnezeu,  cum scria Mircea Eliade.

Poezia Silviei Negru are în centru dragostea de oameni, 
legea morală, patosul sentimental al credinței în Dumne-
zeu. Poeta se înscrie pe linia unei tradiții a poeziei religioa-
se, după cum s-a  observat, ilustrată de Vasile Voiculescu, N. 
Crainic, Radu Gyr, Tudor Arghezi. Mai apropiată de poezia 
lui Arghezi, după cum mărturisește, Silvia Negru vorbește în 
ipostaza artistului conștient de vocația sa creatoare, raportată 
la sentimentul de libertate. Structura gândirii poetei este cea 
a unui metafizician în căutarea transcendenței. Dorința de 
cunoaștere a tainelor se însoțește cu sentimentul singurătății 
și al jertfei. Mircea Eliade consideră că singurătatea înseam-
nă fericire. Poezia Silviei Negru cunoaște marile experiențe 
emoționale, de la adâncimile nadirului la înălțimea cerului. 
Fantezia mereu activă, vivacitatea debitului poetic sunt tră-
săturile unei poezii moderne prin viziune si sensibilitate. În 
antologia de proză scurtă, demersul autoarei este sub lumina 
dragostei față de oameni și a credinței creștine (Lucian Ioni-
că). Observam mai sus strânsa legătura între proza și poezia 
autoarei, mereu consecventă crezului său artistic. Strălu-
cirea lacrimei definește o biografie condusă de lumina 
dragostei față de oameni și a credinței creștine (Cornel  Un-
gureanu).  S-a observat că multe sunt poezii-program, care 
transmit mesajul venit din partea Divinului: „Marele Cuvânt 
îl scrie Biblia./  Este rostit în toate limbile globului albastru./ 
Se cântă la cer pe voci egale,/ Ne adună la Cina cea de Taină,/ 
La Rugăciunea de pe Muntele Măslinilor,/ lângă Mântuitorul 
Milostiv.” (Prin cuvânt și muzică, pag. 81).

Imaginile biblice sting violența, frustrările. Lângă imaginea 
din Cartea Sfântă apar și cele de lângă noi. Prezența antinomi-
ilor generează strălucirea lacrimei, observă Cornel Ungurenu. 
Sub cupola dragostei de oameni, de locuri, de vârste, de copi-
lărie mai ales, de adolescență, lacrima strălucește prin credința 
creștină: „De copil veneam spre tine,/ din arealul unui sat./ 
Socoteam că ești misterul/ Și îl voiam conștientizat.” (Înge-
rul albastru-violet). Poezia Confesiune strânge valențele 
unei adevărate arte poetice: „Mă simt atât de mic în fața Ta;/ 
genunchii-mi tremură și ruga-i grea./ Salvează-mă Părinte, 
Luminează!/ Nu cred decât în Tine, înaltă vrednicie.”

Versuri de candoare, de gingășie conturează chipul femeii, 
sub semnul Divinului: „Femeia e miracol când visează./ În 
largul lumii e mare bucurie,/ Sub ocrotirea sfântă e calea-
nsingurată (…)/ În rugile-i aprinse (…) cresc arborii iubirii, în 
vise repetate. ” În paradigma panteismului, amintit mai sus, 
se înscriu versurile care elogiază, în spirit creștin, magia râu-
rilor, a munților: „Pe râurile-albastre/ vin rugăciuni sfioase 
ale fetelor fecioare./ Munții adună vulturii străjeri/ la suflet și 
la gând auriferi./ Paradisul Deltei noastre/ lângă mare poartă 
astre.” „Înălțimile ne întrețin spiritul (…)/ Ard, rănesc, dau 
lacrimi, suspin,/ Dar izbutești să te înalți (…) mai aproape de 
Tine.” (Iubesc înălțimile).

Sub semnul panteismului, imaginile binelui, ale Vocii de 
Sus, întâlnesc lumea de jos; lângă imaginile din Cartea Sfântă 
apare și lumea noastră terestră: „Sub iarba verde, e-o grafie-
nțeleaptă,/ iubirea de pe urme atât de așezată./ Se remodelea-
ză liniștea din sfere,/ când iarba împletește stele după stele.” 
(Diadema ierbii noastre, pag. 98). Întâlnirea cu Sacrul 
este șansa mântuirii noastre (Mircea Eliade). 

Citând o apreciere consacrată de Titu Maiorescu, afirmăm 
că Silvia Negru este poetă în toată puterea cuvântului.

Marius terCHILă
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Bătălia navală

Văzând că Mahomed a realizat blocada Belgradului, 
Iancu l-a sfătuit pe părintele Capistrano, care a dus o par-
te din cruciați pe malul al Savei. Acolo au fost trimise și tu-
nurile luate de Mihai Szilaghyi de pe zidurile Belgradului. 
Iancu a înțeles că singura cale care i-a rămas este de a-și 
deschide drum pe Dunăre, altfel risca să lase orașul fără 
apărare, și mai ales, fără provizii; cele existente se termi-
nau în cel mult două săptămâni. O bătălie în câmp deschis 
cu turcii nu era posibilă, atât din cauza raportului de forțe 
cât și a faptului că mulți dintre cruciații aduși de Capistra-
no nu aveau suficientă îndemânare în mânuirea armelor.

Iancu nu a pus preț pe apărarea zidurilor care împrej-
muiau Belgradul. Din experiența bătăliei dusă de Maho-
med la Constantinopole, el știa că zidurile cetății nu vor 
rezista multă vreme noilor tunuri aduse de Mahomed, un 
iscusit strateg militar, care a intuit importanța și rolul ar-
tileriei și al celorlalte arme de foc în bătăliile viitorului. 

Analizând cu aceeași dibăcie forțele existente la fața locu-
lui, Iancu a înțeles că nu avea altă alternativă decât o ofen-
sivă pe Dunăre, în care se putea bizui pe echilibrul dintre 
cele două flote, chiar dacă navele lui erau mai mici și mai 
puțin dotate cu armament față de cele otomane. Compen-
sau în schimb cele 40 de galere aflate sub fortăreața de pe 
malul râpos al Dunării, pe care Mihai Szilaghyi le-a pre-
gătit cu grijă, dotându-le cu tunuri și personal format în 
special din sârbi din oraș, care îi urau cel mai mult pe turci.

Când planul a fost terminat, Iancu a trimis poruncă 
navelor ancorate la Slakamen, la vărsarea Tisei în Du-
năre, să se îndrepte spre Belgrad, iar lui Mihai Szila-
ghyi să fie pregătit să atace din spate flota otomană în 
dimineața zilei de 14 iulie 1456, stabilită ca dată pentru 
ofensiva navală. O bătălie care, în opinia lui Iancu, ar fi 
un pas important în lămurirea războiului cu turcii. 

Luând cei mai buni luptători cu el, Iancu a mărșăluit în 
miez de noapte spre Slankamen pentru a se întâlni cu na-
vele pornite din porunca sa spre Belgrad. Lăsă caii în grija 
unor slugi care urmau să-i ducă în tabăra de la Zemun, apoi 
Iancu cu luptătorii săi se îndreaptă spre Dunăre, unde îl 
așteptau navele acostate la mal. Trimite vorbă să coboare 
toți oamenii din ele, începând cu căpitanii până la echipaj. 
După ce se adună pe malul liniștit al apei, Iancu le spune:

- Vitejii mei! Astăzi este o zi însemnată, atât pentru 
voi, cât și pentru întreaga creștinătate. De voi depin-
de dacă nepoții voștri își vor mai face semnul crucii 
sau dacă se vor mai împărtăși cu trupul și sângele lui 
Hristos. De voi depinde dacă în bisericile voastre vor 
mai răsuna cântările liturgice sau veți auzi muezinii 
care îi cheamă pe musulmani la rugăciune. Ziua de 
azi este importantă pentru că deschide calea miilor 
de cruciați, adunați din toate cuprinsurile Europei, să 
sară în ajutor, când vor ataca oștile sultanului Maho-
med. Belgradul, după cum știți, este poarta Europei și 
a creștinătății, Poarta Războiului nostru Sfânt. Dacă 
pierdem Belgradul, lumea creștină ajunge în mâna 
păgânilor. Asta așteaptă ei acum, să poată trece prin 
această Poartă Sfântă și să-și deschidă drum spre 
Buda și Viena, iar după ele vor urma la rând Milano, 
Veneția, Roma, Paris. Sultanul Mahomed crede deja 
că Europa este în mâinile lui, de aceea și-a trimis toate 
galerele pe care le are să închidă Belgradul din toate 
părțile, să nu mai putem duce provizii, arme și oaste. 
Dacă orașul este blocat cine să-l apere de păgâni? Cei 
câțiva oșteni pe care îi are cumnatul meu? Sunt și ei 
vlăguiți după aproape două săptămâni de când Maho-
med lovește zidurile Belgradului, cu tunurile lui cele 
mari, cu care a cucerit Constantinopole. Dacă păgânii 
își iau avânt peste ziduri, cine să le apere? O mână de 
oameni sleiți de puteri care abia se mai mișcă de obo-
seală? Mihai Szilaghyi mi-a trimis vorbă că, dacă în 
câteva zile nu-i trimit oști proaspete, va fi silit să pre-
dea turcilor orașul. Vreți să se întâmple una ca asta?

- Nuuu!, răsună vocea oștenilor. Moarte păgânilor! 
Moarte lui Mahomed!

- Așa m-am gândit și eu. De aceea v-am chemat 
aici. Voi conduce personal bătălia cu flota otomană. 
Va trebui să-i luăm prin surprindere și să spargem 
blocada. Aveți ceva împotrivă, vitejii mei?

- Nuuu! Moarte păgânilor! Moarte lui Mahomed!
- Nu trebuie să vă fie teamă. Păgânii nu au nave mai 

multe decât noi. Chiar dacă ale lor sunt mai mari și mai 
bine dotate cu tunuri față de ale noastre, la timpul potri-
vit ne vor veni în ajutor navele pe care le are Belgradul 
și cruciații Sfinției Sale Giovanni da Capistrano, care ne 
vor susține cât va dura atacul.

- Uraaa! Trăiască Iancu de Hunedoara! Moarte păgâ-

Andrei Breabăn

nilor! Moarte lui Mahomed!
- Victoria trebuie să fie a noastră. Dacă vom pier-

de această bătălie, nu pierdem numai noi, ci întreaga 
creștinătate, iar viitorul ne va judeca. Trebuie să dăm tot 
ce putem din noi, să le arătăm turcilor cine suntem. 

