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Despre schimbarea la 
față a literaturii române

2 opiniile noastre

Pentru că ne aflăm în luna schimbării la 
față a Domnului și pentru că Ovidiu Pecican 
se preocupă, în pagina 7, de lucrarea lui Cio-
ran, Schimbarea la față a României, mi-a 
venit și mie ideea să mă gândesc la schimba-
rea la față a literaturii române, pe care încerc 
să o văd, pe cât posibil, din exterior, iar nu 
din lăuntru, unde nu se vede, deocamdată, 
niciun fel de dorință de a ne schimba fața pe 
care ne-o cunosc cei din afară. E lejer să ne 
considerăm frumoși din naștere și deștepți 
din profil, e ok să ne considerăm buricul 
lumii, dar dacă nu ne întrebăm cum ne văd 
ceilalți, atunci trăim într-o gravă eroare, iar 
existența noastră, atât cât e, în infinititatea lu-
mii, e doar o amăgire, ca să nu-i zic minciună. 
Că existența tuturor e doar deșertăciune, e 
adevărat, dar dacă în această deșertăciune a 
deșertăciunilor nu avem ceva de spus care să 
nu fie supus deșertăciunii, atunci înseamnă 
că am trăit în zadar, că nu am existat, nici 
ca popor, nici ca persoană care reprezintă 
poporul. Cât despre Cioran, Eliade, Ionescu, 
care au schimbat cât de cât fața României și a 
literaturii române, prin renegarea României, 
nu vreau să spun decât că nu e nevoie să îți 
trădezi țara, limba, poporul pentru a emite 
cugetări în privința ființei din care faci parte 
și de care nu te poți desprinde în oricâte țări 
ai emigra. Cunoaștem destul de multe cazuri 
și nu cred că e cazul să le amintesc aici. Dar 
ceea ce mi se pare mai important, în privința 
schimbării la față a literaturii române, nu 
cred că este complexul nostru de inferiori-
tate, pentru că nu suntem inferiori cu nimic 
nimănui, ci ceea ce facem noi pentru ca lite-
ratura română să fie văzută altfel decât până 
acum. Și, pentru asta, nu trebuie să așteptăm 
sprijinul guvernanților. Dacă astăzi benefi-
ciem de atâtea rețelele sociale pentru a ne 
face cunoscută adevărata față, de ce le fo-
losim doar pentru a face cunoscută fața al-
tora în fața noastră? E vremea să dăm un 
semnal că în literatura română se întâmplă 
un miracol, o schimbare la față pe care unii 
nu o văd, iar alții nu vor să o vadă. Din câte 
cunosc eu, literatura română, cea mai tânără 
dintre literaturile lumii, este și cea mai vie și 
mai frumoasă dintre toate. E vremea, deci, să 
facem să se vadă schimbarea ei la față.

„Că existența 
tuturor e doar 
deșertăciune, 

e adevărat, dar 
dacă în această 
deșertăciune a 

deșertăciunilor nu 
avem ceva de spus 

care să nu fie supus 
deșertăciunii, 

atunci înseamnă că 
am trăit în zadar.”

„e vremea să dăm 
un semnal că în 

literatura română 
se întâmplă 

un miracol, o 
schimbare la față 
pe care unii nu o 

văd, iar alții nu vor 
să o vadă.”

Nicolae SILADE
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În mare vogă se află în vremile noastre 
pandemice două apariții recente de la Hu-
manitas: Bart D. Ehrman: Cum a devenit 
Isus Dumnezeu. Preamărirea unui 
predicator evreu din Galileea și Isus 
al meu, de Gabriel Liiceanu. Cărți care, am-
bele, bat monedă pe „devenirea” lui Isus din 
Nazaret, preschimbarea Sa din om în Dum-
nezeu. Or, aceasta e pură utopie, fiindcă în 
Dumnezeu „nu este schimbare, nici umbră 
de mutare”. Așadar, scepticii și agnosticii ar 
vrea să-L dezbrace pe Isus Hristos de dum-
nezeirea Sa și nu știu de unde să-L apuce... 
Pe de altă parte, a crede în Isus, ca om în-
dumnezeit și a nu crede în Dumnezeu Tatăl 
este iarăși o gravă contradicție în termeni. 
La fel ca și teologii evoluționiști, care zic 
așa: Dumnezeu a făcut lumea, în formă bru-
tă, primară, dar după aceea a fost nevoie de 
evoluție - de... Darwin - spre a o desăvârși.

Creștinii intelectuali, cei care cred doar 
cu mintea - asimptomatici! - sunt un soi de 
semicreștini (ca și cum ai zice struțo-cămilă 
religioasă, drac pocăit). Realitatea este că 
un sceptic de tip agnostic e, în tot cazul, un 
creștin incomplet, căruia îi lipsește esenția-
lul: componenta mistică și eternă. Chiar un 
teolog de bun simț recunoaște - ca și agnos-
ticul - că Dumnezeu nu poate fi cunoscut 
în întregime, în toate componentele (atri-
butele) măreției Sale. Dar, pe de altă parte, 
nouă ne-a descoperit și ne-a pus la dispozi-
ție toate acel cunoștințe despre El de care 
avem nevoie să ne putem mântui. Asta însă 
doar dacă avem nevoie de mântuire. Iar aici 
intervine chestiunea păcatului (obiectul de 
studiu al Hamartiologiei).

Apoi: nimeni nu zice că problema e sim-
plă. Nu se prea știe concret ce a fost Fiul lui 
Dumnezeu înainte de întrupare. Unii teo-
logi opinează că în Vechiul Testament apa-
re ca Îngerul lui Dumnezeu (cu majusculă) 
- sau arhanghelul Mihail - , cel care a con-
dus poporul evreu prin deșert, după ce li se 
arătase unora, în situații speciale: lui Avra-
am, Moise, Ilie etc. (A doua variantă e pu-
țin probabilă, din moment ce un alt „coleg” 
de-al Lui - arhanghelul Gabriel - a făcut pe 
curierul, vestindu-i nașterea la Bunavesti-
re.) Fapt este că poziția Sa unică în ierarhia 
cerului a provocat invidia lui Lucifer - diri-
jorul orchestrei cerești - , a cărui frumusețe 
și strălucire l-a dus la mândrie și revoltă.

Popă răspopit, britanicul Ehrman este de 
părere că Isus e „un adevărat geniu religios, 
cu intuiții strălucite. Însă totdată un om al 
timpului său”(p. 363 a cărții). Prima afir-
mație, deși pare elogioasă, urmează tiparul 
obișnuit al celor care încearcă dezbrăcarea 
Fiului de gloria Sa divină. Iar a doua afir-
mație, trântită fără discernământ în con-
tinuare, este total falsă. Dimpotrivă, Isus, 
„fiul tâmplarului”, nu s-a comportat nicide-
cum ca un om obișnuit, ci mai degrabă El 
se poartă ca o ființă deosebită – un pui de 
cuc (iertată fie-ne ireverența). Încă de la 12 
ani, într-o călătorie la Ierusalim, El se „ră-
tăcește” de părinții Săi tocmai în Templu: 
„în Casa Tatăului Meu”. Și ce făcea acolo 
adolescentul Isus? Teologhisea cu bătrânii, 
înțelepții și cărturarii. Nici mai târziu nu 
s-a implicat defel în disputele politice ale 
țării; la prima Sa venire El a descins pe pla-
neta Terra cu alte scopuri: recuperarea unei 
umanități pierdute.

În timp ce evreii așteptau un Mesia poli-
tic, care să apară, deus ex machina, coborât 
cu hârzobul din cer, cavaler buruitor în ar-
mură - precum mai târziu cruciații, care-și 
imaginau că se află „în solda Lui”, ei au pri-
mit un un prunc în iesle. Un proroc, „blând 
și smerit cu inima”, căruia „nu i s-a auzit 
glasul pe uliți”. Vasăzică: în locul unui agi-
tator politic au primit doar un predicator, 
emerit dar umil, care nu manifesta nici un 
fel de interes în politică sau în gloria lumii. 
S-ar părea că ar fi vrut să-l racoleze și zelo-
ții, naționaliști extremiști, cât și esenienii, 
extremiști religioși  (din rândul căror e po-
sibil să fi emanat Ioan Botezătorul).

Prin nașterea - și viețuirea - umilă a lui 
Isus Hristos, Dumnezeu pătrunde în lumea 
noastră, iar lumile se întrepătrund: „Împă-
răția lui Dumnezeu s-a apropiat - a venit 
peste voi; fiindcă ea începe din inimă”, este 
predica Botezătorului, cât și mesajul cris-
tic inițial. Asta ne spune că deși a început 
așa, Isus Hristos trece dincolo de antino-
mia marginal-central către universal (nici 
nu se putea cantona într-un simplu com-
partiment al Realului, când El era Regele 

întregului univers). 
Iar așa-zisa îndum-
nezeire a unui pre-
dicator de provincie 
s-ar putea să fie doar 
o completare a per-
spectivei dumnezeirii 
în legătură cu proge-
nitura Sa - omul. Și 
apoi: Fiul unic-născut 
a crescut în ochii în-
tregului univers prin 
hotărârea Sa eroică 
de a salva omenirea și 
prin punerea ei în practică. Dar Dumnezeu 
a fost de la bun început și cu bună învoire 
s-a făcut om, nu le putem despărți pe una 
de alta (chiar dacă nu ne putem explica în 
totalitate procesul).

*
Dar ia să urmărim noi acum cel de-al 

doilea aspect al problemei: cum este văzut 
Fiul lui Dumnezeu din perspectiva poeților 
- iar poetul pe care l-am luat ca model este 
moroşanul Vasile Morar, despre care Ioan 
Groșan afirmă apăsat că este poet religios. 
Această realitate sare în ochi dacă te-ai uita 
chiar numai pe lista aparițiilor sale edito-
riale (vreo 20), din care spicuim: Duminici 
samaritene (2004), Va veni îngerul (2005), 
Evanghelia după Ioan (2007), Dumnezeu 
câte un pic (2011), Nu vă temeți (2011-13): 
trei volume însumând 1073 de pagini...

Cărțile care mi-au atras atenția în cestiu-
ne sunt: Cartea arderii de tot (Ed. Eurotip, 
2019) și Cartea iertării - Rotipo, 2020 (tre-
buie să remarcăm că este vorba de aceeași 
editură, care și-a... rotit puțin numele). Din 
prima nu vom face de această dată decât 
să remarcăm câteva titluri - și teme teiste, 
care își vor găsi dezvoltarea în următoarea: 
La început, Duhul Sfânt, Şi cuvântul era 
Dumnezeu, Judecate de Apoi, Facerea lu-
mii, Geneză. Ca și în poezia lui Arghezi, în 
toată opera lui Vasile Morar se simte drama 
căutătorului, căutarea înfrigurată - deseori 
(auto)ironică - după Dumnezeu „În drumul 
cel lung al vieții” - titlu de poem. Nu că ar fi 
nevoie să ne sprijinim de afirmațiile altora, 
dar găsim folositor să cităm câteva cuvinte 
din prezentarea lui Ioan Groșan, de pe co-
perta a patra (prozatorul îi va face și prefața 
unuia dintre cele trei volume (tri)gemene): 
„Aș zice că Vasile Morar se situează în mod 
clar și ferm în linia marii poezii cu temă re-
ligioasă. Acest volum este, de fapt, o epifa-
nie, o poezie de mare expresivitate...”

Să vedem însă care sunt coordonatele 
acestei căutări: „Și el rostea cuvintele se-
nin/ cum ai purta un flutur de dârlog/ am 
început să plâng, trecuse viața/ eu nu ști-
am încă să mă rog” (Rugăciunea). Dar V.M. 
este un credincios atipic, nu unul de tipul 
bisericos: „Pe Fiul Omului L-am răstignit/ 
am ținut în brațe femeia pierzaniei/ și am 
mâncat din pomul oprit”.  Cu toate acestea, 
căutarea nu este mai puțin autentică: „Te 
caut, Doamne, unde să te caut/ în mine sau 
în tot ce mă-nconjoară/ aici e Dumnezeu, 
se-aude-un glas/ e glasul blând al păsării ce 
zboară” (Un strop de poveste); „Îndrumă-
mi pașii/ să nu rătăcească/ atunci când eu/ 
Doamne/ te caut (Ora pârjolită de soare).

Trebuie să remarcăm - trebuia încă de la 
început - că V.M. este poetul Genezei, ciclul 
cu pricina fiind unic în poezia română. Sunt 
transferate în vers cele șapte zile ale creației 
(le găsiți în Biblie), urmate de încă vreo câ-
teva. Din păcate, spre final, tensiunea lirică 
scade, odată cu entuziasmul poetului. Bine 
reprezentat în volum este motivul crucii.

Cităm, integral, poemul Sub lemnul cru-
cii, o micuță capodoperă: 

„Crucea aceasta, după atâta timp/ pe dru-
murile niciodată frânte/ e tot mai grea și 
pe sub lemnul ei/ sporește, vai, ogorul cu 
morminte// Nici nu mai știu dac-o duc eu/ 
într-un spectacol cu figuri mascate/ sau a 
văzut c-am obosit/ și-acum, blândă, ea mă 
poartă-n spate.” Dar V. Morar este și un 
poet al Învierii, cât și al Înălțării: „În palme 
să-I bată, în glezne să-I bată/ să vină solda-
ții, să facă ocol/ lancea s-o nalțe cu vârful în 
coaste/ / Mormântul de trei zile e gol” (De 
trei zile). Despre prolificul nostru poet ar fi 
(prea) multe de spus, așa că ne oprim aici, 
lăsând-o pe altădată, lăsându-l deocamda-
tă acolo unde îi este locul: „O voce de aer/ 
venită de sus/ de la marginea somnului/ o 
să spună// Aici e Vasile Morar/ lângă sca-
unul Domnului...      

Isus al Scepticului și cel al Poetului

Remus V. 
GIORGIONI
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Prima ediție a taberei de creație de  la Isverna a reunit artiști ro-
mâni și străini: Costin Brăteanu, Ana-Maria Butura, Igor Isac, Sarah 
Raluca Miulescu, Gheorghe Mosorescu, Ecaterina Schiwago, Valeriu 
Sepi, Joan Thimmel, Susie Vier. Curatorii taberei au fost Sarah Ra-
luca Miulescu și Costin Brăteanu. Organizatorul taberei și totodată 
finanțatorul a fost Marian Balaci, cu pasiuni vechi în aria sportivă, 
dar cu perspective în dezvoltarea culturală și turistică a zonei.
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Isus al Scepticului și cel al Poetului
Cornel  UNGUREANU

poetul şi cronicarul dramatic stau alături 
în fotoliul de orchestră, bucurându-
se deopotrivă de luminile pâlpâitoare 
manevrate de Marele Regizor”. Adică 
mesajul poeziilor din ultimul volum - 
semnul sfârşitului, ar împlini o operă. 
Deocamdată.  

Ion Cocora iese în lumea literară la 
începutul anilor șaizeci, pe aripile Stelei 
și a prieteniei cu marii scriitori ai Clujului 
tânăr. Lectiile de zbor le ia nu doar din 
grupul poetic stelar, ci şi de la echipele 
itinerante de cronicari ai teatrului în 
ascensiune. E un bănăţean deturnat, zic 
răii, deşi în revista Scrisul bănăţean 
se pot citi, totuşi, jurăminte de fidelitate 
faţă de Doamnele ţinutului natal. 
Devine un cronicar dramatic ofensiv şi 

cărţile sale de cronicar trebuie recitite: e 
un critic calificat care ştie să-şi apere şi 
să-şi afirme provincialii, mereu puşi sub 
semnul întrebării de dictatura Centrului. 
Revoluţia îl aşează în Bucureşti, unde, 
ca toţi transmutaţii Clujului literar, 
devine lider. Va conduce un teatru 
care îşi va afirma aleşii. Va publica, 
dupa despărţirea de teatru, alte cărţi 
de poezie. Într-una dintre ele, severul 
Marin Mincu descoperea un mare poet. 

Nu poetul ( „marele poet”) sau regăsitul 
Cocora ne interesează deocamdată, ci 
vocaţia  de constructor a cărturarului. 
Scriitorul a întemeiat o editură, Palimp-
sest, care ar trebui analizată cu aten-
ţie, fiindcă are proiecte culturale clare, 
dintre care cel mai viu pare a fi  cel 
filobănăţean. Editorul a observat că 
nerăbdarea este principalul defect 
al literatorilor provinciali care, după 
1989, sporesc îngrijorător  numărul 
apariţiilor. Sunt nu numai  literaţi, ci 
și producători infatigabili de cărţi,  de 
pagini care vor succes. Ion Cocora preia 

cărţile de poezie ale unor autori resiţeni, 
realizează antologii severe şi solicită 
prefeţe unor critici cu autoritate. Mircea 
Martin, Ion Pop sunt cei care prefaţează 
cărţile „reşiţene”. Mereu  girate de 
importanţi comentatori, antologiile 
Palimpsest  demonstrează că autorii 
selectaţi de Ion Cocora ar merita mai 
multă atenţie. Poeziile Liubiţei Raichici, 
Octavian Doclin sau ale lui Nicolae Sârbu 
(însoţite de texte iubitoare de Mircea 
Martin),  romanele lui Titus Suciu sau 
ale lui Ion Jurca Rovina, publicate de 
editorul Ion Cocora - citite de directorul 
editurii Palimpsest - sunt cele mai bune 
cărţi ale autorilor lor.  

Ca şi ultimele cărţi ale lui Petre Stoica, 
ultimele volume ale lui Ion Cocora în-
cearcă să pună în valoare concluzii. 
Sensibilitatea agonică, scriam al-
tădată. Scriitorul a trăit, poemul său 
vrea să numească experienţele unei 
vâr-ste. Ultimele. Alcătuite ca o  Carte 
de înţelepciune sau ca una a finalurilor,   
„Măştile frigului” se întoarce la tărâmul 
originar. Nu putea lipsi „Bunica”:

„Bunica mă dojenjeşte nu e supărată 
că nu i-am schimbat/ crucea putrezită 
în cimitir/ că nu i-am smuls buruiana 
de pe mormânt sau că nu vin toamna/ 
să arunc o găleată cu ierbicid/ să-i 
piară afurisitei cheful de a creşte în 
fiecare primăvară// acolo unde nu-i 
este locul/.../îi răspund nu-ţi face 
griji bunico sunt bine viu sănătos cu 
lecturile/ şi vaccinurile la zi cu facturile 
achitate// sângele meu aşa cum îl ştii o 
fabrică de brichete în grevă/ continuă 
să inventeze femeia încă neîntâlnită/ 
nici mâine nici azi nici ieri/ nici în vreo 
altă absenţă sau în vreo descriere de 
memorii ambulante/ altfel mă bucur 
ca şi tine că viaţa merge înainte şi-mi.
aduc aminte/ că în copilărie mi-ai spus/ 
nu plânge băiatul lu cuţa durerea e cu 
dus-întors/ în piatra de care ţi-ai zdrelit 
genunchiul/ va rămâne o rană”.

 Există, ca în scrisul fiecărui poet bănă-
ţean, ca şi în poezia lui Petre Stoica sau 
a lui Slavko Almăjan, şi „Dupăamiezile 
de duminică”. Iată una:

„În după amiezile de duminică îmi sa-
vurez eşecurile/ pe o trecere de pietoni 
de pe bulevardul decebal/ cer iertare 
gândacilor striviţi de tălpi şi de libaţii 
nocturne/ într-un vis senin ca pulpele 
unei suedeze de pe malul mării//...../
capul mi-e ca o cădelniţă în delir fânăria 
aprinsă din copilărie/ în noaptea de 
înviere de nebunul satului care s-a 
aruncat în flăcări/ convins că-i va venui 
de hac diavolului ascuns în el”. („Într-o 
dupăamiază de duminică”) „Amintirile 
din copilărie” au şi încărcătura lor dra-
matică: sunt, mereu, cele de odinioară. 
Parcă bănăţeanul Ion Cocora trage o 
fugă în lumea lui Bacovia, pentru a trăi 
frumos şi alte întâlniri.

 

everest
II

ajunge un ciripit de păsări să te trezească la realitate un susur de apă 
ce curge fără oprire o rază de soare ivită de după muntele înzăpezit după 
o noapte care a durat milenii și e ca o primăvară care vine pentru prima 
oară e ca o întoarcere 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 
dinlăuntrul tău oamenii da oamenii cum spune carl sandburg ei sunt firele 
de iarbă ale lui walt whitman trestiile gânditoare ale lui pascal ei șlefuiesc 
minunile până când nu mai rămâne nimic din ele ei învăluie simplitatea 
într-o mulțime de zorzoane nu e ușor să renunți la ei dar pentru o întâlnire 

cu dumnezeu merită merită să renunți la tine însuți pentru a te câștiga 
pe tine însuți oamenii da oamenii unii se vor mai bogați decât alții mai 
puternici decât alții mai în față mai sus mai presus de oameni n-am văzut 
însă oameni care să vrea să fie mai buni decât alții mai iubitori decât alții 
mai înțelepți n-am văzut oameni care să vrea să fie mai oameni decât 
oamenii și nu 

nu trebuie să urci everestul ca să fii deasupra lumii trebuie să cucerești 
everestul dinlăuntrul tău ca să fii și începi să fii când începi să înțelegi și 
începutul tău e chiar începutul lumii și e ca o primăvară care vine pentru 
prima oară în lumea aceasta împietrită în care tu ești mișcarea în lumea 
aceasta în mișcare în care stai împietrit ca statuia lui mihai eminescu
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poeme în proză

«Măştile frigului», ultima carte de 
poezie a lui Ion Cocora, le prelungeşte 
pe celelalte?  Le împlineşte? Sau ne 
cere să le citim şi pe celelalte? Cele de 
odinioară? „Poetul Ion Cocora este deja 
poezie şi istorie literară. Am amintiri 
emoţionante despre Ion Cocora. Să 
le rezum: este un om minunat. L-am 
cunoscut la Cluj. Prin 1966. În secolul 
trecut. Se-nţelege. Era un distins 
funcţionar cultural. A vorbi despre 
poezie fără istorie literară, n-are sens. 
În frumoşii ani ai socialismului, când 
studiam la Cluj, Cocora era un domn. 
Noi, cei mai tineri, îi ziceam Domnu’ 
Cocora. Domnu’ Cocora a editat o 
antologie de poeţi tineri needitaţi, care 
ar trebuie reeditată. Am avut onoarea 
să apar acolo, în antologia respectivă. 
Au apărut şi alţi poeţi tineri. Unii îşi 
amintesc. Gavril Moldovan din onorariu 
şi-a cumpărat o pereche de pantofi. 
Pentru o poezie cu „patria”. A mea 
era cu o fântână şi cu mama. Probabil 
mă adresam mamei. Cocora se mişca 
foarte repede, era harnic şi invidiat. 
Zicea că urmează să editeze o plachetă 
de poeme suprarealiste. Lumea aştepta 

nerăbdătoare. «Cocora e un nume me-
morabil» scrie Petru M.Haş despre 
«Executare silită» (2016) în «Arca». Şi, 
în continuare: «Executare silită este a 
unsprezecea carte de poeme semnată de 
Ion Cocora. După Viaţa într-un lacăt. 
Privitor la teatru, dl. Cocora a mai editat 
şi vreo şase cărţi de critică dramatică, 
deşi, poate, numai cinci, a şasea fiind 
despre „tranziţie”. Să ne imaginăm că 
dl. Cocora s-a născut la 1938, în secolul 
următor a fost „închis într-un lacăt” şi, 
imediat, expus la o Executată silită».   

Mi s-au părut mereu remarcabile şi 
recpitulările pe care le face Irina Petraş 
atunci când scrie despre „ultima carte” 
a unui Maestru. În numărul 8 / 2020 
al revistei „Viaţa Românească”, Irina 
Petraş  face o scurtă istorie a scrisului lui 
Ion Cocora ca să  tragă, cu înţelepciune, 
concluzia: „Ion Cocora îşi este sieşi 
scenă, reflectoare şi ovaţii, poemele 
sale regăsindu-se fremătătoare şi vii, 
chiar dacă totul se întâmplă cu ochii 
pe cortina care stă se cadă (...) Ei bine, 
nu cred că i-am spus ceva nou lui Ion 
Cocora. Atâta doar că aflând cine este 
şi asumându-şi fără rezervă faţa dublă, 

Joan Thimmel: sculptură metal

 Documentar:   Ion Cocora şi 
necesitatea recapitulărilor
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S-a împlinit în martie un sfert de mileniu de la naște-
rea lui Ludwig van Beethoven. În presa românească, 
evenimentul a trecut aproape neobservat, strivit între 
zarva iscată de covid și isprăvile fotbaliorilor și ale 
„vedetelor” de divertisment. L-am prins totuși, din 
întâmplare, și l-am comemorat în felul meu de dile-
tant în muzică, ascultând simfonia, cea mai iubită de 
mine dintre toate ale sale, „a 7-a”, sub bagheta magic-
spectaculară a lui Iván Fischer. Tot timpul audiției însă, 
pe fondul muzical, l-am revăzut pe magistru așa cum mi 
s-a revelat în 2007, cu ocazia lecturii unei cărți deosebite1, 
de care e tocmai momentul potrivit să ne amintim.

În 1927, cu ocazia centenarului morţii lui Beethoven, 
Jacques-Gabriel Prod’homme, reputat muzicolog şi bi-
ograf al muzicienilor, publică la Paris volumul Beetho-
ven raconté par ceux qui l’ont vu. Este o antologie 
în care autorul a reţinut mărturiile considerate a fi 
cele mai semnificative, provenind de la compozitori, 
instrumentişti, cântăreţi, literaţi, editori, prieteni sau 
simple cunoştinţe pasagere ale monstrului sacru. Cu 
precizarea că – poate dintr-un exces de pioşenie, având 
în vedere momentul comemorativ – a selecţionat doar 
admiratorii. Gestul ar putea fi perceput ca impus şi 
restrictiv, inducând cititorului un uşor sentiment 
de frustrare. Chiar şi aşa însă, cartea rămâne şi azi o 
interesantă sursă de reflecţie asupra relaţiei dintre 
artist şi putere, dintre artist şi contemporanii săi, 
dar, poate, în primul rând, asupra a ceea ce rămâne 
în memoria colectivă din personalitatea artistului. 
Și trebuie spus de la început că ceea ce rămâne cu 
precădere e anecdoticul, adică nu prea mult, oricum 
nu esenţialul. Rămâne, deci, ceea ce face deliciul 
„publicului larg”, ceea ce coboară artistul la cota 
înţelegerii (sau a ne-înţelegerii) comune. Esenţialul, 
id est dramele sale intime, efortul de nimeni ştiut de 
a capta şi a da expresie fermă în sunet, în cuvânt, în 
culoare ori în formă abstracţiunilor mai întotdeauna 
disparente – sentimente, viziuni, fantasme, himere, 
idei – care-l bântuie, rămâne până la urmă tot inac-
cesibil profanilor. Se detaşează eventual, ici, colo, o 
întâmplare semnificativă  care va deveni referenţială, 
o reflecţie spontană sau vreun gest spontan, o reacţie 
instantanee, toate acestea conducând, ca bucăţelele 
unui puzzle, spre configurarea personalităţii artistului. 
A cărei autenticitate va fi totuşi sesizabilă în toată 
complexitatea ei abia prin accesul la operă.

Ceea ce m-a impresionat la Bonn, oraşul natal al lui 
Beethoven, a fost un monument straniu şi memorabil 
prin performanţa şi ingeniozitatea sa tehnică şi, în 
egală măsură, artistică. În centrul oraşului, la capătul 
unei întinse peluze verzi, o masă de beton aparent 
informă, contorsionată, care, pentru privitorul 
neavizat rămâne enigmatică. Abia pe măsură ce te 
îndepărtezi spre celălalt capăt al peluzei, toate aceste 
circumvoluţiuni, brazde, riduri, vârtejuri pietrificate 
încep să se lumineze şi să se rânduiască treptat până 
la a dobândi chipul leonin, voluntar, etern nesupus 
şi în căutare, al geniului. Lucrarea aceasta atât de 
neconvenţională, dintr-un material socotit îndeobşte 
inestetic, frustă şi surprinzătoare, putând fi bănuită şi 
de discrete conotaţii ludice, intitulată chiar Beethon, 
a fost realizată în 1986 de Klaus Kammerichs. Lui îi 
aparţine doar performanţa tehnică. Fiindcă extraordi-
nara pregnanţă fizionomică a acestui cap a preluat-o 
din pânza lui Joseph Karl Stieler, portretist în vogă al 
epocii, căruia îi datorăm cel mai apropiat de adevăr 
portret al lui Beethoven din câte cunoaştem. L-a realizat 
în 1820, concentrând în acest chip toată anvergura 
artistică şi forţa de caracter ale modelului. Iar peste 
mai bine de 160 de ani, Kammerichs – ţinând seama de 
materia ingrată cu care a lucrat -  reuşeşte să surprindă 
cu uimitoare fidelitate nu numai asemănarea brută, ci 
în primul rând spiritul geniului, perfect perceptibil în 
portretul semnat de Stieler.