- Uraaa! Trăiască Iancu de Hunedoara! Moarte păgâ-
nilor! Moarte lui Mahomed!

Iancu urcă pe puntea celui mai mare vas al flotei ve-
nite de la Slakamen, urmat de Ștefan, de Titus Dugovici, 
echipa de trâmbițași și mai mulți oșteni. 

Sunt urmați de ceilalți oșteni și marinari care urcă pe 
galerele care așteptau să-și întindă pânzele și să porneas-
că pe Dunăre. Căpitanii navelor urcă ultimii. Aruncând 
o privire în zare, la semnalul lui Iancu poruncesc să fie 
întinse pânzele iar vâslașii să-și facă treaba. Era nevoie 
să se grăbească, să-i ia prin surprindere pe turci. 

Tocmai s-a pornit un vânt slab de vară care mâna gale-
rele peonilor spre Belgrad, pe apele liniștite ale Dunării 
care bolboroseau vesele. 

- Fooc!, se auzi comanda părintelui Capistrano, când boie-
rul Petru îi spune că vede în zare steagul lui Iancu pe un catarg. 

- Fooc!, repetă căpitanii lui Iancu rămași pe uscat, 
care le poruncesc tunarilor să tragă în galere otomane 
de pe Dunărea și Sava. 

Din loc în loc, din mijlocul cruciaților, răsună câte un 
bucium, ducând porunca pe celălalt mal al Dunării și al 
râului Sava. Cum le aud, toți comandanții împrăștiați 
de-a lungul celor două ape repetă porunca către tunari.

- Foooc! Loviți direct în galerele otomane! Nu irosiți 
bombardele în zadar! Moarte dușmanilor!

Atât tunurile de asediu dispuse la mai bine de 500 m de 
navele otomane, cât și suratele lor mai mici, falconetele 
și houfnicele pe două roți, făcute de cehi, trimit obuze și 
bolovani de piatră spre țintele dinainte stabilite de tunari. 
Alte bubuituri se aud din largul Dunării, de unde se putea 
vedea tot mai clar un vas mare ce înainta în față, urmat 
îndeaproape de alte vase mai mici. Sus, pe punte, pe ga-
lera din fața, domina Iancu cu trupul său vânjos. El da 
comenzi scurte și rapide, cu vocea sa puternică și blândă.

- Fooc!, strigă Iancu spre tunarii de pe nava lui. 
Țintiți amândoi spre galera amiralului.

- Fooc!, se auzeau pe celelalte nave vocile celor puși 
de Iancu să le conducă, auzind porunca transmisă 
prin sunetul ascuțit al trâmbițelor. 

- Țintește galera aceea din dreapta celei cu drapelul semi-
lunii pe ea! Fooc! Bravo! Ai lovit drept pe punte. S-a înroșit 
puntea de sângele păgânilor. Uite-i cum fug să scape cu viață.

Luate prin surprindere de loviturile de tun care ve-
neau din toate părțile, pe navele otomane apare de-
ruta. Fiind lovite din trei laturi, nu știau de cine să se 
apere. Mulți dintre turci sar de pe punte și înoată spre 
mal sperând să scape cu viață. Știau că nu departe, în 
fața Belgradului, se afla tabăra lor. Dar nu apucă să iasă 
din apă, că se trezesc cu o sabie sau un topor deasu-
pra capului. Cei mai îndrăzneți încearcă să lupte, dar se 
trezesc înconjurați de cruciați și sunt nevoiți să se pre-
dea, în timp ce unii scot iataganele și insistă să lupte, 
îngrășând pământul cu măruntaiele lor. 

- Desfaceți repede lanțurile cu care sunt legate nave-
le. Eliberați-le să se poată mișca liber pe apă. Pregătiți 
vâslele să plecăm de aici!, se aude vocea aspră a coman-
dantului flotei otomane.

Lanțurile care țineau legate între ele galerele turcilor 
se desfac la repezeală. Fiind trase apoi pe nave, produc 
un zgomot asurzitor acoperit doar de bubuitul tunuri-
lor și zgomotul bolovanilor care le lovesc fără milă din 
toate direcțiile. 

- Mânați cu viteză spre Belgrad!, continuă comandan-
tul flotei otomane. Lovim în porțile cetății și forțăm in-
trarea! Numai așa scăpăm de urmăritori.

Strecurându-se cu greu printre bombardele care zbu-
rau din toate părțile, galerele otomane se îndreaptă în 
viteză spre Belgrad. Sperând să se îndepărteze de locul 
de unde erau bombardați, nu mică le este surpriza când 
se trezesc loviți și din față. Zeci de pietroaie cad asupra 
lor, trimise de pe zidurile fortăreței, iar altele vin de pe 
un șir de nave care apar ca din neant chiar înaintea lor. 

- Foooc!, se aude vocea dură a lui Ladislau Huniade, 
care poruncește tunarilor aflați pe zidurile fortăreței să 
tragă în galerele otomane.

- Foooc!, comandă cu vocea lui puternică Mihai Szila-
ghyi celor de pe navele pe care le conduce.

Bătălia este crâncenă. Loviți din toate părțile, turcii 
ripostează.

- Fooc! Voi loviți spre navele care vin spre noi!, țipă 
mânios comandantul turc dând ordine căpitanilor săi. 
Tu, Ali, trage spre galera aceea mai mare care este în 
frunte. În ea trebuie să fie afurisitul de Ianko!

- Trage repede de cârmă, Mahmud! Nu vezi că pietro-
iul acela îți vine direct spre catarg? Mișcă-te mai repe-
de, Osman. Țintește spre nava aceea din fața ta dacă nu 
vrei să te lovească ei pe tine!

După un intens schimb de bombarde navele otomane 
se trezesc între cele creștine. 

- Opriți tunurile!, comandă Iancu prin sunetul trâmbițelor. 
Trageți acum cu arcurile și cu puștile pe care le aveți cu voi!

- Opriți tunurile!,strigă și amiralul. Nu vedeți că ați în-
ceput să vă bombardați între voi?

Tunurile au încetat să grăiască. Oștenii pun mâna pe 
arme și încep să se împroaște unii pe alții cu săgeți sau 
focuri de muschete. 

Schimbul de săgeți nu durează mult, pentru că navele 
ajunse aproape unele de altele trec de îndată la atac direct. 
Oamenii de pe nava lui Iancu aruncă un lanț cu cârlig spre 
nava comandantului flotei otomane și o trag spre ei. După 
ce cârligul se înfige, leagă bine lanțul, ca nava să nu se în-
depărteze. Punțile se unesc și oștenii de pe cele două nave 
trec la lupta corp la corp. Sar cu vioiciune de pe o navă 
pe alta aruncându-se cu furie asupra adversarilor cu săbii, 
iatagane, topoare și alte arme pe care le aveau cu ei.

Chiote de luptă se aud pe toate navele, fie creștine, 
fie otomane. Săbiile se lovesc cu furie, unele în altele. 
Disperați, turcii se aruncă asupra creștinilor, vrând să-i 
omoare cu iataganele și lăncile lor lungi și ascuțite. Ape-
le care scaldă corăbiile se înroșesc de cât sânge a curs. 

Sute de cadavre plutesc mânate spre mal, unde se în-
curcă în răchitișuri. Mai mulți oșteni și cruciați de pe 
uscat se aruncă în apă și înoată să dea o mână de ajutor 
oștenilor lui Iancu aflați pe nave. Câțiva dintre ei trag cu 
săgeți de foc în pânzele galerei aflate în fața lor. Focul 
se răspândește cu repeziciune, turcii fug disperați îno-
tând spre mal, sperând să se salveze. Cad toți în mâinile 
cruciaților, iar când privesc spre Dunăre văd vasul oto-
man cum se scufundă. Luptele sunt tot mai crâncene și 
mai îndârjite, iar numărul morților și răniților crește. 

Bătălia între cele două flote s-a transformat într-un ade-
vărat măcel. Până și cerul s-a înroșit de atâta sânge sau 
poate că așa îl vedeau luptătorii din cele două tabere. Văz-
duhul răsuna de țipetele celor ce se avântau în luptă, dar 
mai ales de răcnetele de durere ale celor rămași fără o mână 
sau picior ori care primiseră o rană adâncă în coaste. 

Ici-colo, câte unul horcăia înspăimântat, ținându-și 
mațele cu amândouă mâinile. Săracul aștepta un sal-
vator care să-i ia viața, să-l scape de durere. Nu mai 
conta dacă era prieten sau dușman. Pe altă navă, cine-
va tremura din toate mădularele, cu un braț care atâr-
na, susținut numai într-o bucată de piele. La un creștin 
i se face milă de el și îl împinge în apă. La rândul lui se 
adapă din Dunăre după ce a fost lovit cu măciuca de un 
turc, care îl prinde cu amândouă mâinile și îl trimite în 
valurile nesătule, acum roșii de la sângele curs.

Doar cei rămași fără capete nu țipau, dar și ochii lor pri-
veau cu cruzime în timp ce se rostogoleau pe podea, împinși 
în apă, cu picioarele, de luptători. Poate că unora le era 
frică de ei, să nu se prefacă cumva în vârcolaci și să-i tragă 
la fundul apei ori să-i mănânce, cum se vorbea în popor.

Iancu lupta la fel de vitejește, în pofida anilor care i se ci-
teau pe frunte. Un morman de cadavre s-a adunat pe pun-
tea celor două galere, legate între ele prin lanțuri și cârlige. 
La fel de vitejește luptau și oștenii lui, nu degeaba i-a ales 
pe cei mai buni. Între ei, Ștefan și Titus, aflați mereu în 
preajma lui Iancu. Stropiți peste tot cu sânge care se pre-
lingea peste haine ca ploaia mocănească de toamnă erau 
atenți să pășească cu grijă pe puntea plină și ea de un strat 
de sânge mocirlos amestecat cu praf care se lipea de cizme, 
cum se lipește hleiul după ploaie. O mică greșeală și puteau 
să lunece, și atunci să vezi cât de greu s-ar fi ridicat de jos. 

După mai bine de cinci ceasuri de bătălie, toți luptă-
torii erau sleiți de puteri. Mâinile li se mișcau tot mai 
greu, ochii nu mai erau la fel de atenți. Ca să poată lupta, 
abia mai puteau să țină sabia sau iataganul cu amândouă 
mâinile. În timp ce se căzneau să facă față încercărilor 
prin care treceau și să scape cu viață, o bubuitură stranie 
se aude în apropiere de nava pe care se afla Iancu. 