Îmi amintesc că tot timpul cât am parcurs atunci 
culegerea lui Prod’homme m-a însoţit, resuscitată, 
amintirea acestor două portrete. Şi aceasta pentru 
că toţi cei care l-au cunoscut, mai mult sau mai puţin 
apropiaţi, antologaţi aici, converg prin mărturiile lor 

înspre configurarea unui unic profil în care se regăsesc 
nonconformismul intratabil, inapetenţa pentru lux, 
onoruri, confort, verticalitatea, demnitatea, sentimen-
tul onoarei şi, pe de altă parte, forţa şi geniul artistic 
admirate de toţi, în concordanţă cu bunătatea şi so-
ciabilitatea disimulate sub aparenta ursuzenie, gene-
rozitatea, disponibilitatea afectivă, într-un cuvânt, 
„boieria” atât de exact dibuită de Caragiale care nu-l 
numea decât „boierul”. Semnificativ în acest sens mi 
se pare amănuntul că unul dintre admiratori, tenorul 
Ludwig Cramolini, care-l numise, nu 
fără un accent de tandreţe, „bătrân urs 
neţesălat”, sfârşeşte prin a-l defini ca 
„om divin”. 

Dar unul dintre cele mai pregnante 
şi complete portrete, care ar putea fi 
preluat ca o sinteză a tuturor celorlalte 
încercări de a-i schiţa profilul, este 
cel al lui Wilhelm Christian Müller, 
pedagog şi, prin profesiunea lui, bun 
psiholog: „În înfăţişarea lui, totul este 
puternic, aspru, aşa cum este şi consti-
tuţia osoasă a figurii, cu fruntea înaltă 
şi largă, cu nasul scurt, pătrat, cu părul 
zburlit, desfăcut în şuviţe groase. 
Dar gura este plină de farmec şi ochii 
frumoşi, expresivi, reflectându-i în 
fiecare clipă gândurile şi impresiile 
care se schimbă repede (rând pe rând), 
când graţioase şi foarte amabile, când 
ameninţătoare şi teribile. / Cât sunt 
de tipice părerile sale despre lume, ca 
şi cele politice, morale şi estetice! / 
Beethoven face parte din categoria de 
oameni cărora arta le este de ajuns, cercul strâmt în 
care se mişcă este pen-tru el o întreagă lume.”

Nu-i agreează pe francezi şi pe italieni, primii inca-
pabili să-l înţeleagă, ceilalţi resimţiţi ca prea frivoli. 
Rossini „şi cei de o seamă cu el” reprezintă în viziunea 
lui indezirabilul în muzică. Ceea ce nu l-a împiedicat 
să-l trateze cu deplină cordialitate pe Rossini, când 
acesta l-a vizitat în postură de sincer admirator. 
În pofida ursuzeniei sale, era în felul lui un om de 
lume, sociabil în răstimpurile când nu lucra. Detesta 
însă vizitele inoportune şi întrebarea „la ce lucraţi?”, 
precum şi insistenţele admiratorilor reali sau snobi 
de a-l determina să se producă improvizând prin sa-
loane. Nu evita totuşi saloanele, singurul mediu de 
unde îi putea veni consacrarea notorietăţii. „E plăcut 
să frecventezi nobilimea – zicea – cu condiţia să i te 
poţi impune.” Spre deosebire de ceilalţi muzicieni ai 
vremii, care-şi acceptau condiţia quasi-ancilară, el a 
ştiut să se impună, păstrându-şi independenţa. Acelaşi 
Müller spunea: „Din bunurile sale, libertatea este cel 
mai de preţ.” Pedagogul intuia exact. Beethoven avea 
conştiinţa propriei valori şi orgoliul firesc ce decurge de 
aici. Când avea ceva de spus, indiferent cui, o spunea 
chiar cu riscul ruperii relaţiilor. Bettinei von Arnim 
îi povesteşte cum l-a probozit pe arhiducele Rudolf 
care îl lăsase să facă anticameră: „I-am spus că ei pot 
foarte bine să agaţe cuiva o decoraţie pe piept, dar că 
aceasta nu-i face mai de preţ. Pot foarte bine să facă un 
consilier aulic, un consilier intim, dar nu un Goethe, 
nu un Beethoven. Deci tot ceea ce nu pot să creeze şi 
ceea ce este departe de ei înşişi, trebuie să înveţe a 
respecta; asta le face bine.” Cuvinte care îşi păstrează 
actualitatea până azi. Pe Goethe îl venera, dar asta nu 
l-a împiedicat să-l admonesteze pentru conformismul 
şi supuşenia sa în faţa mărimilor zilei. În general, Viena, 
pe care o iubea totuşi, îl exaspera prin diletantism şi 
frivolitate. Mai ales înalta societate îi stimula ironia: 
„La teatru, baletul este principala atracţie pentru aris-
tocraţi. Nu trebuie să mai vorbesc despre simţul lor 
artistic: nu apreciază decât caii şi dansatoarele.” Iubea 
în schimb cu un fel de duioşie Anglia, idealizată poate 
tocmai pentru că a rămas până la urmă o aspiraţie ne-
împlinită, protejată în sugestivele ei ceţuri. Un tărâm 
al tradiţiilor şi seriozităţii incoruptibile, care l-a dat 
pe Shakespeare, cel mai apreciat scriitor, alături de 
care doar Goethe mai putea fi aşezat. Şi desigur, nu 
fără legătură cu anglofilia sa, compozitorul predilect 
era Händel. Deasupra căruia nu mai stătea decât Bach, 
dar acesta într-o sferă atât de înaltă, încât chiar el, 
Beethoven, îl evoca rar şi cu neaşteptată sfială. 

Sigur, tot acest tezaur anecdotic, toate aceste mici 
întâmplări, episoade şi reflecţii pasagere, rămase 
memorabile, sunt cât se poate de preţioase. Dar adân-
curile unde se naşte şi se desăvârşeşte opera, truda şi 
meandrele  lucrării, ale aflării sunetului ce exprimă 
adevărul, a nenumăratelor clipe când ţi se pare că 
pe cap îţi cade cerul, toate acestea rămân şi pe mai 
departe obscure. Cu atât mai mult când luăm în 
considerare şi fundalul, cotidianul: grijile materiale 
conjugate cu mândria, cu inflexibila demnitate, cu 
sentimentul onoarei, inconvenientele şi micile mize-
rii locative, puseurile afective declanşate şi apoi me-
reu refulate în anturajul unor femei inaccesibile, 
dragostea contrariată pentru Karl, nepotul ingrat, 
refugiul în deambulări solitare, imprevizibile, pe orice 
vreme, în universul firii, singurătatea de nimeni ştiută 
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U a crâncenei bătălii cu surzenia progresivă şi în cele din 
urmă cu boala care l-a încolţit din mai multe părţi. 

Povesteşte Fanny del Rio: „Într-o zi de primăvară, 
ne adusese violete şi-mi spuse: Vă aduc primăvara. 
(Fusese foarte bolnav câtva timp, suferea deseori de 
colici.) Sfârşitul meu este aproape. I-am strigat: Vrem 
să-l aşteptăm multă vreme! Răspunse: Acela care 
nu ştie să moară e un om rău…” El a ştiut să moară, 
înfruntându-şi sfârşitul cu demnitate şi umor, chiar în 
momentele cele mai atroce.

Câteva din puţinele reflecţii despre lucrul său, îm-
părtăşite unuia sau altuia dintre conlocutori, se dove-
desc complementare şi converg înspre revelarea unui 
ego elitar, ca al oricărui artist autentic. Adică al unui 
spirit creator independent, refractar oricăror concesii, 
indiferent că e vorba de înalta societate cultivată, 

eventual chiar comanditară, ori de 
„marele public”. Zicea: „Niciodată 
nu m-am gândit să scriu pentru 
glorie sau onoruri. Ceea ce am în 
inimă trebuie să iasă la iveală, iată 
pentru ce scriu!” Dar un auditoriu-
ţintă, abstract, avea totuşi în vedere. 
Când managerul teatrului „an der 
Wien” îi sugerează unele modificări, 
dându-i-l ca exemplu pe Mozart 
care umplea sălile, entuziasmând 
mulţimea, Beethoven cere imediat 
să i se restituie partitura, replicând 
ritos: „Eu nu scriu pentru mulţime, 
scriu pentru oamenii culţi!” Ceea ce 
se situează în deplină concordanţă 
cu mărturisirea mai târzie, făcută 
lui Ferdinand Hiller, alt admirator 
care-i notează emoţionat spusa: „Se 
spune vox populi, vox Dei. Eu n-am 
crezut acest lucru niciodată.” Şi 
bine a făcut. Altfel, toată amploarea 
simfonismului său s-ar fi năruit. 

Ea îi este organică, nu putea altfel, după cum reiese 
şi din altă confidenţă, împărtăşită colegului său Ignaz 
von Seyfried: „Când aud ceva în mine, e întotdeauna 
marea orchestră.” Ei i se consacră cu precădere, în 
detrimentul operei. Credea în posibilităţile nelimitate 
ale instrumentiştilor, când compunea însă pentru 
voci, se simţea pândit de imprevizibil. Dar, în faţa 
grandioaselor sale proiecte, cât de acut trebuie să 
fi trăit acea teroare a paginii albe, comună oricărui 
artist care se zideşte pe sine în operă! Înainte de a 
aborda Simfonia a IX-a şi purtând în sine proiectul 
celei de a zecea, rămasă neîmplinită, i-a mărturisit 
romancierului şi muzicologului Friedrich Rochlitz: 
„Stau, mă gândesc, iar mă gândesc: le am de mult în 
mine, dar nu vor să se aştearnă pe hârtie. Mă trec fiorii 
înainte de a începe opere atât de importante. Odată 
ce m-am apucat, merge bine…” Şi tot Rochlitz, puţin 
exaltat: „Iată omul care dăruieşte bucurie milioanelor 
de oameni, numai bucurie – pură, spirituală!” Chiar 
dacă oamenii cărora le era accesibil erau încă departe 
de a fi milioane, e în aceste cuvinte recunoaşterea 
unei performanţe care nu se află decât la îndemâna 
artiştilor liberi şi conştienţi de posibilităţile lor pe 
teritoriile fără de hotar ale artei. Sub acest aspect, 
poate că cel mai exact îl situează scriitorul Braun von 
Braunthal: „Mozart în raport cu el este ca Schiller în 
comparaţie cu Shakespeare; Schiller este deja înţeles, 
Shakespeare nu va fi încă multă vreme. Toată lumea îl 
înţelege de pe acum pe Mozart, nimeni nu-l înţelege 
bine pe Beethoven.” 

Cu siguranţă că din cei douăzeci de mii de vienezi 
care l-au petrecut pe ultimul drum, prea puţini îl înţe-
legeau, dar toţi îl iubeau sau măcar îl respectau. Cu 
atât mai mult cu cât, în ceasul plecării sale, cum toţi 
îşi aminteau, într-o zi de martie, 26, s-a dezlănţuit 
peste Viena un viscol atipic, subit, însoţit de tunete şi 
fulgere, ca şi cum însăşi natura i-ar fi adus salutul său 
de arme. Oricât de sceptic şi raţionalist ai fi, un astfel 
de amănunt te obligă să te descoperi o clipă în faţa 
misterului unor coincidenţe.

__________________________
1. Beethoven văzut de contemporani. Scrisori, memorii etc., 

reunite şi adnotate de J.-G. Prod’homme. Traducere din franceză 
şi prefaţă de Theodor Bălan. Bucureşti. Humanitas, 2007. [Coperta 
e ilustrată cu portretul lui Beethoven din 1820, de Karl Stieler]. 
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ULa „morișca” adevărului (II)

Semnând O introducere în opera 
lui Dumitru Radu Popescu (v. Zilele 
şi nopțile săptămânii, Fundația-Edi-
tura Scrisul Românesc, 2014), Cornel 
Ungureanu observa că prozatorul era 
primul scriitor al anilor ’60 care evoca 
satul demonizat, dând cu tifla rețete-
lor de epocă și zeloșilor pedagogi lite-
rari, coborând grandilocvența, impusă 
triumfalist, în derizoriu. Sondând acel 
timp al literaturii, criticul evocă, în con-
textul generației, înviorând frontul lite-
rar, tentația limbajului subversiv, dar și 
„barajele” oficiale, mulțimea interdicți-
ilor și „îndatoririlor”, reamintite ciclic. 
Dezvăluindu-și urâțenia, lumea nouă e 
contrapusă adevărurilor „vechi”; fondul 
arhetipal, lucrând regresiv, anunță voa-
lat, prin densa rețea de simboluri, rui-
narea Utopiei.

Sub aparența unui roman țărănesc, 
dobândind „un ton epopeic” (cf. Mire-
la Roznoveanu), F (1969), ca apariție 
surprinzătoare, de șocantă virtuozitate 
tehnică, vorbind despre o tragedie co-
lectivă, închidea (temporal), de la Boul 
şi vaca până la Cele şapte ferestre ale 
labirintului, un întreg ciclu, fiind o „re-
vărsare evenimențială” într-un regat al 
spaimelor. Oamenii sunt legați între ei, 
Marele Mecanism îi cuprinde pe toți; hi-
eroglifa F poate fi o cale / calea de acces 
spre o lume labirintică, „frisonată” (cf. 
C. Cubleșan), încercată de viermuială 
și frică; „îndemonizații” se tem unii de 
alții; întors acasă, procurorul Tică vrea 
să asculte toate vocile într-un sat „întors 
pe dos”, vrea ca adevărul, dincolo de 
vorbe, să rămână mărturie. F (la care, 
din păcate, se oprește analiza lui N. Ma-
nolescu) este un reper decisiv pe traiec-
tul scriitoricesc al lui D.R. Popescu și, 
inspirat, Valentin Tașcu distingea, în 
Dincoace şi dincolo de F (1981), această 
etapizare, fixând o bornă de neocolit.

Pornind de la o enigmă-pretext, stă-
pânind, prin convergența detaliilor, un 
teritoriu fictiv, digresivă, aparent fără 
logică, culegând o aglomerație de în-
tâmplări (horror, chiar), proza trăiește, 
în căutarea adevărului, prin acumulare 
și sofistică, suspendând verdictul. S-a 
vorbit (insistent) de influența lui Faul-
kner, a fost invocată (repetat), din un-
ghiul teatralității, lumea shakesperiană, 
cu măscăricii și bufonii ei, întoarsă în 
tragic, fără măreție, sub glazura burles-
cului și grotescului, respectând, însă, 
severe convenții dramaturgice. Putem 
cerceta, cu folos, substratul mitic, filo-
nul folcloric, sonda arhetipală sau fa-
bulosul epic, în vecinătatea lui Marquez 
și a magnetismului realismului magic, 
influențe „topite” în retortele alchimis-
tului Dumitru Radu Popescu, desfășu-
rând, într-o lume de relativități, o viziu-
ne asupra vieții, de pregnant relief stilis-
tic. Și impunând, cum sesiza Vl. Streinu, 
încă în 1968, o dublă percepție estetică 
(diafan / trivial),   într-o formulă litera-

ră de acută originalitate, centrifugală, 
complicată prin sistemul de oglinzi, sub 
aura incertitudinii.

Și Iepurele şchiop (1980), deschizând 
un nou ciclu epic, se dorea insolit și 
aluvionar, eliberând o fantezie greu de 
strunit și înglobând, nesățios, o realita-
te totală. Indecis, evaziv, derutant prin 
caleidoscopie, pulverizând convențiile, 
aglutinând orice, plin de bizarerii, fără 
centru, așadar, noul „roman” (deschis) 
dovedea, din nou, „elasticitatea” formu-
lei testată de D.R. Popescu, în numele 
unui febril și neostoit experimentalism 
(cf. Mircea Iorgulescu). Și tot sub masca 
unei relatări ingenue, convocând un șir 
de naratori, livrând adevăruri parțiale, 
cu sens bruiat, prin avalanșa interpretă-
rilor și faptelor noi, contradictorii, pă-
rând a se anula reciproc.

Spărgând granițele realismului tradi-
țional, romancierul construiește, con-
vocând personaje fictive și reale, baro-
chismul și onirismul, o Istorie încâlcită 
și un spațiu geografic imaginar, sub cu-
pola realismului magic. Iată, un creator 
amator, ziaristul ardelean Tiron B., sus-
pectat de grafomanie, erou al romanului 
și, deopotrivă, comentator, interpretând 
toate rolurile este delegat, de romancie-
rul-redactor, a rescrie istoriografia (ofi-
cializată), pliindu-se altor clișee (Viața 
şi opera lui Tiron B., I-II, 1980-1982). 
Circarul Francisc, zisul „împărat al no-
rilor”, se substituie autorului omnisci-
ent. Oraşul îngerilor (1985) reconstituia 
istoria tulbure a anilor ’40 și eliberarea 
Ardealului, topind istorii orale, de circu-
lație și dezlegând, ca și în precedentele 
titluri, „în ambianța vremii factorii mai 
puțin spectaculoși”, printr-o complicată 
țesătură de personaje și fapte, sfidând 
cronologia; așa cum, de pildă, fotograful 
Gogu Pană „impune o realitate”. Cu ro-
mane-deltă (cf. I. Simuț), cultivând, ca 
dramaturg, un realism „simulat”, pro-
pagandistic (crede Ciprian Șiulea), Du-
mitru Radu Popescu, când nu e sedus de 
exerciții stilistice, performante în sine, 
lansează diatribe înveninate, sub semnul 
contrautopiei (v. Nopțile săptămânii). 
Îndeosebi, în faimoasele „scrisori des-
chise”, dar și în romanele din urmă (v. 
Paolo şi Francesca) unde, prin știutorul 
profesor de sport Mircea Zero Kopros 

(M.Z.K.), pune problema „ochilor văză-
tori” într-o lume confuză, hibridată, cu 
statut de moroi, într-un „timp fals”, obli-
gat să rejudece Istoria printr-o nouă „re-
încadrare”, așa cum plănuiește politicia-
nul Sâmboan, construind Cimitirul Nou, 
al Eroilor şi Trădătorilor neamului.

În fond, barochizantul prozator, așa 
cum mărturisea, vrea să găsească tonul 
în efortul de „recompunere” a Istoriei. 
Or, ficțiunea, ca realitate suverană și 
totală, speră să prindă tocmai „pulsația 
adevărată a timpului”, să aducă la lumi-
nă cazuri mărunte, vieți minore, prinse 
și strivite de marele angrenaj, anonimii 
care stau la „temelia Istoriei”, atentă la 

„ochii și urechile lumii” (explică Tiron 
B.); să lumineze intercondiționarea, de-
terminismul circumstanțelor (plonjând 
în absurd), vârtejul relativist. Să afle, 
precum încerca abilul intrigant Moi-
se, ce înseamnă Istoria, „un joc”, după 
părerea maleficului director de școală, 
împins în grotesc, încercând „să ucidă” 
picioarele dansatorilor sleiți, victime ale 
„bătăii (sale) de joc”. Sau să constate, 
precum în Cămăşile roşii (din Falca lui 
Cain), întorcând pe dos concluzia bas-
mică, într-o istorie rememorată parodic, 
că răul învinge; că răul nu poate fi evi-
tat prin boicot, cum spera dezamăgitul 
Zoli; sau că omul problematic, dincolo 
de samavolnicii, trăiește într-o lume dă-
ruită cu miracole. Ceea ce prozatorul, și 
un harnic epistolier, colocvial și vervos, 
biciuind sindromul autist cu „furibon-
derie pamfletară” (cf. Jeana Morăres-
cu), chiar asta face prin scrisorile sale 
deschise. Această magmă epico-lirică, 
revărsată cvasi-metaforic, prin recurs la 
operele mari ale umanității, vrea să îm-
piedice „marșul duios al uitării de sine”; 
publicistica epistolară vorbește despre 

protopărinți, despre eroi, viață și moar-
te, despre sublim și ridicol, despre sufe-
rința morală; sau, sarcasmic, despre cei 
fără memorie, blamând, hilar, balastul 
cărților. Și, în fine, din colțul nostru de 
rai, despre cei ce trudesc pe „ogorul flo-
rii de piper”. Cu mare poftă de scris și 
minuțiozitate realistă, prolific, „pulveri-
zat” în discursurile personajelor (cf. Dan 
Culcer), punând în dificultate cititorul 
obișnuit, de un postmodernism nepro-
gramat (cum sesiza, subtil, regretata 
Jeana Morărescu, etichetă refuzată net 
de Ciprian Șiulea, considerată chiar „o 
fraudă estetică”), deșteptând imagina-
rul subconștient și invitând la „intero-
garea misterului ontologic”. Impresio-
nând prin anvergură, proza lui Dumitru 
Radu Popescu, dincolo de trama (coaja) 
policier-ului, își dezvăluie structura pa-
limpsestică, aptă de „revelare sacrală” 
(ortofanică). Cu atât mai nedumeritor, 
așadar, slabul interes (postdecembrist), 
însoțind cărțile d-sale, numeroase.

*
Aproape necunoscut (și, în consecin-

ță, necomentat), romanul Săptămâna 
de miere (1999) s-a ivit, aflăm, după „o 
îndelungată cercetare”. Prozatorul, ini-
țial, gândise o trilogie, alăturând roma-
nului în cauză alte două cărți, Delta și 
Oglinda; și acest proiect a fost părăsit, 
rămânând doar tentativa de a lumina 
(„nițelus”, zice șăgalnic autorul) lovitu-
ra, pusă la cale de „o mână de evrei”, la 
banca din Giulești (28 iulie 1959), ata-
când „mașina cu bani”. Evident, nu e 
vorba de o supervizare, juridică sau poli-
tică, a cazului, ci de o falsă reconstituire, 
„cu mijloacele blajine ale condeiului”. 
Adică, absorbind în magma textului, 
dincolo de „ancorarea” în epocă, măr-
turii disparate, în conflict, sub semnul 
supoziției, încâlcind firele epice într-un 
atractiv „spectacol de vorbe”.

Suntem în anii în care nebunia de 
după război „prindea viață”, surpând 
temeliile lumii vechi. Istoria, cugetă un 
personaj, trebuie distrusă; ea înseam-
nă „o continuă visare”. Leon, un evreu 
„de nădejde”, pricepe că marxiștii, ca și 
iacobinii, vor fericirea cu forța. Opera 
socialismului ar fi o lume în sărbătoare, 
chiar dacă Tase, protagonistul-pivot, o 
înțelege ca o societate fără suflet, plină 
de lozinci. Cum Marx oferise un text 
absolut, stabilind „niște legi”, ideolo-
gia pare „un paradis al cauzei comune”, 
deși Lică (Alexandru Ioanid, cumnatul 
lui Drăghici, implicat în afaceri cu case) 
conștientizează prăpastia dintre ideal și 
realitate. Aventurierul Tase, scos din în-
vățământ, un „suflețel oniric” și „hoț de 
femei”, ar vrea să-și izbăvească „popo-
rul”, ajutându-l cu bani. Or, copoiul de 
rasă Cazimir Ionete, tălmăcitor / colec-
ționar de vise, ins fără vârstă, un arhetip 
sau o ficțiune, pătrunde în visele lui Tase 
și denunță abandonul: Tase, fluturele 
rătăcitor, „marțafoiul gagicar”, vrea să-
și cheltuiască beția de viață, uitând de 
ideile pentru care a luptat. Nebunia în 
care intrase „ca într-o poveste” (jaful), 
îl va teroriza; bucureșteanul Tase, „nu 
evreu sau român” (cum se prezenta), nu 
mai crede nici măcar în sine. Deși pla-
nul croit păruse perfect, povestea „nă-
roadă” a atacului banditesc îi întreține 
spaima, o „teroare friguroasă”; curajul 
sălbatec (inițial), apoi pașii rătăciți, vâ-
nat de oamenii lui Drăghici îl aruncă în 
plasa coșmarului, în gura puștilor, „tră-
ind” visul execuției. Dacă dușmanii au 
fost puși „cu botul pe labe” cei din ban-
da teroristă află că tovarășii de luptă și 
de idealuri sunt mai periculoși. Soldați 
devotați, evreii roșii „uită cine-au fost 
ieri”, se dezic de legătura cu Partidul, 
vor să o șteargă în Israel. Ceea ce in-
tenționa și enigmaticul Tase, apelând la 
sprijinul petrecărețului Gogu, alt perso-
naj important al epocii. O epocă suspici-
oasă, pe care însuși Gogu-Torquemada 
o califică drept „curvăsărie ideologică”, 
promovând răul ca formă a inteligenței.

Ca romane „neterminate”, cărțile lui 
Dumitru Radu Popescu, greoaie, masi-
ve, „polițiste”, rămân provocatoare; or, 
ancheta întreprinsă de scriitor „trebuie 
terminată de cititor”, ne îndemna auto-
rul Vânătorii regale.
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Proteism. Gabriela Adameșteanu: 
„Fontana di trevi”

Romanul Gabrielei Adameșteanu 
„Fontana di Trevi” - Polirom, Iași, 2018 - 
repune în discuție imaginea lumii româ-
nești, văzută din interior și din afară, de 
către sine și dinspre alții, din perspec-
tive totdeauna cu un grad mai mic sau 
mai mare de subiectivitate, mai ales că 
evenimentele dezbătute, cu patos, de 
multe ori, sunt relativ recente, contro-
versate, cu o contondență emoțională 
încă activă și destul de puternică, fiind 
vorba, de pildă, pe larg, și despre ulti-
mele zbateri ale regimului comunist din 
România, dar și (sau cu precădere) des-
pre avatarurile post-revoluționare (cu 
sau fără ghilimele) ale acestuia, la care 
asistă, pe care le resimte ori despre care 
se informează sau, pur și simplu, află 
Letiția Arcan (fostă Letiția Branea), per-
sonajul-narator, o româncă din diaspo-
ra franceză, care, rememorând o parte 
din acest trecut, retrăiește, încearcă să 
înțeleagă unele cute ale lui sau doar se 
lasă în voia amintirilor.  

Navetând între Franța și România, 
sub pretextul rezolvării unor probleme 
generate de pregătirea documentelor 
legate de o moștenire, femeia observă 
critic-nostalgic realitatea din țară, la 
nivelul vieții sociale, politice, economi-
ce, academice etc. și, în același timp, se 
întoarce și-și reevaluează marea iubire 
clandestină, „toxică”, trăită alături de 
un bărbat, Sorin Olaru, pe care, după 
ani, îl redescoperă, altfel decât credea că 
îl știe, prilej cu care adaugă încă o piatră 
la edificiul cunoașterii de sine, ale cărui 
deficiențe constată că nu pot fi niciodată 
înlăturate cu totul, mai ales că și siste-
mul ei de valori se schimbă, în parte, de 
multe ori, în funcție de diverși factori.