Ca la comandă, toți opresc lupta să afle ce s-a întâm-
plat. Un foc imens se ridică spre cer, luându-se la între-
cere cu zgomotul produs de bubuitură. În ambele tabere 
apare panica. Profitând de situație, mai multe galere oto-
mane desfac lanțurile și poruncesc marinarilor să dea cu 
toată forța din vâsle, să se desprindă din încăierare și să 
fugă de la locul bătăliei. Multe din ele erau avariate fie de 
loviturile de tun, fie în timpul luptelor de pe punte. 

Curios să afle ce s-a întâmplat, Iancu trimite un oștean 
în direcția de unde a venit bubuitura. Acesta se întoarce 
repede, cu ochii injectați de spaimă:

- A explodat o galeră de-a noastră, Măria Ta. A luat foc 
pulberăria de la o săgeată cu foc a unui păgân.

- Afurisitul! A fost prins cumva? Îl trag în țeapă pentru 
ce mi-a făcut.

- A murit și el, Măria Ta. Nu a apucat să fugă de pe navă.
- Din cauza lui am scăpat o mulțime de galere de-ale tur-

cilor. S-au desprins de ale noastre și au luat-o la fugă.
- Să-i urmărim, Măria Ta, propune cu voce timidă Ștefan.
- Unde să-i urmărim? Nu vezi că merg spre tabăra 

lor? Au rămas puține, și multe din ele sunt stricate, nu 
mai fac față într-o altă bătălie. Nu știu ce-o să facă Ma-
homed cu ele, dar eu nu le văd deloc bine, spuse Iancu. 

Mai puțin de zece galere otomane se mai aflau la locul 
bătăliei, fiind luate de creștini. Au numărat peste 1.000 
de morți din rândul turcilor, între care erau bei, căpi-
tani de nave și alți comandanți de-ai lor. 

Și creștinii și-au adunat morții. Au găsit câteva zeci de 
cadavre, pe care le-au dus în tabăra de la Zemun, unde 
i-au înmormântat creștinește, făcând o groapă comună.

Fragment din viitorul roman 
„Poarta Războiului Sfânt, Belgrad 1456” 
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Alt popas am făcut la Medgidia, cu 
frumosul canal Carasu și profuziune de 
sculpturi moderne risipite pe peluze, 
vădind intenții estetizante, înnecate, 
vai, într-un jeg general lăbărțat la modul 
oriental. Cum aș fi putut să-mi închei 
periplul dobrogean fără să poposesc 
în cetatea Histriei, când propriu-zis ea 
fusese ținta însăși a călătoriei? 

De la punctul de pe șosea unde m-a 
lăsat autobuzul, am avut de parcurs 
până la perimetrul săpăturilor o bună 
bucată de drum, fără să întîlnesc țipenie 
de om. De fapt, cine se abate pe aici, 
prin aceste ținuturi pustii, decât arhe-
ologii și eventual un visător pasionat de 
ruine, specie devenită cu totul rară în 
secolul nostru eminamente pragmatic?

Mi-am asigurat loc de dormit la o 
baracă învecinată cetății (locuită de 
paznic și de doi câini), apoi, nerăbdător, 
m-am îndreptat spre zidurile și coloanele 
scoase, după cinci secole, de sub pământ.

Am cutreierat vestigiile cetății, în 
lung și-n lat, bucurându-mă parcă de 
tăcerea și singurătatea care mă încon-
jura. Mărturisesc că-n clipele acelea 
prezența cuiva m-ar fi deranjat. Așa 
însă m-am pătruns până-n adânc de 
taina ulițelor înguste pe unde, cândva, 
cu milenii în urmă, se strecurau bărbați, 
femei și copii, se încheiau afaceri și se 
infiripau povești de iubire. Nu m-aș fi 
mirat, în înserarea aceea cenușie, dacă 
de undeva, din umbră, s-ar fi desprins 
silueta vreunui scit, unui grec ori a unei 
tinere romane cu amfora pe umăr, în 
straierele lor de odinioară, și m-ar fi 
întrebat de pe ce meleaguri îndepărtate 
am venit să poposesc în înfloritoarea lor 
Histrie. Eram atât de absorbit de trecut, 
încât mai mult m-ar fi surprins apariția, 
anacronică parcă, a unui tânăr în blugi, 
cu hanorac și „tranzistor”. Se înserase 
de-a binelea. Nu se auzeau decât susu-
rul vântului, clipocitul valurilor izbite 
de țărm și țipătul unui pescăruș solitar.

A doua zi m-am trezit în zori și, lacom 
de imagini, am început să filmez. De pe 
un panou din mijlocul șantierului ar-
heologic, mi-am însemnat câteva date:

„Primele cercetări le-a întreprins în 
1914 Vasile Pârvan, care cu un fler de 
arheolog consumat, intuise exact locul 
unde trebuia să zacă, sub straturile 
groase de pământ, vechea Histrie citată 
de istoricii antici. Săpăturile au fost 
reluate în 1948 de Institutul de Arhe-
ologie al Academiei. Orașul a fost înte-
meiat în a doua jumătate a secolului al 
VII-lea înainte de Hristos de greci din 
Milet (Asia Mică), veniți în Dobrogea 
să stabilească legături economice cu 
triburile geto-dace. În secolul al V-lea 
î.H., la Histria, regimul aristocratic a 
fost răsturnat și înlocuit cu cel format de 
democrația sclavagistă, expresie a rolu-
lui economic și politic al negustorimii și 
meseriașilor. Din secolul al IV-lea î.H., 
orașul cunoaște o serie de dificultăți so-

cial-economice. Până acum s-a cerce-
tat un cartier din secolul al VII-lea î.H. 
Zidul de incintă din secolul al V-lea î.H. 
împreună cu templul lui Zeus. Un grup 
de altare din zona sacră, fragmente ale 
unui templu de marmură din secolul al 
III-lea î.H., templul Afroditei, precum 
și zidul de incintă elenistic. În seco-
lul I î.H., Histria trece sub stăpânirea 
romană în care oligarhia cetății a găsit 
un sprijin pentru apărarea intereselor 
și pozițiilor sale privilegiate. În Epoca 
(secolele I-III) Histria s-a bucurat de 
liniștea care a favorizat dezvoltarea 
producției de mărfuri și intensificarea 
schimburilor comerciale.

La jumătatea secolului al III-lea a 
suferit grave distrugeri în urma atacului 
carpato-geților, care au distrus edificii 
importante. Se reface pe o suprafață 
mult redusă, delimitată de marele zid de 
incintă. Sub Constantin cel Mare (306-
337) cunoaște o perioadă de relativă 
prosperitate, cât și ceva mai târziu sub 
Iustinian (527-565). Slăbit economic 
după înnisiparea portului, atacat de 
popoare barbare, orașul decade. Din 
epoca bizantină se păstrează zidul de 
apărare de pe platoul de vest, edificii 
publice și civile, termele, cartierul de 
locuințe și meșteșugărești.”

Luându-mi rămas-bun de la aceste 
sugestive ruine, m-am îndreptat spre 
Brașov, dornic să pribegesc iarăși prin 
Munți. În Brașov, întâi de toate mi-am 
căutat o cameră la hotelul „Carpați”. 
Abia după aceea mi-am permis să viz-
itez o excepțională Expoziție de foto-
grafii și Biserica Sf. Nicolae din Șcheii 
Brașovului. În tinda acestei biserici, atât 
de importante pentru sufletul româ-
nesc, figura următoarea inscripție, pe 
care mi-am transcris-o: 

„Noi credincioșii acestei slăvite bi-
serici voievodale, călăuziți de marile 
tradiții create de înaintașii noștri, 
care prin luptele și prin jertfele lor 
au transformat Brașovul într-o ce-
tate nebiruită a ortodoxiei și luminii, 
ținem să mărturisim din nou ceea ce în 
jurămîntul său din mai 1723 mărturisea 
întreaga obște românească din Brașov și 
din Țara Bârsei, că suntem fiii adevărați 
ai Sfintei Sobornicești și Apostolești 
Biserici Grecești a Răsăritului și că pe 
această credință voim să stăm neclintiți 
în veci, de care credință nici sabia, nici 
focul, nici închisoarea, nici sărăcia, nici 
foamea, nici prigoana, nici moartea să 
nu ne poată despărți. Acest jurământ, 
înnoit de noi cu toată tăria, îl lăsăm celor 
ce vor veni după noi și se vor inspira din 
învățămintele trecutului, ca o moștenire 
sfântă și ca un talisman al străbunilor.”

SEMENIC
... Să veghezi zi și noapte să nu care 

cumva să ți se atrofieze dorul înălțimilor 
și abisurilor nebunești. Există indivizi 
care nu au sentimentul și certitudinea 
că sunt vii decât atâta vreme cât trăiesc 
în extreme, cât umblă în echilibru pe  o 
funie întinsă deasupra abisului. Orice 
stare „normală” și calmă, orice cale de 
mijloc li se pare înjositoare, deci detesta-
bilă, devitalizantă până la identificarea 
cu moartea. Și atunci caută, palpitând, 
senzațiile cele mai tari. Ei se pun, în de-
plină luciditate, în primejdie de moar-
te, ca să guste, cât mai intensă, senzația 
vieții. Probabil că moartea, care până la 
urmă tot îi va culege, constituie pentru 
ei nu sfârșitul unui miraj care se des-
tramă, ci unul care abia începe să se în-
chege, o încununare a tuturor trăirilor, 
o voluptate a tuturor voluptăților. Um-

bra morții conferă un maximum paro-
xistic de intensitate experiențelor lor. 
Aceștia apreciază o trăire după gradul 
de proximitate a morții, după cantita-
tea de risc mortal pe care-l implică. La 
fel ca în cazul consumatorilor de stupe-
fiante, doza trebuie sporită mereu, însă 
abuzul de riscuri nu prevestește nimic 
bun, așa că sfârșitul fatal e inevitabil. 
Dar ce importanță poate avea aceasta 
într-o lume în care totul n-are nicio 
importanță? Să trăiești sub dictatura 
imperativelor abisale, să pendulezi în-
truna între extreme, iată o concepție care 
ar putea fi învinuită ca fiind inspirată de 
te miri ce doctrină extremistă de tip ni-
cean. La această observație Orphebrus ar 
putea răspunde: Ei și? E calea ce mi-am 
ales-o. Îmi asum toate riscurile ei.