Concomitent cu aceste panoramări 
ale universului românesc, unde a trăit și 
unde revine ori de câte ori are prilejul (și 
îl are cât se poate de des, dintr-o nevoie 
nu numai impusă de capcane legislative 
de care se lovește în timpul eforturilor 
făcute pentru a redobândi respectivele 
moșteniri, din partea tatălui și a fraților 
acestuia, familia Branea), Letiția Arcan, 
cu talentu-i de scriitoare, construiește, 
în basorelief, figuri ale unor personaje 
din arealul unde trăiește, cu oarecare 
impact în amintitele sectoare ale vieții 
(politice, culturale…), ocazii cu care 
aduce în prim-plan o seamă de date 
care, la momentul când s-au produs, 
țineau, mai de grabă, de culise, dar care, 
între timp, prin avalanșa de forme de 
desecretizare și etalare în fața publicu-
lui larg, au devenit aproape toposuri ele 
epocii: desfășurarea evenimentelor din 
decembrie 1989, a „golaniadei”, con-
vertirea foștilor comuniști în dizidenți 
și, ulterior, în democrați care au pre-
luat / reluat frâiele puterii, dezacordul 
etern, dintre generații („tinerii de azi” și 
„noi”, „lumea lor” și „lumea noastră”)… 
Și, printre toate acestea, zbaterea unor 
idealiști (cum este, în parte, Petru Ar-
can, soțul ei, fost universitar la Literele 
bucureștene, fugit în Occident, trăind 
umilința și visul – și aici, dar și acolo –, 
pentru că „n-a avut inteligență socială”, 
acutizându-i-se frustrările, născându-i-
se cinismul…) de a se desprinde din pas-
ta uniformizatoare a zilei și a zilelor…

Pe acest fundal, „Fontana di Trevi”, în 
care fiica prietenilor de la București ai 
Letiției, Claudia Morar (dezamăgită de 
ceea ce-i oferă țara ei, cu apăsarea tragi-
că, reală sau imaginată de cei din jur, a 
morții, nu departe de ea, în măcelul de 
la Universitate, a iubitului ei, în decem-
brie 1989), aruncă ritualica monedă, 
care o face să revină, după prima vizi-
tă, la Roma, unde se fixează, departe de 
părinți, capătă încă o conotație: devine, 
în roman, simbol al unei evaziuni, cu 
alte premise decât până atunci și, firește, 
cu alte mize, de vreme ce, așa cum me-
ditează Letiția, observând schimbările 
(cel puțin) de generații din blocul în care 
locuiesc la București amintiții prieteni 

la care se cazează, în general, în timpul 
șederilor ei în țară, copiii ce formaseră 
„generația cu cheia la gât, care umpleau 
cu larma lor scările de la intrare, trebu-
ie să fi aruncat și ei un bănuț în Fonta-
na di Trevi. Sunt mai toți plecați (…).

Au dispărut și cei care lucrau în di-
versele securități de-atunci. Avuseseră 
din timp ocazia să arunce o monedă în 
fântâna lui Okeanos și acum sun biznis-
meni la Londra, Los Angeles ori aici”.

Pe de altă parte, referitor la Claudia 
Morar, faptul că, în cele din urmă, fără 
să capete deloc simpatia ori măcar com-
pasiunea naratoarei, în ciuda relației de 
familie, a relativei înrudiri (e fina ei), a 
sentimentelor pozitive arătate de Petru 
Arcan (pentru care e copilul pe care nu 
a reușit să-l aibă), cancerul cu care este 
diagnosticată, la o vârstă tânără, spre fi-
nalul romanului, este simptomatic pen-
tru o lume care s-a desprins de rădăcini, 
a încercat să prindă altele, numai că 
bănuțul aruncat în Fontana di Trevi nu 
i le-a garantat, oferindu-i doar șansa / 
nenorocul de a se sfâșia lăuntric, putând 
să ia viața de la capăt între alte coordo-
nate geografice (în SUA), cu inerentele 
particularități socio-umane…    

Un asemenea context etalat de scrii-
toare aduce, prin urmare, în discuție și 
sentimentul dezrădăcinării pe care fe-
meia aceasta, naratoarea (care face din 
viața proprie sursă de inspirație pen-
tru literatura pe care o scrie – cu scop, 
în primul rând, cathartic, de vreme ce, 
comparându-l cu terapia psihologică, 
ajunge să considere că „scrisul e o tera-
pie mai ieftină, după ce m-am apucat de 
literatură, am mai rărit-o cu ea” -, aspect 
la care, făcând referire, îi conferă cărții 
și statut de metaroman) îl trăiește cu 
prisosință, ajungând să simtă că ar avea 
două identități, cu toate că sunt doar 
variante ale aceluiași sine, care, totuși, 
cu trecerea timpului, își estompează 
granițele oricum artificiale: „Madame 
Leticia Ahrcan, de la clinica din Saint-
Pierre-des-Corps”, pe de o parte, și, pe 
de altă parte, „Lety Arcan, care vine la 
București să recupereze averea familiei 
Branea”. Personajul se analizează, se 
introspectează, cu luciditate și sinceri-
tate, fără false pudori (chiar când reme-
morează dragostea în toate formele pe 
care le-a trăit alături de Sorin Olaru): 
„ei care m-au văzut în ambele mele țări 
mi-au spus că în Franța par mai blân-
dă (…), pe când în România vorbesc re-
pede, nervoasă, chiar dacă nu ajung la 
agitația isterică a bucureștenilor de azi. 
Bref, în Franța am mai puțină încredere 
în mine, sunt identificată ca străină, din 
cauza accentului, și, de obicei, întrebată 
dacă sunt italiancă sau spaniolă. Când 
spuneam că sunt româncă, așteptam, cu 
inima strânsă, să văd cum se stinge lică-
rul de simpatie din ochii lor: și totdeau-
na așa se întâmpla. Acum le răspund 
n’importe quoi, mai ales că nu mă mai 
simt româncă, dar nu sunt sigură nici că 
am devenit franțuzoaică (…)”.        

Revenind la amintitul statut de me-
taroman al cărții, acesta se susține atât 
prin referirile la raportul dintre propria 
existență a personajului și transforma-
rea unor informații consistente referi-
toare la aceasta în material literar, cât și 
prin considerațiile cvasiteoretice privi-
toare la respectivul gen de scriitură. De 
pildă, în contextul evocării ample, de-
taliate a legăturilor cu familia Morar, la 
un moment dat, comentând atitudinea 
Sultanei față de cărțile sale, Letiția afir-
mă: „Oricine scrie își asumă să treacă, 
dezbrăcat, printr-o mulțime de oameni 
îmbrăcați care îi vor comenta, șoptit sau 
în gura mare, goliciunea. Toate romane-
le lumii sunt autoficțiuni. Madame Bo-
vary c’est moi!, a recunoscut-o chiar cel 
la care te așteptai mai puțin!”

În privința construcției, cartea este 
simetrică, prin cele două părți ale ei,, 
„în oglindă”, „Aleea Teilor” și „Alée des 
Tilleuls”, lor putându-li-se identifica, 
eventual, la nivelul titlurilor, conotații 
induse de viața personajului-narator, 

trăită în și între două lumi, cea din 
țară și cea din străinătate, mai ales din 
Franța, care devin, din perspectiva ei, 
complementare, din moment ce, în 
pofida oricăror neajunsuri descoperi-
te în ambele spații, nu se poate decide 
să renunțe la vreuna.  

Cele optsprezece capitole ale primei 
părți, prin titlurile pe care le poartă, fac 
referiri la oameni și locuri, cu impact 
deosebit asupra existenței Letiției Ar-
can, sau care au marcat măcar secvențe 
esențiale ale parcursului ei. Informațiile 
despre încurcata poveste (trăsătură re-
marcată și pomenită adesea de personaj 
ca fiind reclamată de apropiați) a familiei 
alcătuiesc un puzzle, ale cărui piese sunt 

presărate prodigios și, cel puțin aparent, 
în zigzag, în întregul roman. Toate sunt 
însă păstrate și împărtășite de către cea 
care, cu o rară luciditate (paradoxală, 
date fiind circumstanțele personale, dar 
și exterioare ființei ei), favorizată de o 
deosebită putere de a se detașa în anali-
zele și introspecția pe care le face neobo-
sită, reușește să etaleze un univers larg 
și, concomitent, să-i scoată în evidență 
detalii, spre a puncta unicitate sau origi-
nalitatea a ceea ce i-a traversat viața. În 
felul acesta, poate să-i atragă atenția lui 
Aurelian Morar, „principial în abstract” 
și „aerian” din acest motiv,  făuritor al 
Forumului Civic, după ce, în vremea di-
nainte fusese „secretar cu propaganda”, 
că „nu trebuie să scuipăm pe viața noas-
tră din comunism, pentru că toți cei care 
abia fac ochi acum au să vină într-o zi să 
ne scuipe în față”: „Chiar dacă nu ne-am 
născut din spuma mării, am construit 
ceva, cu materialul la îndemână”. Au-
relian însă, ca și familia lui, a trebuit să 
poarte povara consecințelor acțiunii lui 
Claudiu (și el unul dintre bărbații din 
viața Letiției), „un excelent tehnocrat”, 
fratele său, îndreptate împotriva regi-
mului comunist. 

Personajele cărții sunt oameni puter-
nic angrenați în mecanismele realității 
din care fac parte, pentru care, totuși, 
existența pare o continuă provocare, 
cu atât mai mult cu cât sunt urmărite 
în etape diferite, dominate de sisteme 
ideologice antagonice, la ale căror rigori 
încearcă să se adapteze ori pe care ca-
ută să le eludeze ori să le dărâme, prin 
felurite  mijloace. De aceea, eroii cărții 
sunt atât învinși, cât și învingători sau 
parcursul existențial al unora (dacă nu 
al tuturor, chiar și în mică măsură) are 
secvențe și de un fel și de celălalt.

În plus, fiecare dintre personaje - 
chiar și cele episodice - trage după sine 
cel puțin câte o poveste de viață com-
plicată sau tipică pentru etapa când s-a 
desfășurat și, poate, cu o doză de pito-
resc pentru generațiile următoare și, ori-
cum, fiecare cam are secrete apăsătoare, 
de amintirea cărora ar vrea să scape: 
și Manuela, prima soție a lui Petru Ar-
can, cu superioritatea pe care caută să 

și-o impună mai ales în fața Letiției, și 
Dorina, cea cam fără sex-appeal, dacă 
e să credităm spusele celei căreia, după 
ce i-ar fi fost prietenă apropiată, i-a luat 
locul în viața lui Sorin Olaru, susținută 
de o familie a cărei situație materială în 
exces îi estompează în ochii ginerelui 
arivist neajunsurile fizice ale miresei… 
Dar, pe lângă cele amintite, în carte sunt 
și alte personaje care punctează, într-un 
fel sau altul, peisajul lumii naratoarei, 
fie și temporar, numele unora fiind ti-
tluri de capitole, între care „Daniel Iz-
voranu, un self-made man român din 
noua generație, singurul succes al fami-
liei Morar în economia de piață” („Ta-
tăl mort devreme, mama pensionată de 
boală, el șomer, puteai să-l găsești dea-
ler de droguri! A cărat ziare cu cârca, 
a pus faianță și gresie în case, a rămas 
lângă Emil Constantinescu până să-și 
găsească loc într-o multinațională, și-a 
făcut firma proprie și, înainte de ea, a 
făcut sute de aplicații în universitățile 
Vestului, inclusiv un Fulbright, l-a ra-
tat nu din cauză că îi lipseau niște su-
timi la notele din liceu, vorba vine”), 
Sultana Morar (în adolescență, Nana 
Chirilă), soția lui Aurelian Morar, 
mamă a unui copil la care a renunțat 
la naștere, împinsă de familie, pentru 
a-și vedea de viața în care a vrut să 
devină soția cuiva din înalta societate 
de la vremea respectivă (anii comunis-
mului), dorință ale cărei urme a căutat 
apoi să le șteargă cu totul, dedicându-
se fiicei, Claudia, chiar și când aceasta 
a părăsit țara etc., etc., fiindcă, de fapt, 
nu este neglijabil niciunul dintre per-
sonaje, indiferent de locul ocupat în 
acțiune, în viața Letiției Arcan.

În ce o privește, naratoarea este un 
fin observator, în special al derapaje-
lor incomensurabile, de tot felul, ma-
nifestate și la nivelul indivizilor, dar și 
al societății, nefiind indulgentă nici cu 
propria persoană, de vreme ce face re-
feriri, pe larg, deseori, la clipe din viața 
sa teribile pentru stabilitatea lăuntrică, 
în stare să-i pericliteze imaginea în ochii 
celorlalți, dacă personajul ar (mai) avea 
între preocupări acest aspect.

Romanul, în cele aproape patru sute 
de pagini ale lui, aduce la suprafață un 
număr incalculabil de informații legate 
atât de istoria recentă a românilor, do-
minată de evenimentele din decembrie 
1989, la care se adaugă și altele, între 
care impactul devastator al cutremuru-
lui de pământ din martie 1977 asupra 
lumii românești, în timp ce peste po-
vestea Letiției se suprapun și sunt asi-
milate cele ale altor personaje, inclusiv 
ale Tincuței (o povestitoare neobosită, a 
cărei preocupare permanentă este „saga 
familiei, care trebuie să-i fi rulat în min-
te de când a deschis ochii. Un film haotic 
(…)”, fiindcă „poveștile ei n-au cronolo-
gie, nici suită logică”), femeia de servi-
ciu din casa familiei Morar, cu întâm-
plările proteice, alandala care o compun 
și la care, involuntar, personajul central 
ajunge să se raporteze.    

Plecată din țară, după niște ani buni 
de când soțul ei, universitarul Petru Ar-
can (om de știință bine cotat în lumea 
științifică, predând, de pildă, cursul de 
poetică literară structuralistă, inspirat 
de tezele lui Roman Jakobson”, însă 
constrâns de regimul comunist să ac-
cepte o seamă de compromisuri și lovit 
decisiv de nerecunoașterea doctoratului 
pentru care a muncit cu toată determi-
narea) a ales să rămână în Occident („a 
reușit, el știe cum, să primească pașa-
port pentru o conferință la Geneva și nu 
s-a mai întors” și „ajunsese paznic la un 
garaj, unde spăla mașini”, pentru a pri-
mi, în continuare, până la pensionarea 
la cerere, o emisiune la Europa Liberă, 
deși nu era visul lui, unde ajunge „sin-
gurul român rănit” în atentatul asupra 
postului de radio organizat de Carlos 
Șacalul), sfidând astfel regimul politic 
din țara lui, timp în care drumul ei de 
scriitoare a fost fracturat, 

n Continuare în pagina 9
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Contexte și 
orizonturi românești 
la o carte singulară   

Schimbarea la față a României, pe care cineva o 
califica drept „singura operă sistematică a filosofului”, 
vorbind despre faptul că „reprezintă... filosofia istoriei, 
filosofia culturii și filosofia politică a lui Cioran, toate 
cristalizate în jurul unui dureros (pentru autor) studiu 
de caz” (Marta Petreu, Cioran sau un trecut deocheat, 
Iași, Ed. Polirom, 2011, p. 9, 10) le-a părut contempo-
ranilor și chiar studioșilor de mai târziu o carte inso-
lită în peisajul cultural românesc. Prin amestecul de 
perspective, prin critica radicală și prin pregnanța 
stilistică ea se recomanda cititorilor săi ca o scriere 
de o tulburătoare originalitate; o operă fără precedent 
românesc. Cu toate acestea, lucrurile nu stăteau așa. 

O serie întreagă de contribuții, începând chiar cu 
Descriptio Moldaviae (1711) a lui D. Cantemir, au pre-
mers „studiului de caz” cioranian. Este vorba despre 
șirul – mai lung decât s-ar crede la prima vedere – al 
acelor scrieri care, răspunzând unei nevoi de auto-
cunoaștere societală și comunitară românească, au 
jalonat în timp luarea cultă în posesie a teritoriului 
locuit de feluritele comunități regionale participante 
la asamblarea națiunii române. Se poate spune astfel 
că, în urma scrierii poemului Cântarea României de 
către Alecu Russo – nu fără o participare vibrantă a lui 
Nicolae Bălcescu, după cum s-a spus –, ori poate chiar 
în paralel cu elaborarea acestuia, autorul Românilor 
supt Mihai vodă Viteazul închina cel mai rezonant 
imn Ardealului („Pe culmea cea mai înaltă a munților 
Carpați se întinde o țară bogată...”). Romantici și me-
sianici, cei doi prieteni, unul din Moldova, celălalt din 
Țara Românească, intrați prea devreme în veșnicie, 
au oferit posterității lor un program național, patri-
otic și, totodată, o mostră de proză imnică, puternic 
amprentată emoțional, prin care cadrele viitoarei pre-
ocupări pentru România erau deja așezate. 

Nu s-a observat încă faptul că Schimbarea la față a 
României este un titlu-ecou la faimosul poem emines-
cian Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie... În pofida tu-
turor negărilor sale radicale la adresa țării de origine, 
Cioran a rămas, de la un capăt la altul al vieții sale, un 
admirator necondiționat al lui Eminescu. Târziu, el îi 
scria prietenului său Constantin Noica: „E de la sine 
înțeles că-ți împărtășesc admirația pentru acest geniu, 
care nu încetez să mă mir că a putut să apară printre 
noi. M-aș exprima chiar mai dur decât tine: fără Emi-
nescu, neamul nostru ar fi neînsemnat și aproape de 
disprețuit...” (Cioran către Constantin Noica, 5 martie 
1970). Noica avea dreptate să susțină, într-o discuție 
cu unul dintre mai tinerii săi prieteni, posibili disci-
poli, că „Cioran e mai complex decât pare, în spatele 
aforismelor sale se ascunde un excelent cunoscător al 
fenomenului artistic, al artelor»” (Gabriel Petric, Ja-
rul din zăpada sclipitoare. Revederi cu Noica, Cluj-
Napoca, Ed. Limes, 2009, p. 104). La fel de întemeiată 
este și constatarea că în spatele originalității gândirii 
lui se ascund biblioteci, printre ele figurând și una lite-
rară românească bine cunoscută. 

Tocmai despre aceasta din urmă vine vorba aici, în-
tr-o tentativă de a vedea pe ce sol cultural s-a instalat 
Schimbarea la față a României, cu toată perplexanta 
sa retorică filosofică, poetică și profetică. Operele cele 
mai semnificative în domeniul cultivării cunoașterii 
și dragostei față de țară au apărut însă mai târziu, în 
vremea domniei – de mare stabilitate și de lungă du-
rată – a lui Carol I. Atunci România celor două prin-
cipate a simțit nevoia de a se face cunoscută și de a fi 
popularizată de scriitori talentați și apreciați, aspirând 
să educe într-un spirit patriotic național, opus în mod 
constructiv unei anume îngustimi a mai vechilor re-
gionalisme moldovenesc și muntenesc. Așa au apărut, 
într-un ritm susținut, marile contribuții ale lui Ioan 
Slavici, abia de curând redescoperite: Crişenii noştri. 
Studiu social (1876), Die Rumänen von Ungarn, Sie-
benbürgen und der Bukovina/ Românii din Ungaria, 
Transilvania şi Bucovina (1881), O sută de ani (1887), 
Românii din Regatul Ungar şi politica maghiară 
(1892), Ardealul. Studiu istoric (1893), Românii din 
Ardeal (1910), Românii de peste Carpați (1911), scrieri 
elaborarate ritmic, de-a lungul anilor, publicate prin 
reviste, ziare și în broșuri sau volume separate, care 

articulează o linie de preocupări sistematic urmărită 
vreme de decenii, între 1876, în preziua independenței 
statale românești, și până în 1911, cu puțin timp îna-
intea declanșării Primului Război Mondial. 

La rândul lui, George Coșbuc – un alt ardelean, lucru 
neîntâmplător în aranjamentele politice și culturale ale 
unei epoci în care lupta pentru întregirea României era 
un obiectiv de prim-plan –, a publicat cărți de același 
fel, încadrându-se aceleiași tendințe. După Războiul 
nostru pentru neatârnare (1899) și Coroana de oțel 
(1899) veneau Din țara Basarabilor (1901) și Dintr-a-
le neamului nostru (1903). 

Dintre autorii din Vechiul Regat care s-au confor-
mat aceleiași tendințe este de pomenit Al. Vlahuță cu 
România pitorească (1901) și apoi cu Din trecutul 
nostru (1908). 

Probabil cel mai prolific autor de cărți de străbatere 
a spațiului românesc a rămas însă Nicolae Iorga. Is-
toriile lui dedicate deslușirii trecutului nostru au fost 
constant completate de cărți de călătorie și de evocare 
a regiunilor de locuire românească. Privelişti din țară 
(1905 – 1916), Sate şi preoți din Ardeal (1902), Nea-
mul românesc în Basarabia (1905), Neamul românesc 
în Ardeal şi Țara Ungurească la 1906 (1906), Pagini 
despre Basarabia de astăzi (1912), Continuitatea 
spiritului românesc în Basarabia (1918), America şi 
românii din America (1930), România, mamă a uni-
tății naționale (1936) ș.a. 

Toate aceste lucrări de educație patriotică circulau 
curent în familiile de intelectuali, și unele dintre ele nu 
puteau lipsi nici din cea a protopopului ortodox Emi-
lian Cioran din Rășinari. Mai târziu, fiul a menționat 
explicit că „...R. încearcă să mă explice prin lecturile 
mele. Îi răspund că sunt rezultatul infirmităților mele 
și că aș fi fost același chiar dacă nu aș fi citit nicio carte” 
(Caiete, p. 50-51). Atâta doar, că infirmitățile, cum le 
spune autorul, s-au manifestat ca reacții la feluritele 
provocări ale vieții; inclusiv la lecturile curente, parte 
din ambianța în care viețuia și crea autorul. 

În Schimbarea la față a României se poate citi o 
reacție tranșantă de saturație la ceea ce oferea piața de 
idei a momentului pe tema României și a românismu-
lui. Se acumulaseră deja o serie de publicații menite să 
întărească încrederea și speranța românilor în ei înșiși 
și în țara lor. În fond, erau cărți de propagandă și de 
educație civic-patriotică în care speranțele, năzuințele 
ocupau un loc mai important decât realitatea la pro-
porții normale. Până să urce efectiv acolo, românii 
își făureau o țară ideală. Or, cu aceasta, Cioran, la cei 
douăzeci și cinci de ani ai săi, nu putea fi nicidecum 
de acord. El voia o estimare fermă, obținută pe calea 
ieșirii din țarcul propriu, prin compararea cu țările 
care beneficiau de o civilizație și o cultură pe deplin 
afirmate, solide, strălucitoare. 

Era, pe de altă parte, și un moment de sinteză filoso-
fică în cultura română. Nu poate fi o simplă întâmplare 
că Lucian Blaga și-a publicat Spațiul mioritic în același 
an în care apărea Schimbarea la față a României: 
1936. Tot atunci își rostea filosoful din Lancrăm și dis-
cursul de recepție la Academie, Elogiu satului româ-
nesc. Dar Orizont şi stil, lucrare tipărită chiar la Sibiu, 
cu un an înainte, nu-i putea scăpa tânărului rășinărean 
pornit pe calea meditației speculative. Or, acolo deja 
Blaga discuta raporturile dintre cultură și spațiu și 
pe cele dintre peisaj și orizontul inconștient (vezi Lu-
cian Blaga, Trilogia culturii, București, Ed. Humani-
tas, 2018, p. 49-60 și 61-71). El ajungea, prin Oswald 
Spengler și Leo Frobenius, la ideea – comună cu cea 
a lui Immanuel Kant, dar susținută altminteri, de pe 
alte poziții – că „intuiția spațiului e un act creator al 
sensibilității conștiente” (ibidem, p. 58). Tânărului 
Cioran îi era la îndemână, în 1935, să îl citească pe 
Blaga, descoperind publicat în limba proprie un mo-
del speculativ întemeiat pe surse filosofice germane la 
modă, după ce, bursier Humboldt la Berlin (din toam-
na târzie a lui 1933, după 23 octombrie) avusese prile-
jul și răgazul să meargă direct la cartea lui Spengler, 
citindu-l în original. În acest sens, se poate crede că 
nu doar lecturile din autorul german menționat aici, ci 
și cele din primul filosof sistematic român l-au stimu-
lat să își încerce condeiul în „studiul de caz” asupra 
României, căci ceea ce nu era în Spengler, dar era din 
plin în textul blagian, era aplicarea teoriei filosofice 
formulate cu privire la civilizație și cultură din Amur-
gul Occidentului (în traducerea lui Blaga: Prăbuşirea 
Apusului) la spațialitatea românească. 

Pe Cioran nu avea însă cum să îl mulțumească viziu-
nea pozitivă, valorizatoare, a gânditorului de la amba-
sada română din Berna. El, care a fost identificat cu „cel 
mai violent spirit critic din toată cultura românească a 
secolului al XX-lea” (Marta Petreu, op.cit., p. 21), era 
mânat de un alt ethos; unul al vituperării, al înfierării 
și pulverizării. Mai târziu, peste câteva decenii, Cio-
ran nota: „Nu știu când, la ce vârstă, ceva în mine s-a 
rupt, determinând evoluția gândirii mele și stilul unei 
vieți neîmplinite; ce știu e că acea ruptură s-a petrecut 
destul de devreme, la sfârșitul adolescenței.// În afara 
anilor de la Rășinari, am trăit în anxietate, în teama 
de... angoasă” (Caiete, ed.cit., p. 88). În alt rând, el 
amintește despre câteva atribute psihologice proprii: 
„lașitatea mea obișnuită, privirea acidă asupra lumii, 
certitudinea propriei nimicnicii” (ibidem, p. 96). În 
fine, în altă pagină el pomenește „capacitatea de a mă 
înflăcăra, ce făcea farmecul și chinul tinereții mele” 
și se întreabă „Unde sunt anii mei fanatici?” (ibi-
dem, p. 101). Portretul psihologic al junelui autor al 
Schimbării la față a României se reconstituie astfel 

din fărâme retrospective: speriat (laș), angoasat, dar 
necruțător cu lumea, sigur că el nu contează, dar capa-
bil să se înflăcăreze și fanatic, Cioran cel de odinioară 
face o figură dostoievskiană, ceva între Raskolnikov 
și Piotr Verhovenski (pe ultimul îl chiar pastișează în 
„Scrisori din Germania. Revolta sătuilor...”, publicat 
în Vremea, an. VII, nr. 349, 1934, p. 2, unde, printre 
altele, afirmă că „Național-socialismului, pentru a fi o 
mișcare serioasă, îi lipsea sângele”, tot așa cum gru-
pul anarhiștilor din Demonii îl asasinează pe Șatov, 
punând sângele și complicitatea la crimă la baza legă-
mântului membrilor săi). 

În fond, tânărul Cioran, așa cum se poate desprinde 
chipul lui din autocaracterizările ulterioare și din pagi-
nile de tinerețe proprii, este un aliaj între cei doi eroi 
dostoievskieni. Evoluțiile lui din epoca postbelică îl vor 
dezvălui mai mult pe al treilea: omul din subterană. 
Că s-a exprimat conjunctural în favoarea formulei to-
talitare și extremiste din proximitate, Legiunea, pare 
o „aplicație” nefericită, cea mai la îndemână și mai-
capabilă – aparent – să întruchipeze ideile acestui tip 
de ins dostoievskian din România momentului. 

Oricât ar putea părea de sigură aplecarea spre 
dreap-ta extremă a acestui laș impulsiv, zăltat, defini-
tiv în verdicte drastice, ea se întâlnește, totuși, nu doar 
cu cea a unui alt congener într-o ureche, deloc mai 
temperat, însă înclinând clar către extrema stângă, 
pe numele său Eugen Ionescu. El rezona, în felul 
lui, atitudinal, și cu o întreagă echipă de tineri evrei, 
adepți ai avangardelor susținute cu patos și emfază 
și animați de o violență simbolică pe măsură, chiar 
dacă având drept debușeu un discurs menit să ani-
hileze doar lite-ratura tradiționalistă și modernistă, 
nu și establishment-ul politic, deopotrivă. Erau ani de 
exuberanță avangardistă, în care F.T. Marinetti vizita 
Bucureștiul (10 mai 1930), când André Breton publica 
la Paris revista – de angajament marxist – Le surré-
alisme au service de la révolution (iulie 1930 - mai 
1933), când grupul de poeți de la revista Alge edita în 
treisprezece exemplare și într-un număr unic revista 
Pulă, epatându-l pe N. Iorga (1 octombrie 1931), și 
când același grup iconoclast publica revista Muci (un 
singur număr în 200 de exemplare, 1932). Dar mai 
rămâne de amintit și pathosul cu care, în 1927 deja, 
șeful generației, Mircea Eliade, susținea necesitatea 
angajării tinerei elite pe calea unei resurecții spirituale 
cu debușeu în ortodoxie. Pentru acest traseu, Cioran – 
care publicase Pe culmile disperării (1933) și Lacrimi 
şi sfinți (1936) era chiar mai ilustrativ decât Eliade 
însuși, care își însoțise manifestul spiritual printr-un 
poem (după alții eseu) în favoarea virilității. Aceasta 
vrea să spună, pe de o parte, că avântul demolator al 
tinerilor era, în anii 30 ai secolului al XX-lea, numai 
parțial confiscat de extrema dreaptă politică, adică de 
cuziști, de legionari și, la nivel cultural, de gândiriștii 
lui Nichifor Crainic și de năiștii din preajma lui Nae 
Ionescu. El se exprima și se revărsa și în partea opusă, 
unde se situau avangardiștii, E. Ionescu, Miron Radu 
Paraschivescu, Lucrețiu Pătrășcanu sau Bellu Zilber. 