29 iunie 1957. Cu aceste gânduri plec 
spre Semenic, singur, întrucât toate 
încercările de a antrena și pe alții în 
această excursie se dovedesc, din păca-
te, infructuoase. În cercul îngust în care 
mă mișc, singur eu pătimesc de morbul 
acesta incurabil al Munților. Drumul 
cu autocarul de la Reșița la Văliug mi-a 
reamintit serpentinele, de atâtea ori 
străbătute cu mașina, dintre Oravița și 
Aurora Banatului. Neamurile de flori, 
paleta fluturilor, răsuflarea pădurii mă 
transportau cu ani în urmă și mă fă-
ceau să presimt ca în vis farmecul stins 
al unor timpuri nu numai trecute, dar 
cu neputință de reconstituit. Văliugul, 
sat de munte, mi s-a părut o reeditare, 
mult mai pitorească însă, a Moldovei 
Noi. „O ții de-a lungul șleahului până la 
Cruce”, au fost cuvintele cu care o bă-
trână mi-a indicat drumul. Uzanța cu-
vântului șleah aici, cuvânt pe care-l cre-
deam specific moldovenesc, m-a mirat. 
Dovada că e totuși local e împrejurarea 
că mi-a fost dat să-l aud și a doua oară, 
tot în Văliug. Șerpuind pe lângă Bârza-
va clocotitoare, poteca era parcă par-
dosită cu lespezi de argint. Frumusețea 
locului și poezia singurătății te îmbiau 
să crezi că pășești într-o lume de basm. 
Eram decis să urc muntele cu piciorul, 
chiar dacă m-aș fi putut folosi de tele-
feric, care nu funcționa de anul trecut. 
Urcând pieptiș, pe sub cablurile rugini-
te atârnate între stâlpi solizi de oțel, am 
sărit peste un canal cu apă liniștită; am 
reîntâlnit plantele familiare din fâne-
țele de la Steierdorf; m-am bucurat 
identificând splendizii crini de pădure 
(Lilium Martagon) purpurii și pătați, 
identici cu cei descoperiți vara trecută 
în preajma stânii lui Gheorghe Vrăjito-
ru de pe Gutin. Lăsând în urmă stația 
terminus a telefericului, ca să scurtez 
drumul, am tăiat de-a curmezișul o pă-
durice, am călcat un covor elastic de 
afiniș (locul semăna, nu știu cum, cu 
Creasta Cocoșului), am aburcat niște 
bolovani enormi și m-am găsit pe vâr-
ful Gozna (1449 m), cuprins de un fel 
de euforie dionisiacă, produsă de sen-
timentul că am învins încă un munte. 
Șuiera un curent de aer răcoros, necur-
mat, ca un șuvoi de apă nevăzută. Cum 
eram nădușit, am îmbrăcat canadiana 
și am privit de sus acoperișurile roșii 
ale Văliugului șerpuind pe o vale; ba-
rajul, lacul de acumulare și mai multe 
rânduri de culmi pierzându-se, unele 
în spatele celorlalte, în zare, când apă-
rând din pâcle, când dispărând. Am 
coborât pe lângă observatorul meteo-
rologic, la cabana din apropiere, unde 
am găzduit la niște bătrâni. A trecut, 
abia târându-și picioarele (urmare a 
hemoragiei cerebrale) un străin înalt, 
în costum de alpinist, ca și orb, dar cu 
binoclul atârnându-i de gât.   

– V-ați reparat casa? l-a întrebat gaz-

da mea.    
Acela trecu mai departe, de parcă 

n-ar fi auzit, dar după câțiva pași, în-
torcându-se, răspunse oțărât:           

– Mă întrebi dacă am reparat-o? 
Dar se mai poate repara ceva acolo? 
Apoi, cu glasul înecat în lacrimi, urmă: 
Nelegiuiții ăștia au distrus-o complet. 
Mai e Dumnezeu?   

– Lăsați că pe „ăla” l-a bătut soarta, 
acum e închis.

– Nu știu dacă l-a bătut sau nu, dar 
vă spun că, dacă pică pe mâna mea, îl 
împușc. Îl împușc! 

Gazda m-a lămurit mai târziu, poves-
tindu-mi de vântul năprasnic de acum 
doi ani („te târa ca pe o hârtie”), când 
a ars până în temelii cabana cea mare, 
fostă proprietate a ciudatului străin, 
care s-a cam smintit de atunci. Spre sea-
ră m-am urcat pe vârful Semenic (1447 
m), de unde panorama era și mai vastă. 
Am trăit, cât am stat singur acolo „au 
dessus de la mêlée” [clipe neprețuite de 
înălțare sufletească] răscumpărătoare 
pentru efortul depus și care, de fapt, 
fuseseră însuși țelul plecării. A doua zi 
aș fi vrut să merg la Peștera Comarnic 
și la Vila Klaus, dar, pe drum, un șofer 
mi-a împuiat capul cu cei patru sute de 
pușcăriași evadați de la minele din Ani-
na, care ar fi împânzit pădurile din re-
giune. Sfatul lui și al unei cantonieriste 
era să nu mă încumet a pleca de unul 
singur, pe jos, la Comarnic, riscurile 
de a fi atacat fiind mari. Am deliberat 
scurt și – conchizând că, după ce fă-
cusem atât apologia riscului și a aven-
turii, ar fi fost o lașitate să nu înfrunt 
pericolul – am plecat la drum. Marșul 
sub soarele torid pe o cale mereu în 
pantă și presărată cu bolovani a fost 
dur; în schimb, binecuvântată apariția 
unui cireș păsăresc care mi-a astâmpă-
rat setea. Am intrat în peșteră cu niște 
reșițeni și studenți timișoreni cu care, 
la ieșire, pe o pajiște răcoroasă, am dis-
cutat îndelung. Cu asta drumurile mele 
prin Banat sunt aproape încheiate. 
Mi-au mai rămas de văzut doar câteva 
locuri de importanță secundară. (Așa 
credeam. Dar realitatea a fost alta.)

1 mai 1959. Plec în Munții Apuseni. 
Popas de o oră în Oradea, într-o după-
amiază tihnită, după ploaie, cu albi și 
umezi castani înfloriți. Din Beiuș fac 12 
km cu căruța lui Traian Manea, până la 
Budureasa, apoi pe jos, prin pădurea 
plină de cuci, până la Stâna de Vale. 
După-amiază, peste muncel, în Valea 
Drăganului. Reculegere pe marginea 
apei învolburate, cu nu știu ce fascin 
în cântecul ei. La întoarcere mi se nă-
zar dinainte munți perdeluiți în ceață 
viorie. Mișcat, le spun: „Adios, para 
siempre adios...” (Nu bănuiesc că pes-
te câțiva ani voi reveni.) În Duminica 
Paștilor, prin viscol și ceață vârtoasă, 
urc la Poiană. E o voluptate și asta: 
să înfrunți intemperiile sfârșitului de 
iarnă pe munte. Am cules din zăpadă 
ghiocei-bogați (Leucojum vernum), 
mari cum nu mai văzusem. În a doua 
zi de Paști purced pe jos pe lângă plopi 
tineri și prin zăvoaie cu frunză fragedă, 
prin lunci cu fluier pastoral și cuci gu-
ralivi – la Peștera Meziad, pe care o vi-
zitez călăuzit cu lampa de acetilenă de 
Gheorghe Ilonaș. Zilele cele mai pline, 
mai dense, mai bogate în evenimente, 
trăiri și impresii impun stilul telegrafic. 
Aci n-ai răgaz să te analizezi. Aici îți dai 
seama de sărăcia limbajului chemat să 
tălmăcească ceea ce ai simțit. Nu regret 
osteneala, picioarele frânte, pe care nu 
le-am cruțat, banii cheltuiți. Aș regreta 
infinit dacă această escapadă reconfor-
tantă și vitală nu ar fi avut loc. 

Versurile „Heureux qui comme Ulys-
se...” („Fericiți ca Ulise...”) 

[Condensează întreg tumultul trăit 
pe care nu mă încumet să-l spun.]

Text stabilit de Simion DănILă

INEDIT: MEMORIAl DE CălăTORIE
99 de ani de la naștere

Gheorghe Alexandru Iancovici (1924-1992)
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Abia trecuse de ora 8 când 
Emilian Levente a părăsit 
apartamentul din blocul de 
locuințe pe un grupaj de in-
formații difuzat la aparatele ce 

funcționau în ultrascurte plasate, în pereții clădirii, sub formă 
de ornamente. Alteori îi reținea pașii un hit de ultimă oră, ceea 
ce-l făcea să tragă de timp. Acum și-a ordonat mersul, și a fă-
cut-o la timp, înțelegând că-n lume se pregătește ceva, indife-
rent de propria voință. Se spune ceva și alături, tot ca o știre, 
se spune nimeni, deoarece acel ceva nu-l va scuti pe nimeni 
de urmări. „Ce putea să fie?” se-ntrebase el. Vreo schimbare 
în clima planetară care va atinge ființele din eșalonul întâi al 
existenței, printre care și pe oamenii ce nu vor avea timp să 
se adăpostească sau nu vor considera schimbarea un prilej 
de adăpostire? Încercând să spulbere enormitatea gândului 
ce-l cutreierase fără să se fi produs fapta cu adevărat, Emilian 
coborî în grabă scările metroului de la stația din fața blocului 
de locuințe. Munca în redacția publicației „Condiți-
onalul” obligă la punctualitate și el, vrednic gazetar, 
își desfășura activitatea conștiincios, ca o condiție a 
punctualității.

* * *
În vagonul metroului, Emilian se așeză pe o cana-

pea cu un singur călător. Numai că, din marea sa gra-
bă, nimeri lângă cineva cunoscut. Era Aurel, portarul 
de la scara blocului său, călătorind spre casă la ieșirea 
din tură. Știindu-l că-i plac discuțiile pe orice temă, 
Emilian, ca să evite schimbul de replici, întoarse ca-
pul în direcția opusă, ca și cum ar privi spre cineva 
anume. Aurel, viclean în felul său, nu-l scăpă din ve-
dere și, după un studiu atent, începu.

AUREL: Domnul meu, cu respect mă adresez! De 
când îmi doresc să vă stau în preajmă și să ne con-
versăm.

EMILIAN: Da, cu plăcere! Despre ce?
AUREL: Mă gândesc să fie ceva spontan. De nu 

vă supărați! 
EMILIAN: Nu mă supăr.
AUREL: Dar mai întâi, vă rog să-mi permiteți să 

vă scot firul de păr ieșit din nas! Lasă o impresie la 
purtător.

EMILIAN: Tot ce iese în afară lasă o impresie și 
retezarea poate dăuna fațadei. Ceea ce ar aduce pre-
judicii impresiei.

AUREL: Eu până și acasă smulg ațele care ies din 
saltea, după ce, în prealabil, studiez locul de unde ies 
ațele, spre a nu deșira salteaua.