Lectura Schimbării la față a României se cuvine, 
datorită tuturor acestor împrejurări, citită într-un 
context mai larg decât până acum, legarea ei exclusivă 
sau preponderentă de legionarism și de extremismul 
de dreapta putându-se dovedi înșelătoare. Printre 
filoanele care o alimentează se regăsesc tradiția edu-
cativ-patriotică din cultura română a sec. al XIX-lea și 
a primelor decenii din secolul al XX-lea, filonul spen-
glerian al filosofiei culturii la Lucian Blaga, atitudinea 
radical iconoclastă a tinerei generații de dincolo de 
orientările politice din stricta actualitate (dostoievski-
anismul, avangardismul, generaționismul).
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Căsuța lor din Blaj avea aerul unui kibbuț. Doar în 
aminitirile lor tandru construite, străbuncii erau grofi, 
aveau doar tacâmuri de argint și menajere crescute 
de călugărițele ursuline. În realitate, casa lor găzduia 
toate nimicurile posibile, ca un decor de teatru gata 
să se prăbușească. E umitor câte lucruri pot coabita 
pașnic în casele oamenilor: volume broșate și bibelouri 
înspăimântător de urâte, poze vechi cu margini 

dințate lăsate alandala pe o masă instabilă, o umbrelă 
japoneză parcată lângă piciorul unui divan acoperit 
cu o cergă, flori uscate prinse cu scotch  pe oglinda de 
pe hol, de parcă vreun Cattelan provincial ar fi gândit 
un manifest artistic,  un telefon inert ca un cadavru 
pe un secretaire Biedermaier, două covoare făcute sul, 
câteva geamantane în stări diferite de descompunere, 
un magnetofon îmbuibat cu praf și multe, multe  alte 
lucruri compuneau o lume insațiabilă, flamândă după 
acareturi fără rost și asocieri țicnite între ele.  O lume 
în afara lumii. 

Din afară,  casa surorilor trecea ca una dintre multe 
altele, așezate cuminți de-o parte și de alta a străzii care 
urca spre cimitirul vechi plin de  buruieni cu ambiții de 
arbuști și de căței metiși ghiftuiți cu colivă și sarmale 
de post. Pentru localnici, casa avea însă exotismul ei, 
datorat mai ales nucului și poveștii stranii din jurul 
lui. Copacul era una din marile  enigme ale satului și 
pe bună dreptate. Trecuseră 15 ani de la duminica în 
care  fusese lovit din senin de un trăsnet. Chiar din 
senin pentru că nu plouase deloc, iar cerul era limpede 
ca un ochi. Au ieșit atunci vecinii de pe toată strada, ba 
chiar și marii rivali ai comunitațiii, toată familia Crohn 
și  armata lor de copii mucioși și prostcrescuți, doamna 
învățătoare Nicolau în cârje, deși nu o mai văzuse 
nimeni de peste 2 ani, fiică’sa Matilda cu capul plin de 
bigudiuri și gemenii agățați de ea ca lianele - Johann 
și Strauss, botezați profetic pentru a face muzică la 
Viena dar care peste doar 6 ani vor avea spatele ciuruit 
de gloanțe în fuga lor din raiul lui Ceaușescu. Primul 
născut avea chiar niște Levi Strauss pe el, semn că 
istoria are un simț al umorului cel puțin tâmpit. Vreo 
40 de suflete s-a adunat ca la un foc de tabără în jurul 
trunchiului, la o distanță periculos de mică. Nu se 
chemaseră între ei, dar curgeau din casele lor spre nuc 
în timp ce coroana ardea în voie, răspândind miros de 
iarnă și tihnă. Parcă mesmerizati, sătenii rămâneau 
cu ochii pironiți în sus la limbile de foc hipnotizante. 
Preț de minute bune, nimeni nu a zis nimic, iar focul 
și-a văzut liniștit de treabă. Sistematic, disciplinat, 
corect, cum se făceau toate lucrurile la Blaj. Abia când 
au început să se despindă crengi, cineva a strigat. De 

fapt, ca să fim drepți, nici măcar nu a sunat a strigăt, 
ci mai degrabă a observație albă: „Arde”. Ca și cum ai 
anunța: „Mâine e duminică”.

 Pompierii au stins focul repede, nimeni nu își mai 
amintește dacă au fost chemați sau au venit ei, de la 
post, alertați de fum. Lumea a mai rămas o vreme pe 
loc, ca într-un ceremonial al tăcerii. Apoi Matilda și 
gemenii legați între ei cu cordonul capotului mamei 
s-au desprins cu greu din cerc. Cu ochii încă fixați pe 
coroana fumegandă, Matilda s-a îndreptat spre Vera 
și Ana, cele două surori în curtea cărora era nucul. Le-a 
strâns mâna, habar n-avea dacă asta e gestul adecvat, 
dar așa simțise atunci că trebuie să facă. Gestul a stârnit 
un mimetism inexplicabil printre cei prezenți. Rând pe 
rând, sătenii se desprindeau din cerc și veneau la ele să 
la strângă mâna. Probabil așa arătau condoleanțele lor. 
Ori poate era o formă de preștiință a inexplicabilului 
care avea să străbată arborele genealogic al familiei. 

Fragment din romanul în curs de publicare 
,,Copiii se plictisesc duminica”

Copiii se 
plictisesc 
duminica

Roxana 
Dumitrache

În ziua aceea, toți ai casei plecau  
la târg. Toți era un fel a spune, pen-
tru că eu am rămas acasă. Singur. 
Eram pedepsit. Planurile care m-au 
frământat   toată noaptea s-au risipit 
în zori când am auzit glasul mamei 
furios, țipând la mine, înainte să mă 
trezesc de-a binelea: 

- Dormi, ai? Nu ți-e foame? Ia dă-te 
jos să-ți dau eu ție mâncare să n-o poți 
duce… Azi stai acasă și mănânci răb-
dări, ca să nu ți s’aplece de la atâtea 
ouă… Măcar nu le-ai aruncat, să cred 
că le-a furat cineva! Că le-ai mân-
cat e una, dar să-ți bați joc de mine, 
nerușinatule! Să zici mersi că nu i-am 
spus lu’ tac’tu  că îți tăbăcea fundul!

Am tăcut mâlc. Nu m-am gândit că 
mama caută cuibarele de dimineață, ca 
să ducă ouă la târg. De-o vreme, cam 
de când am băgat de seamă cu surprin-
dere  că pantalonii mi-au rămas scurți, 
îmi era tot timpul foame. Când duceam 
vaca la păscut, din când în când îi mul-
geam laptele direct în gură. Era greu, 
vaca nu stătea în loc, iar poziția aple-
cat cu fața în sus nu era comodă. Abia 
dacă beam o cană. Nici nu prea ținea 
de foame. Ouăle erau mai tentante. Le 
găuream cu un bold la un capăt, apoi 
la celălalt, le agitam bine și le sugeam 
conținutul. Le puneam apoi înapoi 
în cuibar, printre celelalte. Așa a gă-
sit mama  mai multe coji intacte dar 
ușoare. Și nu i-a fost greu să dibuie vino-
vatul. Aveam noroc deocamdată, că se 
grăbeau să plece. Mai vedeam eu după.

 Îmi părea și nu-mi părea rău de târg. 
Nu aveam nimic de făcut. La vacă pu-
seseră nutreț în iesle și-o adăpaseră. La 
păsări le dăduseră boabe și apă destulă 
pentru o zi. M-am trezit de-a binelea, 
cu o zi liberă, în care nimeni nu avea 
să-mi dea ceva de făcut.  Ieșiseră de-o 
vreme pe poartă când m-am  urcat în 
păr, în vârful cel mai de sus, de unde 
se vedea bine în jur. Aveam eu totuși 
o mică supărare, că n-am să văd târgul 
cu toate minunile lui. De plictiseală am 
început să strig din vârful copacului la 
vecina noastră, poreclind-o, ca să mă 

răzbun și eu pe cineva: 
- Bula, Bula, Handrabula!
 Probabil că nu era nimeni acasă, de 

vreme ce nu ieșise afară să mă blesteme 
și să-mi zică: „luate-ar dracu’, Șoican”! 
Dar pe mine nu mă durea. Odată, tata 
îmi explicase că șoican înseamnă vul-
tur, adică șoiman și că ei au fost opt 
frați înalți și iuți ca vulturii. Și eu mă 
mândream cu porecla asta…

În ziua aceea, Maricica Anicăi, cealal-
tă vecină a noastră de peste drum, n-
avea pesemne cu cine se juca. De aceea, 
veni cu rochițica sumeasă prin bălăriile 
din porumbiștea neprășită a maică-si, 
până la poarta noastră. M-am dat jos 
din păr și am chemat-o în camera de 
deasupra zămnicului. Acolo aveam eu 
câteva forme de bronz înflorate, pe care 
tata, în naivitatea lui, tot crezuse o vre-
me că ar fi valoroase, ce ar fi putut să-i 
stârnească interesul.  

Pe vremea aceea și eu credeam la fel 
și le țineam în coșul crăpat al unei tro-
ici nefolosită. 

Maricica n-avea tată și de aceea mă 
puteam juca cu ea fără grijă, spunân-
du-i vorbe mai deșucheate auzite prin 
vecini sau pe drum… Dar ea nu reacți-
ona. Ca o fată de vădană, era deprinsă 
cu de toate. Scotea la mine limba roșie  
a dispreț, nu se liniștea până ce n-o 
potoleam  cu câțiva pumni adunați pe 
spinarea ce răsuna ca o tobă. Îmi ară-
tă că avea o rochie nouă, cumpărată  
din târg cu o zi înainte. În săptămâna 
aceea toată lumea se ducea la târg să 
vândă ouă sau brânză. Se plăteau pro-
dusele foarte bine. Mai întâi stăteam 
tolăniți în iarba din fața casei, miro-
sind a urină de pisică și ne spuneam 
tot felul de năzbâtii. Apoi ne-am dus 
să ne jucăm într-un lădoi cu orz, adu-
nat de cu toamnă, pentru sămânță, în 
cămara de deasupra zămnicului. În 
acea zi era o căldură nădușită… 

Am început să aruncăm cu boabe 
de orz peste noi, stârnind colbăraia 
pământului ce zăcea de la secerat în 
măruntaiele lădoiului. Îmi plăcea să-i 
arunc doar peste piept, știind că boabe-
le se duceau într-un loc anume, unde o 
sâcâia cel mai mult. Apoi, umplându-i 
sânul cu boabe de nu mai putea mișca 
și se înnăbușea, o făceam pe doctorul. 
Mai făcusem pe doctorul și-n alte zile. 
O întindeam ușor cu fața-n sus și o în-
trebam unde o doare, apoi o sărutam 
și iar o întrebam unde o doare. Până 
când mă săturam de sărutat și pe ea 
nu o mai dureau nici ochii, nici obra-
jii, nici burtica. De la ultima noastră 

joacă de-a doctorul, trecuse mai bine 
de un an, cam de când mă rodea pe 
mine foamea iar pantalonii abia îmi 
ajungeau la glezne. Maricica veni și-mi 
spuse  râzând fără să mai arunc boabe 
de orz, că o doare un ochi, apoi burtica. 
Le sărutam pe rând, conform obiceiu-
lui jocului. I-am ridicat rochița până la  
umeri, dezbrăcând-o, dând s-o sărut. 
Dar m-am oprit… Pe pieptul ei, două 
umflături mari cât două prune altoite, 
de alea goldane, stăteau înfipte acolo 
sub piele, uluindu-mă… Am întrebat-o 
dacă într-adevăr o doare și de ce s-au 
umflat, la care ea îmi spuse: „prostule… 
acolo-s țâțele și toate muierile bune 
care fac plozi au așa ceva…”. De unde, 
eu am înțeles că și ea era bună, dar nu 
știam despre mine dacă eram bun sau 
nu. M-am uitat la țâțele mele și degea-
ba. Nu se umflaseră, deci nu eram bun. 
Maricica, văzând că mă uit, a început 
să râdă de mine și apucându-mă de 
păr, mă săruta ca o nebună pe piept și 
pe față. Aveam în gingii colb de ovăz 
și-n ochi praf înțepător. Pe pieptul meu 
cele două locuri unde nu aveam um-
flături ardeau într-o dogoare ciudată, 
iritându-mă, în timp ce ea mă săruta 
fără istov. Am prins-o așa, ca din senin, 
parcă de ciudă și-am strâns-o puternic. 
Altceva mi s-a întâmplat atunci.  Pan-
talonii nu erau numai scurți, dar au 
început să mă strângă, nai ales în josul 
burții, unde simțeam și o senzație ciu-
dată. Am dus mâna să trag de ei, dar 
am descoperit acolo o umflătura care 
se cerea eliberată. Maricica râdea și-mi 
cerea să vadă și ea umflătura. Ce s-a în-
tâmplat mai departe, a devenit confuz. 
Nu mai vedeam și nu mai auzeam nimic 
până când o săgeată fierbinte mi-a cu-
tremurat trupul, care s-a liniștit încet, 
ca niște valuri calde. În același timp, un 
strigăt ieși din pieptul ei ca o chemare: 
mămăăă!!!!

 Și maică-sa veni. O scoase din lădoi, 
amenințându-mă. Am tremurat toată 
ziua de spaimă.  Povestea cu ouăle ră-
măsese în urmă. Mă gândeam doar la 
ce avea să le spună vecina alor mei. 
Și-mi tot pregăteam variante de apă-
rare. Că nu eu am fost de vină, că ea a 
tras de mine, ceea ce era chiar adevă-
rat, dar nici eu  nu eram nevinovat de 
tot. Și s-a întâmplat așa. 

Ai mei au venit destul de târziu de la 
târg , obosiți. M-au lăsat în pace. Doar 
din când în când mă mai înțepa tata: 

- Ia du-te, vezi au mai ouat găinile? 
Am înțeles că m-au iertat. 

Nici atunci și nici în zilele urmă-

toare vecina n-a venit să le spună ni-
mic despre ce s-a întâmplat. De ce?  
Poate avea ea un motiv pe care eu 
atunci nu-l cunoșteam. 

Am plecat la oraș, la gimnaziu, apoi la 
liceu. Ceva mai târziu, când am venit în 
vacanțe lădoiul era plin cu tărâțe. Din 
curtea vecină, un copil de-o șchioapă 
surâdea peste poartă…  Maricica veni 
în goană și mă întrebă: „pe cine cău-
tați?” Nu se schimbase prea mult. Mică 
și slabă, ea însăși era un copil Un val 
roșu de sânge îmi izvorî în obraz. Nu 
i-am răspuns. M-am întors și am in-
trat în casă. Am venit acasă din ce în ce 
mai rar. Despre  Maricica sau copilul ei 
nu s-a vorbit niciodată nimic. A rămas 
doar în amintirea mea o vară ciudată.