EMILIAN: Aha! Există o prevedere chiar și la acel ce se află 
în treabă! Oricât de spontan și de dezinteresat ar fi.

AUREL: Există! Tot ce faci, există. Dar impresia se mută la 
executor.

EMILIAN: Dar atunci, nimeni nu te roagă și nici nu întrea-
bă. Este, pur și simplu, din proprie inițiativă.

AUREL: Mulțumesc, domnule! Pentru atenția ce-mi acor-
dați! Am nevoie, de un stimulent. Prea m-au bombardat știrile 
în timpul din urmă! Observați, mi-am mai revenit?

EMILIAN: Ceva se observă, dar nu prea mult!
AUREL: Eu, în aprecierea știrilor, iau în calcul că ele provin 

din surse posibil de serioase. Adică, există separat și fără inten-
ția de concurență. Consider că o știre se-ntemeiază pe certitu-
dine cu relativitatea erorii de circa unu la sută. Nu exclud, în 
condiții de spațiu și timp, certitudinea să stea și-n eroare.

EMILIAN: Vedeți, prea multe erori se dau drept certitudini! 
Domnule, după cum se anunță la difuzor, eu la prima stație co-
bor. Să lăsăm impresiile în apele lor să plutească! Asta în semn 
de salut!

* * *
În anticamera Redactorului-Șef al publicației „Condiționa-

lul” așteaptă Tibi Știreanu să fie primit în audientă. Intră Emi-
lian Levente, zorit în felul său, și, fără să-l observe, se-ndreaptă 
spre ușa Redactorului-Șef.

TIBI: Stai, nu te grăbit Abia a sosit și mai are pe cineva înă-
untru. Până adineaura s-au certat, mai să se ia la bătaie.

EMILIAN: Scuze. Nu te-am observat. Și acum?
TIBI: Acum au tăcut. Semnează niște hârtii. Ce te grăbești? 

Ia loc și așteaptă!
EMILIAN: Tu? Ai multe?
TIBI: Chestiunea cu Garofin Georgescu. Acuzat de corup-

ție. 
EMILIAN: Aceeași chestiune o am și eu. 
TIBI: Numai că a mea e trimisă personal.
EMILIAN: Iar a mea e trimisă de un grup de consilieri de la 

Primăria din orașul Răz... (citește dintr-o foaie.) Răz... Mai 
departe nu se-nțelege. 

TIBI: Probabil Răzăchie.
EMILIAN: Ce, ăsta e nume de oraș? Nu! Sunt șterse trei lite-

re de la coadă. Iar tu îmi spui un nume cu cinci litere la coadă. 
Nu! Ia mai gândește-te! (Intră Redactorul-Şef.)

REDACTORUL-ȘEF: Bună ziua, băieți? Voi fi căutat de ci-
neva din Răzmet. Să mă aștepte!

EMILIAN: Da, Șefu! Răzmet. Ceea ce nu știam noi. 
TIBI: O chestiune! Da’ s-a rezolvat.
REDACTORUL-ȘEF (în timp ce iese): Ați auzit? Numai 

dacă mă caută. S-ar putea să nu mă caute. Iar dacă nu mă cau-
tă, vedeți-vă și voi de treabă!

EMILIAN (se ridică, intenționând să intre în biroul 
Şefului): Să-i las pe masă concluziile anchetei de la Răzmet. 
De la Răzmet! Am reținut bine numele.

TIBI: Stai, unde te duci? Să iasă și dumnealui. 
EMILIAN: Dumnealui?
TIBI: Păi nu-ți spuneam că e cu cineva și aveau o discuție 

aprinsă. 
EMILIAN (bagă capul pe ușă): Nu văd pe nimeni.
TIBI: A ieșit printr-un hublou. Ai răbdare! Apare el dacă are 

vreun interes.
EMILIAN: Și noi ce facem? Îl așteptăm pe cel de care vorbea 

Șeful? 
TIBI: S-ar putea să nu-l caute. Așa mai spunea! Ieșim! 
EMILIAN: Și tu, măcar, ai fost curios să-l vezi la față pe 

acest Garofin Georgescu?
TIBI: De ce să fiu curios dacă omul îmi trimitea actele nece-

sare pentru anchetă. Se apăra singur.
EMILIAN: Ascultă! Numai dacă te duci în teren, 

undeva într-o vale umbroasă, dai de Garofin Georges-
cu. Cei mai mulți îi spun Ioanide. Ca să-l deosebească 
de ceilalți care, pe drept, se numesc așa, localnicii i-au 
adăugat o poreclă. Nu-mi vine în cap acum. 

TIBI: Probabil, Bietul! 
EMILIAN: Nu! Bietul, nu! La câte proprietăți are, 

numai biet nu-i. A! Mi-am amintit, Flintă! Vânător 
era la origine. 

TIBI: Și ce vânează?
EMILIAN: Vâna mistreți și cerbi. Și câte un lup. 

Urși, nu! Intra în conflict cu legea. Acum nu vânează. 
Administrează proprietățile sale și ale altora. Și câști-
gă de pe urma lor.

TIBI: Și eu ca să-l găsesc, e musai să întreb. Cum 
întreb? 

EMILIAN: Întreabă de Flintă Ioanide. Că-i place 
și lui. Și așa îl știe lumea. Ia să văd! N-are Șeful vrea 
înregistrare cu Flintă Ioanide ca să-l vedem și noi la 
față? (Deschide un lap-top. Apare o imagine 
video).

IMAGINEA VIDEO: Luța când se pozează, dar, 
mai ales, când apare la televizor, șezând pe fotoliu 
și prezentându-și planurile de viitoare concubină a 
lui Flintă Ioanide, își expune picioarele în fel și chip, 
demonstrând că plusul primit de la natură se află în 
picioare. De aceea le înzestrează cu încălțările cele 
mai șocante pentru care cheltuiește mare parte din 
bugetul personal obținut din vânzarea de fructe și 

verdeață de la ferma sa rămasă moștenire după decesul soțului. 
De îngrijirea fermei se ocupă acum un tânăr din partea locului, 
destoinic gospodar și apropiat sufletului ei. Pentru serviciile 
aduse și care îi sporesc și lui veniturile, tânărul este solicitat 
să-i scuture zilnic așternuturile și, după caz, chiar să le schimbe 
periodic. Ceea ce lui în provoacă bucurie. Pentru nimic n-ar 
pleca din casa doamnei Luța. El, în modestia sa, considerându-
se inferior ei, pentru că nici stăpâna nu l-ar da la schimb cu un 
altul. Se pare că pentru amândoi legile nescrise conduc.

TIBI (închide lap-top-ul și imaginea dispare): Lasă 
asta! Prea ne risipim în atâtea! Să mai ieșim din program și să 
respirăm în felul nostru. Subiecții, de care ne ocupăm, ar avea 
de câștigat. (Ies.)

La ieșirea din anticamera Redactorului-Șef, ușa se-nchise 
automat și becul arzând se stinse. Emilian Levente și Tibi Ști-
reanu se gândiră să petreacă timpul ce-l aveau la dispoziție la 
barul de vizavi, barul inspirației, cum îl numeau, de unde să 
țină sub observație fereastra de la biroul Redactorului-Șef. În 
trecere, ei au asistat la o scenă cum rar poate fi întâlnită. Doi 
lucrători de la Serviciul de Salubritate al urbei s-au luat la bă-
taie pentru porțiunea de stradă ce o aveau în grijă. Și-n timp 
ce-și distribuiau în mod egal pumni și picioare, ei amplificau 
altercația cu vorbe de duh.

- Să vezi, de-al naibii ce ești, că eu am dreptate! strigă pri-
mul.

- Hai! Cu mine vorbești? se arătă intrigat al doilea.
- Da, cu tine! îi răspunse primul. Am să-ți arăt ce înseamnă 

curaj când îmi fac de lucru. Becul aprins în camera mea lasă o 
dâră luminoasă prin hardughia ta întunecată. Ce-i rău în asta?

- Rău nu-i, recunoscu al doilea și, luându-și avânt, mai tri-
mise câțiva pumni celui dintâi. Dar asta mă roade pe mine că 
nu suntem în stare să fim posesori de lumină. Îți dau dreptate. 
Rămân în dâra luminoasă de la tine.

- Atunci potolește-te! continuă primul și-și înteți loviturile 
cu pumni și picioare, deși părea că se calmase ceva între ei. Mai 
vrei? Mai, na! Asta ca să mă ții minte.

Tibi, văzându-l pe Emilian schimbat la față, îi spuse în șoap-
tă:

- Este o ispravă trucată, la nevoie jucată, fără să se creadă 
în ea. 

Și oricât s-ar grăbi Tibi și Emilian să intre în barul ce-l aveau 
în față, scena altercației îi reținea pe loc, deoarece dispăru ceva 
din agresivitatea ei și o liniște difuză prevestea o schimbare de 
ton.

- Da’ uite că iar îmi intră în vorbire intrusu și mă face să glă-

TNB își continuă maratonul premierelor în stagiu-
nea 2022/2023 cu spectacolul Creatorul de teatru 
de Thomas Bernhard, în regia lui Alexandru Dabija, 
la sala „Studio”, varianta Arena. Deși pare să-și as-
cundă fațetele, Creatorul de teatru excelează prin 
teatralitate bine întreținută unde magia și rigoarea 
conlucrează. Acțiunea pe scenă se pliază dintr-un 
paradox: pe cât o voință de fier proclamă necesitatea 
spectacolului teatru în cotidian, pe atât o întâmplare 
din cotidian îi suspendă finalizarea. Marcel Iureș, în 
Bruscon, este într-o pasă de interpretare ce-l indi-
vidualizează. Magia sa și rigoarea lui Dabija fac din 
Creatorul de teatru un spectacol bine sudat. 

Magie și rigoareDin văzduh veni 
ceva cu trosnet

Din culisele 
formulei 
„Lumea 

ca teatru”
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suiesc așa cum vrea, rosti primul salahor.
- Intrusu! își arătă uimirea al doilea salahor.
- Ce intrusu? Că eu îl cunosc. Da’ vine când nu trebuie, mă! 

Și mă bate la cap. Se așază lângă mine când eu vorbesc, se ex-
plică primul.

- Se așază lângă tine, că tu îi vorbești, preciză al doilea.
- Lasă asta! Că tu ești ăla, preciză primul. Te așezi lângă mine 

și eu îți vorbesc. Să te luminez la minte. Că bre! Cu stropul de 
lumină din încăperea ta, venit de la becul aprins la mine, abia 
poți să vezi! Bine și așa, decât nimic!

Din văzduh veni ceva cu trosnet. Și ce zarvă se făcu! Anche-
tatorii sosiți la fața locului nu găsiră mare lucru. Nici tu, vreo 
pagubă materială, nici tu, vreo victimă omenească. Doar porti-
ța, de la gardul unei case, închizându-se și deschizându-se fără 
încetare. Desigur, fusese atinsă în balamale.

“Tors”, sculptură în 
lemn de Victor Roman

Gheorghe Alexandru Iancovici (1924-1992) Creatorul de teatru de Thomas Bernhard
Regia: Alexandru Dabija

Teatrul Național „I.L. Caragiale”, București 
Manager General Interimar: Mircea Rusu

Marcel Iureș în 
“Creatorul 
de teatru” 

de Thomas 
Bernhard, 
de la TNB.

Prin construcție, Bruscon apare ca un „zburător”. 
El circulă prin spații și timpuri cu embleme de isto-
rie în spectacol. Dar posedă și elemente de popas: fa-
milia, soția și cei doi copii, Sara și Feruccio pe care-i 
pregătește pentru montarea piesei sale „Roata isto-
riei”. Prezent, mai tot timpul, în scenă, Bruscon acu-
ză timpurile pentru politica făcută și pentru teatrul 
jucat, numindu-l o „prefăcătorie interpretată”, iar 
pe locuitorii cătunului Utzbach îi acuză pentru pro-
gramul de viață încremenit. „Marțea la Utzbach e zi 
de sângerete”, anunță hangiul când actorul îi solicită 
supa cu tăiței și omletă. Nu întâmplător, discursul lui 
Bruscon apare ca o diatribă la adresa marasmului so-
cial și a individului comun ce acceptă nepăsător „fa-
cerile” lumești. Organizând reprezentarea piesei sale 
în cătunul uitat de lume, Bruscon vrea să regenere-
ze conștiința mulțimii și desfășoară lecția punerii în 
scenă dintr-un sentiment ce-l propulsează deasupra 
mulțimii, de a fi stăpân peste efemer, chiar dacă ne-
păsarea mulțimii îi stă în față. Dar un fulger căzut în 
furtună incendiază biserica și casa parohială. Vestea 
incendiului îi solicită pe toți să vină în ajutor. Spec-
tacolul lui Bruscon se termină fără ca reprezentația 
„Roata istoriei” să aibă loc. Forțele naturii sunt mai 
puternice decât voința umană. Se pune întrebarea ce 
fel de artist este Bruscon. Răspunsul îl dă Al. Dabi-
ja, autorul acestui riguros demers scenic: „Bruscon = 
făcător de teatru = este un artist genial care se face 
de râs continuu din pricina ego-ului umflat până la 
ridicol”. Altfel spus, el reprezintă imaginea artistului 
de teatru într-o lume opacă și ostilă teatrului. Marcel 
Iureș, în Bruscon sau „creatorul de teatru”, își con-
figurează personajul așezând omul și artistul într-o 
succesiune de grimase, nuanțe de rostire și atitudini. 
Limitele și capriciile omului sunt în parteneriat cu ge-
nialitatea artistului pe un fond de satiră a societății, 
nelipsind râsul molcolm și pătrunzător. Alături îi stă 
Ana Ciontea, în Doamna Bruscon sau mama, care (cu 
travaliu și măiestrie) naște de fiecare dată personajul 
„mama” ce i-a fost hărăzit scenic. Hulpavi în gesturi 
și capricioși în răspunsuri, apropiații din preajma lui 
Bruscon sunt caricaturizați până la grotesc de: Ale-
xandru Bindea (Hangiul) Alexandra Sălceanu (Sara), 
Lucian Iftime (Feruccio), Afrodita Androne (Soția 
hangiului), Victoria Dicu (Erna).

Creatorul de teatru de la TNB, în decorul aranjat 
de Gabi Albu, este un spectacol tulburător prin mesaj 
și atmosferă.              nicolae HaVrILIu
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Boul moscat
Dac-aș fi un bou moscat,
Aș visa la rogoz și licheni.
I-aș mirosi, i-aș încălzi cu răsuflarea mea,
Aș trage de ei cu buzele mele catifelate,
Aș savura pufulița, rourica,
Otrățelul bălților, odoleanul,
Scorușul, spicele de mohor, 
Măcrișul, ceaiul Labrador. 
Când le-aș mânca, aș mângâia iarba,
Cu barba-mi înțeleaptă.
Mi-aș scutura cojocul moale,
Mi-aș îngropa botul în blana ta pufoasă, 
Ți-aș șopti umingmak,
Umingmak, vițel scump și drag,
Doar cunoscându-ți întâiul nume
Îți poți afla locul în lume.

Sursă foto: https://www.muskoxfarm.org/
umingmak (inuită) – bou moscat

Caroline Carver 

azi nu facem oameni de zăpadă
Furtuna era la jumătatea lacului,
înaintând cu pântecele plin de zăpadă și viscol

dar lacul o-ntoarse din drum

pretinzând cu inocență
că ea-nțelesese greșit prognoza

orașul părea să-și fi deschis brațele
precum un urs cu chef de joacă
dornic s-arunce bulgări în văzduh

dar furtuna făcu cale-ntoarsă,

ca o femeie care
trântind furioasă ușa
caută-n alte brațe alinare,

iar apoi îi vin în minte
toate câte-a vrut să spună,

gînduri peste gânduri
i se-adună-n jurul feței 
ca moliile-ntr-o zi de toamnă târzie,

iar norii de furtună se risipesc.

Bărbatul ce-o așteptase —
cu proaspeții ei fulgi pufoși de nea,
unic fiecare —

Intră să-și anunțe copiii:
„Azi nu facem oameni de zăpadă.”

Traducere de 
ana neaGu
Masterandă MTTLC

Yin Xiaoyuan (China) este o scriitoare pluri-
lingvă, fondatoare a Școlii de Poezie Enciclopedică 
(2007), inițiatoare a Mișcării de Scriere Hermafro-
dită și principala autoare a Declarației de Scriere 
Hermafrodită. Absolventă a Universității de Studii 
Internaționale din Beijing. Membră a Asociației 
Scriitorilor din China, a Asociației Traducătorilor 
din China și a Institutului de Poezie din China. 
A publicat 11 cărți, incluzând 5 antologii poetice: 
„Amintiri Efemere”, „Dincolo de Tzolk’in”, „Trilo-
gia Avangardei”, „Agent de însămânțare a norilor” 
în franceză și engleză (Pinyon Publishing, SUA). 
Opera ei a fost tradusă în peste 30 de limbi.

Poezii despre Geologie
Hadeon eon: Pruna neagră

Pruna neagră era o minge ascunsă de fier, astfel 
încât capătul dintre partea luminoasă și umbră se 
deplasa șovăielnic. De negăsit în univers. Huruia în 
nemărginire, orbitând în jurul unor flăcări solare ce 
izbucneau la o suflare numai distanță, trecând prin 
toate dimensiunile în ritmul său noduros îndărătnic, 
de parc-ar fi zburat pe firele de electricitate ale unui 
ecran verzui. Carnea ei fosilizată s-a destrămat și re-
creat la loc. Sistemul său metabolic primordial a mes-
tecat ani lumină de soare, rumegând pe vecie.

În periheliu, un suc de purpură fierbinte i s-a 
scurs din pori, iar porii i-au rămas astfel deschiși de 
atunci.

Crateri - e numele oficial. În alternanța dintre cald 
și rece, sub piele i-au apărut, pe nevăzute, cute. În 
afeliu, a fost alungată, lovită de raze în interior și din-
colo de galaxie.

Proteine, acizi nucleici și polizaharide s-au strâns 
aici: ele au pudrat peste sfera

Care a pierit când lumina s-a scurs. Prosperitate 
sau anihilare, cândva ai avut un moment să decizi

O mahmureală din timpuri apuse: stropi se ameste-
cau întruna în corpuri de apă mai mari, dar mișcările 
erau inobservabil de lente. Țelul vizat, nemurirea. 
Din surse de lumină și oglinzi se ițeau forme la rând. 
Semnale reflectate de-a lungul spațiilor interstela-
re și praf expulzat în urma pistelor centrifugale pe-
ntinderi infinite. Lângă ecuator se zărea un cadru de 
fărâmițare, de parc-ar fi fost descojite dârele: o fisură 
sub chiar

Respirații, evaporări, apă primordială...
Reziduuri negre de sulf degajate, un sunet ca de 

dezgheț venit dinspre cureaua de-azur. Odată cu Pe-
rioada Nectariană,

Fluxul se putea zări din depărtare. Când s-a estom-
pat paloarea de la suprafață, zăcăminte înfășurate în 
jurul centrului au pornit a se deplasa, cu roci dure 
plutind la suprafață. Meteoriți i-au urmat, în capri-
ciosul climat dintre beznă și pârjol pe jumătate topit, 
știrbit în coliziunea c-un asteroid. Eoni scurși cu fața 
mai devreme sau mai târziu întoarsă spre pământ, ca 
niște opere de artă neterminate săpând scorburi ce au 
devenit Crisium, Imbrium, Nectaris și Serenitatis.

archaeon eon, Secvențe de Viață 
au Început a se extinde apoi

Aldan Shield a ancorat aici. Tannis a început să 
se descompună în Siberia, și crusta pământului s-a 
înmuiat și mai tare. Oceanul și-a continuat migrația 
spre suprafață, în vreme ce miezul său luase deja 
forma unui ovul fertilizat, suficient de solid încât să 
țină piept vârtejurilor. Ce planetă sfârăitoare! Pe fața 
gâtului său neted ai remarcat germinația mărului lui 
Adam. Baltica, Africa de Sud... au apărut. Aceasta a 
fost Configurarea lumii- sedimentare și dezgolire. 

Flux de aer și lavă, miliarde de raze juxtapuse, noua 
culme a oceanului mijlociu a crescut: gnais biotită in-
tercalată, în care lava turnată converge sau diverge. 
Bacterii au fost aduse cap-coadă la un loc, într-un lanț 
al evidenței. O legătură-oceanele-au cedat brusc.

Avertisment! Țărmurile au fost acoperite de alge 
prospere! Asta s-a întâmplat acum 3,3 miliarde de 
ani

În sălbăticie. Copleșește, cucerește! Au țâșnit din 
leagănul a tot, precum niște bule stăruitoare de clo-
rofilă pline, transgresând odată cu formele de relief, 
fără vreo discordanță vizibilă. Toate aveau gălbenuș 
tansparent și un ADN alunecos în formă de pangli-
că. Sulfură de hidrogen și metan s-au impregnat în 
atmosferă, erau particule la fel de efemere ca efe-
meridele plutind fără o destinație. Soarele- o torță a 
pământului, s-a trezit în inima Galaxiei, a cărui lu-
mină înfășurată în aburi și fum a fost absorbită în 
adâncimea spațiului. Această planetă a fost privată 
de tinerețea sa și a fost suspect de micșorată. În ozo-
nosfera unduitoare semăna cu o brichetă de cărbune, 
strălucind cu flăcări muribunde. Chemarea căldurii 
era prea îndepărtată acum și planeta dormea lin-
Epoca de Gheață. În râul istoriei geologiei vicisitudi-
nile se țeseau

Proterozoic eon: 
Zorii faunei edicara

Pe fundalul unei furtuni solare, spațiul acvamarin 
s-a extins cu iuțeală. O liniște deplină a acoperit un 
secol 

Răsucindu-se-n vertij îndelung, corpuri celeste 
au intrat în stare latentă. După numeroase ciocniri, 
s-au format distanțele interstelare perfecte. Formula 
evoluției stelare a fost ascunsă în coaja asta de nucă, 
o planetă trecând dincolo de centura de asteroizi, ca o 
piatră rostogolindu-se prin nisip, pentru a se sustra-
ge impulsurilor arzătoare ale soarelui. Razele gamma 
cu limbile licărind precum niște șerpi lacomi și zăbo-
vind în jurul punctului critic al universului. Dar nu au 
reușit să găsească nicio scorbură în care să se-ncolă-
cească, și să-și clocească ouăle în suprafața pământu-
lui. Zone întinse de zăpadă virgină erau precum oțelul 
de reci. Deplasarea universului a avut algoritmi pro-
prii, numită „Alterare hidrotermică”. O trecere tecto-
nică extenuantă. Litosfera s-a mutat cu un ecou asur-
zitor, o transmutare de formă și culoare, pe întinderi 
vaste de alb calcaros. Acelea au fost primele efecte so-
nore, luptând cu căldura istovitoare și frigul, lovind 
marele ecran în mod alternativ, dar ambele s-au stins 
înainte de finalul eonului. Acritarhii? Celule eucario-
te se încurcau violent. Înfloreau alge maronii! Argila 
și cenușa au menținut plexul solar al globului, atunci 
când buruienile fosforescente ale golfului s-au unduit 
în adieri novatoare. Fie ca totul să procreeze pe Coli-
nele Edicarei! Supercontinentul Rodinia s-a destră-
mat, și Antarctica Estică s-a îndepărtat de Laurenția, 
rezonând cu Platoul Rio. Ficoritrobilina și clorofila au 
devenit luminofori. Învață câte ceva despre morfolo-
gia celulelor: coci, bacili, colibacili, vibrio și viruși. O 
simetrie axială era de remarcat în oglindirea univer-
surilor macrocosmos și microcosmos. Totul doar o 
dungă de foc, născută din apă, și nicicând stinsă de 
apă. Mirosurile lor persistau întocmai precum niște 
semnale prescurtate ale universului.

Traducere din limba engleză: 
nicoleta Crăete

Yin Xiaoyuan
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O lecție de devotament liric defini-
sabil ne oferă în noua-i carte Vicu Co-
jocaru. Cu un titlu voit inconfortabil la 
lectură, Printre alb de tine (prefață de 
Petronela Apopei, postfață de Daniel 
Luca, Giroc, Editura Castrum de Thy-
mes, 2021, 100 p., cu o copertă izbutită 
în tandem, autorul și Nicolae Toma),  
volumul nu e mai deloc îndepărtat 
de spiritul cartezian al dezinhibărilor 
șocante, de mesajul liric inițiatic, în 
care albul albirea, pare a fi partea in-
failibilului din experiența interzisă. 
Dau târcoale problemei prefața (Petro-
nela Apopei) și postfața (Daniel Luca) 
numai că rezolvarea e în sinele cărții. 
Poemul își asertează diversiunea să 
numim poziționarea în somptuosului 
ori ceea ce e indicat experiență; nici o 
discrepanță între „vizionările” eului li-
ric, el are doar fireasca plăcere egoistă 
de a consacra sugestiei, intuiției, în-
treaga putere. 

Parabola biblică însoțește ca un pro-
ces hipnotic discursul („Din partea 
de sus/A clepsidrei.../Curge Dumne-
zeu,/În partea de sus/A clepsidrei/
Este mama.../Care curge o dată/Cu 
Cel care a înmulțit/Pâinea și peștii.”), 
viața, dragostea, moartea, lumea, îm-
plinesc experiențe formative, pe acest 
autor se vede că nu-l interesează teh-
nici și tertipuri din arsenalul colegilor 

de promoție. Refuză, așadar, diacro-
nia, nu face nici o temenea cât de cât 
detestabilă verbiajului și poetizării în 
neștire, totul este controlat, suprave-
gheat. Viața este un mit; în fapt, poetul 
nostru acordă ludicului rangul suprem 
în ierarhia modalităților sale lirice de 
a explora lumea, realitatea, destinul 
ființei de a-și defini trăirile ca o cau-
ză paradoxală. Poezia devine templu, 
rug, descântec: „Am săpat trepte/Sub 
fălcile șarpelui alb,/Au început să cur-
gă păsări/Și tot felul de oameni/Care 
aveau pe frunte/Semne scrijelite/De 
cocoșii de tablă,/Căzuți sau necăzuți,/
Am săpat trepte.../Sub fălcile șarpelui 
fără culoare/Și au început să curgă/
Femei desculțe/Ce așteptau/Să li se 
vindece călcâiul.” (Apotropaică, p 80). 

Scrisul lui Vicu Cojocaru este al unui 
orfevrier al cuvântului. Se poate obser-
va ușor că în lucrarea metaforei se con-
sumă o îndârjire patologică („Sămânță-
te-n mine de sub depărtări,/Ca un 
vechi jăratic/Pus de ursitori,/Toam-
nă-te femeie/Lângă ochiul meu.../Sub 
Calea Lactee,/Toamnă-te...femeie!”), 
dragostea înseamnă raiul suprem în 
acele poeme în care bănuim contextul 
jurnalului erotic. Scrisul-taină, scrisul-
miracol, scrisul-revelație completează 
fiecare, ca un act de „subversiune”, un 
halucinant experiment. Or, la Vicu Co-

jocaru poemul are o demnitate a sa, de-
clinul genului în epoca facebook-iană e 
asumat cum pericolul lecturii  semipa-
sive. Dar sunt, unele, pagini fosfores-
cente de-a dreptul, încărcate de lumi-
nă spirituală, tema albului „miruiește” 
un imaginar dens, frământările, 
neliniștile, întrebările, uimirile eului 
auctorial și devine prilej de îngemăna-
re mithos-memorie– prezenteificare. 
În fapt, consacrare a reflecției prin far-

mecul sublim al poeziei: „Mi-am așezat 
ochii/În Praștia lui David/Și am tras 
pe deasupra omenirii.//Și prima dată 
am văzut/Sânii de tăciune ai țigăncii/
De la care am supt lapte/Alb ca aripile 
unui înger,//Mi-am așezat tălpile/În 
Praștia lui David/Și am tras în șarpele 
casei părintești,/El...s-a uitat la mine/
Și s-a prefăcut în anotimpuri,//După 
ce au cântat cocoșii/Și au început să 
facă semne în mine,/Mi-am așezat/În 
Praștia lui David/Palmele și genun-
chii/Și am tras...până în rugăciunile 
mamei.” (Apoteotică, p. 92).

Foarte rar autoironii emfatice tulbu-
ră paradigma fragilă a lumii abnormu-
lui. Dar e numai reflexul firesc al unei 
stări de veghe spirituale fiindcă autorul 
acesta știe că funcționează și o ostilita-
te a prejudecăților iar umanitatea pri-
zonieră nu presupune doar degradarea 
simbolurilor ci augmentează și ambiția 
de a reformula discursul hierofanic al 
poeziei. Vicu Cojocaru știe taina aces-
tor bucurii sapiențiale iar noua sa carte 
așează perfect piesele jocului și indică 
foarte exact cum una din căile prin care 
meticulosul bine temperat definește 
spectacolul afecțiunii este experiența 
poemului sevelor ideatice. Semn că au-
torul acesta încă mai are multe lucruri 
bune de spus în continuare.

Ionel Bota

Destinul ființei și tema anamorfozelor agresive
Crepusculul lumii și terapia prin poem în lirica lui Vicu Cojocaru

Sub semnul lui dolor pa-
rentum, stările posibile ale 
poeziei pot părea doar simple 
irizări epifanice. Asta și pen-
tru că în anticariatul memo-
riei nu numai inocența e sa-
crificată ci așezarea în destin 
și realitatea perisabilă pot să 
exercite așa-zicând controlul 
afectivității. În lirica Mariei 
Nițu, în care eul este un ple-
dant infatigabil iar glisările 
sofistice duc imagistica su-

avă în discurs autotelic, jocul sau mai bine zis jocu-
rile ocultează, însă, melancoliile ireconciliabile, me-
lanjul afectiv fiind destrămat, cumva 
,,obstrucționat” și transformă același 
eu ludic într-un logosof charismatic. 
În cartea recentă, În sertarul umbrei 
(București, Editura Semne, 120 p.), 
suveranitatea edificării imagistice și-o 
asumă firesc, în rolul de observator 
participativ, un eu al ocultării finitu-
dinii iar schema destinală a rechizi-
toriului existențial este distribuită pe 
două secțiuni care nu țin nicidecum 
de simpla încifrare metaforică și nici 
de semnalmentele unei atitudini ludi-
ce cât de spectacolul omului, această 
specie, vai, azi primejduită.

Volumul acesta, trebuie spus de la 
bun început, nu e ridicat pe viziuni 
alternative dar este o întocmire inte-
resantă, cu substrat metafizic, fără a 
exagera în artificii artistic-estetice. 
Dincolo de trăirismul dizolvant al 
unor colegi de promoție, poemele Mariei Nițu au sta-
bilitate emoțională, ipostaza aparent ludică imprimă 
un elan (metafizic) pentru ambiționarea unor verita-
bile ,,analize factuale” ființei care scrie, materia/ma-
teriabilitatea inspiră jucăușa ambiguizare a idealului 
ascensional („între stalactite/și rășina stelelor/e o 
pârtie/de șters himere.../ne ningem prin ceață/între 
a fi și a nu ști/între a uita/și a prăznui.”) fără cri-
zele de inadcvare ale eului orgolios ,,toujours préo-
cupé”, repudiind impresionismul, amabilă cozerie. 
Lumea este convocată la Cafeneaua de dimineață a 
lui Dumnezeu (titlul primului ciclu al cărții) primej-
diile sunt manipulările demitizatoare. Cromatograful 
reconstituirilor din memorie indică avatarurile omu-
lui-masă („doar cuvintele nesupuse sunt balauri,/ori 
cârtițe cu ochi orbi,/vin dresorii de balauri,/rari pe 

piața muncii,/cu talantul de pe talger/să le facă lei 
paralei/ori ciocârlii;/la șfichiuitura biciului,/fiecare 
sobol se simte șoim ori condor...”) și mișcările meta-
forei, care dau greutatea ideatică, vor cădea în mijlo-
cul unui ,,iarmaroc al cuvintelor”. Marea angoasă in-
sertează macheta amputărilor lirice (da, ironia ama-
ră, vai, cât de amară: „e cool să spun așa,/dă bine să 
fac universul de bâlci,/când el se uită la mine/prin 
ocheanul întors/al lunii pline/și-mi șterge cu bure-
tele/toate parantezele ocrotitoare.”) vocabule par 
rune prevestitoare instigând anihilarea, prin latența 
atâtor ,,devieri”, spasmului expresionist al disperă-
rii. Un detritus existențialist pare a spori tonul con-
fesiv, pe alocuri, în unele poeme, în altele un fel de 
determinism liniar devine operatorul jucăuș tronând 

peste stări de lucruri. Eul dă expresie 
lirică lumii, coerență ,,fantasmelor” 
care întrețin ardoarea imaginației în-
lăturând, așadar, pericolul discursu-
lui sapiențial. Lumea perisabilă, omul 
denaturărilor, viziunea crepusculară 
într-o agonie a elementelor; ,,drogat 
de viață”, omului îi rămâne metafo-
ra disoluției în orizontul temporal și 
al efectelor retro. Nu un paternalism 
onctuos, așadar, ci efemerul clipei în-
tr-un fel de sursologie întreținând in-
stinctul supraviețuirii. Poeta noastră 
desfide adâncile dizarmonii ale plane-
tei, clamează în volute entropice spec-
tacolul efervescent, totuși, al deriziu-
nii, enunțurile patentate, spuneam, 
de un ironism întors, converg într-un 
strigăt disperat: „e cartelă neplătită/
pentru păsări, flori, animale, gâze;//
pentru noi, iluștri pământeni,/e dro-

gul prepay/din băutura cea de toate zilele,/ce-ți 
face capul cât o baniță,/de nu mai încape în nori;//
burdușit cu speranțe de supermarket,/când constați 
că toate sunt deșarte,/de teama fiscului,/joci la zaruri 
gândul sinuciderii,/ca o plată totală a creditului,/și 
a poliței în alb, de la naștere;//orfană de părinții 
drogați,/vânduți ca o acadea Kojak,/ești dusă la 
centru de plasament,/pentru cură de dezintoxicare,/
de unde fugi,/fugi, mâncând pământul;//e atât de 
cool să fii drogat de viață,/ar trebui un sanatoriu de 
dezintoxicare/pentru toți optimiștii/abonați la nopți 
opace,/fără învăluitoare vise pe o acadea Kpjak/de 
bâlci în halat alb.” (Viața albă, p. 31-32)

Secțiunea a doua a cărții, Cerul de la temelia casei, 
efectuează o reinserție de astă-dată, un alt spectacol 
ingenios, desigur, în care una din voci, aceea pateti-

că, nu se mai supune materiei afective și nici soluției 
insolitării iar un tragism voalat va tempera până la 
un punct confesivitatea. În fapt eul execută, printre 
exerciții memorialistice care țin de lirismul reflexiv 
mai degrabă decât de provocarea destinului („dar 
mă chinui de atâtea insomnii/să aflu cine sunt”), 
coborâri în timp, ființa se recalibrează în vechi/noi 
vise premonitorii, fantasme cețoase, ca forme de es-
tropiere a angelicului și deopotrivă a unei realități si-
nistre, înving ispita ..lectismului textual. Dar nu un 
lirism dihotomic avem aici. Re-zidirile premonitoriu-
lui, cumva  ,,marele însoțitor” al op-ului, ca într-un 
coup-de-foudre ivit brusc dintr-un impuls ordonator 
și din mimetismele experienței marginalizării, de-
tensionează, am spune, iarăși în legătură cu com-
bustia scripturală, vitalitatea alegorică. În schimb, 
osatura suprarealității, de-construind fronda prin 
notații reflexive ,,luate” dintr-o geografie antropo-
logică (timp kaeotic), din cuvintele semeței inițieri 
induce o personal drama. Nu e o imagine de miraj, 
însă, ci redundanța conexiunilor la fatalitate șarjând 
binaritatea logicii (eu-univers/cosmos) și reducând 
la vâscozitatea vieții tocmai mediul ficțional. În fond 
de-corporalizarea omului-utopie: „ (p.86).

Cu noua carte, poezia Mariei Nițu devine argumen-
tul compulsiv despre binemeritata ipostază a autoa-
rei de a fi exponent reprezentativ al generației mature 
din lirica noastră de astăzi.

Poezia în labirintul mediului ficțional sau despre
suveranitatea edificării imaginarului în lirica Mariei Nițu

Ionel  BOTA
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Daniela Andonovska-Trajkovs-
ka (n. 1979, Bitola, Macedonia de 
Nord) este poetă, scriitoare, om de 
știință, critic literar, traducător, re-
dactor la 4 reviste literare, doctor în 
pedagogie și profesor universitar, 
co-fondator al Centrului de Literatu-
ră, Artă, Cultură, Retorică și Limbă 
de la Facultatea de Educație-Bitola, 
membru al Asociației Scriitorilor 

Macedoneni, președinte al Consi-
liului Editorial (Societatea Macedo-
neană de Știință - Bitola),membru 
în Academia Slavă de Literatură și 
Artă, Varna. Este autoarea a 15 cărți 
în limba macedoneană (poezie, pro-
ză, critică literară, cărți științifice) și 
a 4 cărți de poezie în limbile engle-
ză, arabă și italiană. Poezia ei este 
tradusă în 40 de limbi.

Daniela Andonovska-Trajkovska 

memento
există o piatră pe lângă care trec în fiecare zi
o găsesc foarte des în patul meu
când mă trezesc în mijlocul nopții
și îmi pun piciorul pe podea 
pentru a fi sigură că este aici
și adorm din nou

uneori stă în fața ușii
și mă așteaptă să mă întorc de la muncă

uneori o găsesc în rucsacul meu
lângă laptop
și înainte de a începe să scriu 
despre nopțile mele nedormite
o pun pe birou lângă speranțele uscate 
ale vieții mele de mijloc

sunt momente în care uit de ea
și când îi simt privirea pe trupul meu
mă trec instantaneu fiori

și corpul meu începe să se scuture 
de calcificarea conștiinței mele

există o stâncă pe lângă care trec în fiecare zi
dar se întoarce mereu în palma mea
ca să pot fi trează atunci când sunt pe cale să se întâmple

 
Funcțiile limbajului 
În momentul în care cele două capete
ale firului de comunicare tremurau,
deși primul cu oscilații rapide,
iar cel de-al doilea cu oscilații lente,
cuvântul a rămas blocat în neuronii universului
pentru a face să se întâmple 
funcția conotativă a limbajului

punctul care oscila încet
a oprit Wi-Fi-ul telefonului său mobil
și apoi a oprit și ea telefonul,
pentru orice eventualitate,
ca să poată visa la nașterea ei anterioară

când s-a trezit în dimineața următoare
cuvintele care nu au fost rostite niciodată 
s-au îmbrățișat
și așa a apărut funcția poetică

funcția referențială (1) a fost un catalizator 
pentru focul care arde mocnit în centrul cuvântului
Și când s-a uitat la ea însăși în oglindă într-o zi
punctul care oscila lent a văzut un punct 
care avea o frecvență extrem de ridicată
și atunci a înțeles de ce a avut recent o vedere încețoșată 
și de ce picăturile pentru ochi nu erau altceva decât 
o apă care plânge și când media a început să doarmă 
în timpul nopții și să tragă un pui de somn în timpul zilei
și când ideea a rămas în capul expeditorului
și când mărturia cuvântului
era să spui o poveste fără personaj principal
fără o acțiune și un adversar
atunci picăturile de ochi au început să aibă un efect
iar funcția referențială 
a înlocuit funcția emoțională fără să se observe

funcția reflexivă a devenit mândră în mod justificat 
pentru că funcția fatică a murit,
deși funcția referențială nu a fost niciodată mai vie

funcția conotativă a capturat
secundele unui timp inexistent în pupilele sale

din clipă în clipă
suficient de mult ca sinapsele insomniei să fie ghemuite
în funcția poetică a limbajului

Notă:
1). Potrivit lui Roman Jakobson, există 6 funcții ale 
limbii: funcția referențială, emoțională, conotativă, 
matalingvistică, poetică și fatică.

crizantema înecată
în gura de canal în care toate capitalele
adună apelurile telefonice ale melancoliei,
photoshop-ul sufletului,
hologramele tinereții pierdute,
SMS-urile întâlnirilor scurte
și valea fisurată
a mesajelor electronice simultane,
crizantemele galbene ale florăresei
dormind pe pătratul privirilor
înecate

a fost surprinzător să le vezi răsărind
în bidimensionalitatea 
timpului cancerigen
în care ne bem cafeaua virtuală în fiecare dimineață
și mâncăm prăjituri 
din folderul de emoticoane și stickere 

 
folder de sticker 

faci orhideea din camera de zi 
să înflorească
cu o privire
pentru că este a ta

dar tu continui să cultivi crizanteme 
în folderul cu stickere
 

viața electronică
zilele noastre trăiesc
în mesajele electronice
care ne cresc pe degete
ca niște cuie cu care zgâriem ușa 
care ne ține închiși
- fiecare dintre noi în camera sa autistă

depindem de rata de transfer
a legăturii de comunicare 
cel mai important lucru pentru noi este să știm
cu câți megabiți pe secundă 
trecem de la o parte la alta a poveștii
și câți megabiți avem
să ne amintim de noi înșine cu o rezoluție înaltă
pe imaginea falsă pe care nimeni nu o observă
printre formele fără conținut
înainte ca memoria RAM a timpului nostru amar
să ne șteargă

(Din cartea „Omuleții de hârtie și Dumnezeu”, 
în curs de apariție la editura Eikon)
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