Gheorghe
Andrei 
Neagu

Lădoiul 
cu orz
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iar viața sentimentală i-a fost aruncată în aer, fi-
indcă soțul a făcut gestul emigrării fără să o anunțe, 
iar bărbatul de care și-a legat visurile, Sorin Olaru, se 
dovedește, până la urmă, un arivist (în stare să calce 
în picioare pe oricine și orice, doar ca el să rămână ori 
să ajungă el cât mai bine, gesturi între care se află și 
acela de a le impune femeilor din viața lui să avorteze 
atunci când sunt gata să-i aducă pe lume copii, cu toa-
te riscurile știute în regimul comunist), Letiția caută să 
supraviețuiască, întreagă la minte (drept care apelea-
ză des la o psihoterapeută din Saint-Pierre-des-Corps, 
Aurélie, la care face multe referiri, aducând în sprijin 
observații ale ei privitoare la sine, dar și la comporta-
mentul uman, în anumite circumstanțe).

Personajul scoate în evidență, de asemenea, breșa 
existentă între cele două laturi ale lumii românești, 
cea de aici și cea din afară, mai ales după decembrie 
1989, când, de foarte multe ori, cei „din afară” sunt 
percepuți ca un fel sui-generis de adversari ai țării, 
pornindu-se de la o seamă de considerente, între care 
necunoașterea, prin distanțare, a realităților și, în 
plus, de la un soi de superioritate pe care și-ar aro-
ga-o față de cei de acasă. De exemplu, Sultana Morar 
îi reproșează, la un moment dat, Letiției: „voi, cei din 
afară, care nu recunoașteți nimic bun din ce-i aici!”

Naratoarea ia însă în discuție foarte multe dintre 
problemele cu care s-a confruntat lumea româneas-
că în ultimele câteva zeci de ani, vorbind, spre exem-
plu, despre tendința de a generaliza, negativ, în ciuda 
evidențelor (de exemplu, privitor la primul președinte 
postrevoluționar, a cărui admiratoare nu este, Letiția 
le reproșează Morarilor: „pe vremea lui Ceaușescu, 
Securitatea te umfla înainte să deschizi gura! Pe când 
acesta de acum vă lasă să-l tăbăciți și nu văd să fi pățit 
vreunul dintre voi ceva!”), despre numărul mare de 

universități particulare apărute după 1990 („fabrici de 
bani și diplome false”), despre frica și, în consecință, 
nevoia (creată în perioada dinainte), de lideri (ex-
primată, de pildă, în timpul evenimentelor din Piața 
Universității de la București, când „un DJ blond și 
bărbos”, „dirija” comportamentul mulțimii adunate 
acolo, care i se supunea cu toată convingerea), despre 
instabilitatea (sau, în termeni lovinescieni, „mutația 
valorilor”) reperelor, despre „zăpăceala politică din 
anii ’90”, încât Petru trage o amară concluzie pe care 
i-o împărtășește celei de-a doua soții, fosta lui studen-
tă: „În ce lume pe dos am trăit și noi, Letiția! Ce era rău 
într-una a fost bine în cealaltă, și invers!”…  

În context, opiniile naratoarei referitoare la me-
tehnele românilor sunt stereotipii necruțătoare în 
percepția generală („Noi, românii, tot vrem să păcă-
lim pe cineva și la sfârșit vedem că ne-am păcălit sin-
guri”!) și grevează asupra imaginii țării. Ea vorbește, 
în nume propriu, dar și colportând opinii ale soțului 
ale cărui frustrări sunt, în cea mai mare parte justifi-
cate de nedreptățile suferite într-„o țară rămasă bar-
bară”, fiindcă „țara aia, care a fost a noastră, este un 
pământ blestemat”, vorbește despre „țara furăciuni-
lor”, cu ferma convingere că „societatea românească 
n-a ieșit din feudalism nici în interbelic, nici în comu-
nism, nici azi. Familia, clanul, suzeranul și vasalii!”

Pe asemenea fundal, experiențele numeroase și 
dure adunate duc personajul din prim-planul roma-
nului la formularea unor enunțuri cu încărcătură afo-
ristică: „După ce m-am despărțit de Sorin, am înțeles 
că adevărul este o bombă cu explozie întârziată și cu 
toxicitate remanentă”; „bătrânețea e o boală de care 
nu te mai vindeci după ce ai luat-o”; „Nu există niciun 
loc unde să fii apreciat doar pentru cât cântărești, ve-
nind de niciunde, adică din România”…

Tot felul de încercări ale oamenilor, înainte de 89, 
dar și după acest moment de cotitură, de a supraviețui 
într-o societate pentru care este, mai mereu, nevo-

ie și de alte trăsături / instrumente decât cele cu 
care te-ai născut, soluții ad-hoc pentru adaptare ori 
inserție într-un areal socio-economic dur sunt alte 
numeroase aspecte pe care le trece firesc în revistă 
fluxul romanesc din „Fontana di Trevi”. Între alte-
le, este vorba, spre exemplu, de metodele prin care 
putea fi obținut „buletinul de București”, de cele mai 
multe ori prin căsătorii pentru care acesta era sin-
gura miză, despre situația cumplită a femeilor con-
damnate la un final tragic - să moară sau să suporte 
detenția - din cauza unor sarcini nedorite…

În ce o privește pe Letiția Arcan (ca scriitoare, Lelia 
Arcașu, care a semnat o singură carte, înainte de pleca-
rea din țară, și caută cu greu un editor, pentru altă car-
te, după 90), personajul s-a format într-o familie com-
plicată: mama, Margareta, licențiată, dar provenind 
dintr-o familie simplă, de la țară, având doi frați, Ion și 
Biță (Barbu) Silișteanu, intelectuali profunzi (sprijin de 
nădejde al ei și al nepoatei, până la sfârșitul vieții lor), 
s-a căsătorit cu un vlăstar de moșier, unul dintre frații 
Branea (Victor, Caius și Traian, personalități implicate 
puternic în viața politică a țării, în epoca interbelică, a 
căror moștenire o aduce apoi pe nepoată de multe ori 
în țară, din Franța, ca să intre, împreună cu fratele său 
vitreg, Caius, „Juniorul” în posesia acesteia), care au 
privit-o cu dispreț, încă de la nuntă, dar a fost părăsită, 
după ieșirea din închisoare politică a soțului, recăsăto-
rit cu o asistentă medicală, Floare Moț, devenită, după 
soț, Floricica Branea, mama „Juniorului” (văzut, de 
fapt, de unele persoane din anturajul neamului ca fiu 
natural al unui medic căruia mama îi fusese apropiată 
înainte de a-și fi schimbat statutul social), devenit om 
politic, împreună cu care Letiția reușește să se apropie 
doar de o parte din moștenirea fraților Branea…

Este, așadar, o carte deosebit de densă sub multe as-
pecte, care oferă o perspectivă de ansamblu asupra lu-
mii românești, pentru care proteismul pare a fi una din-
tre trăsăturile definitorii, de vreme ce, așa cum remarcă 
Petru Arcan, un fel de raisonneur al romanului, rămas 
în cea mai mare parte a timpului în off, în „lumile pe 
dos”, „ce era rău într-una a devenit bine în alta și invers”.

frumusețea va salva lumea zice prin gura unui celebru 
idiot jurnalistul îngrozit în siberia de torționari până la 
epilepsie romancierul de geniu fiodor mihailovici dos-
toievski și văd portretul dominantei pure senzualități 
portretul mariei nacu de nicolae grigorescu da văd chipul 

inocenței drapate în roșu portret de fetiță al lui nicolae tonitza aflător la palatul 
brukenthal în sibiu văd chipul bunătății & răbdării fără sfârșit în portretul frumoa-
sei mele soții de dumnezeu însuși portretul fetei cu cercel de perlă și turban de jan 
vermeer van delft văd orgoliul în bronz al lui brâncuși constantin și chiar mai înco-
lo pe la anul 1484 al renașterii văd miticul decorativul hieraticul nud al simonettei 
vespucci în tabloul înfățișând nașterea venerei-afrodita din spuma mării de ales-
sandro di mariano di vanni filipepi zis sandro botticelli pentru că pictorul era grăsuț

nu, frumusețea nu va salva lumea verde în față contra zice filosofic din boi-
eria minții dumisale gabriel liiceanu aserțiunea de mai sus pentru că atât isus 
cât şi mâşchin propuneau lumii o stare de spirit care, pentru a ajunge să o 
izbăvească, presupunea o insuportabilă „schimbare la față” deodată văd spuma 
albă laptele muls pentru îmbăierea de frumusețe a măgărițelor cleopatrei regina-
faraon a egiptului și văd roșul cald al sângelui fecioarelor măcelărite în castelul 
slovac din čachtice pentru baia de întinerire a contesei poliglote erszebet báthory 
zisă contesa-dracula sângeroasă cum și verișoara sa ana báthory cunoscută drept 
„târfa însângerată a diavolului” sau „femeia-vampir” din motive înrudite în cru-
zime văd și parcă puțin martirică tenia divinei maria callas asumată ca adjuvant 
internalizat întru silueta adorată pe scenele lumii însemnând totodată începutul 
sfârșitului marii soprane

văd frumusețea stranie a creierelor alungite misterios la miresele din răsărit și 
sud-est ajunse în occidentul europei sau craniul prelung ovoidal al fetei lui amen-
hotep al patrulea în egiptul antic și craniile alungite descoperite în paracas peru 
cu mutații de adn mitocondrial nemaiîntâlnite până acum la om, primată sau 
alt animal ce au comun cu frumusețea poate atributul catalogat de rudolf otto 
în speța numinosului: fascinans dar oare acesta să fie frumosul fiorul frumuseții 
fascinatoriul El n-a făcut păcat şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug (Isa 53:9 
Luca 23:41 Ioan 8:46 2 Cor 5:21 Evr 4:15) căci spre acestea ați fost chemați, că 
şi Hristos a pătimit pentru voi, lăsându-vă pildă, ca să păşiți pe urmele Lui 
Care n-a săvârşit niciun păcat, nici s-a aflat păcat în gura Lui (întâia epistolă 
sobornicească a sfântului apostol petru, cap 2 versetele 21-22)

căci urechea te minte şi ochiul te-nşeală ce-un secol ne zice ceilalți o dezic zicea 
în versuri ilustrul jurnalist eminescu mihai parcă parafrazându-l pe papini gio-
vanni jurnalist la rându-i eseist critic poet și romancier care credea că filosofii se 
perindă diacronic parcă pentru a se contrazice unul pe altul sau ca într-un poem 
în proză de numitul silade nicolae cu un ecou ezoteric din ecclesiastul

ideea că frumosul este un obstacol în drumul metafizicii spre cunoaştere o împăr-
tăşea cu emil cioran şi constantin noica şi probabil că şi alți filosofi în riguroasă 
des-cendență platoniceană idee care a prins iar în secolele modernității post-re-
nascentiste nu o dată a privilegiat urâtul sau grotescul şi chiar hidosul sau mon-
struosul ar mai fi putut spune cioran că meditația (modalitatea de cunoaştere 
absolută sau metafizica) este sabotată de contemplație (modalitatea de ființare 
relativă a artei în imanență) zice ștefan stoenescu anglistul american cu origini 
românești sănătoase

dar ce altceva să mai fie azi frumusețea doamnelor domnișoarelor domnilor o 
dilemă iar dacă ea va salva lumea sau ce a mai rămas din ea vreodată oho avem 
dragilor o ditamai gogonată dilemă

Mihai  POSADA

Se dedică acest poem în proză, scris în mani-
era ce îi este proprie, poetului Nicolae Silade 
care ne invită la o însoțire pe „Calea Victoriei”

dilema

Colinele potrivit de înalte, presărate cu stări de noutate, ne-au conturat drumul 
până în partea de nord a județului Mehedinți. Te îmbrățișează cu patos tonurile 
de verde ale unui început de august îmbelșugat, te lași pândit de simbioza florilor 
de câmp și te bucuri de evadarea din forfota orașului veșnic treaz. Te lași purtat 
de șerpuiala molcomă a drumului până în comuna Isverna. Locul care ascunde o 
comoara nestemată. Fie că te bucuri de o plimbare prin pădurile din jur, cu opriri la 
peștera Isverna, moara de apă - sau cunoști tradiția locului vizitând Muzeul satului, 
bisericile de lemn, Atelierul de ii - vei descoperi o lume desprinsă din basme. Te lași 
purtat pretutindeni de legendele bătrânilor.

Că natura a fost darnică cu pământenii, știm deja, dar mai știm și că omul sfințește 
locul. La Isverna, organizatorul taberei și totodată finanțatorul a fost Marian 
Balaci, cu pasiuni vechi în aria sportivă, dar cu perspective în dezvoltarea culturală 
și turistică a zonei. Investește timp și energie pentru a implementa proiecte care, 
pe de o parte, îmbunătățesc traiul locuitorilor și completează patrimoniul cultural, 
iar pe de altă parte, oferă turiștilor o experiența pe măsură în inima naturii. A 
înțeles necesitatea dezvoltării turistice a zonei și schimbarea cursului vieții prin 
valorificarea zestrelor lăsate de natură. Muncește cu fervoare și este motivat de tot 
ceea ce îl înconjoară, iar rezultatele nu întârzie să apară. 

Prima ediție a taberei de creație a reunit artiști români și străini: Costin Brăteanu, 
Ana-Maria Butura, Igor Isac, Sarah Raluca Miulescu, Gheorghe Mosorescu, 
Ecaterina Schiwago, Valeriu Sepi, Joan Thimmel, Susie Vier; curatorii au fost Sarah 
Raluca Miulescu și Costin Brăteanu. Pasiunea comună s-a materializat în emoția 
care a caracterizat cele șase zile petrecute împreună. S-au legat prietenii, s-au 
împărtășit impresii din experiențele proprii și informații acumulate de-a lungul 
timpului.  Iar cel mai important, s-au furat zâmbete. Tabăra a fost organizată în 
condiții speciale care se aliniază cu noile reglementări privind pandemia actuală. 

Sărbătoarea Sfintei Maria a încheiat prima ediție a taberei de creație de la Isverna, 
Mehedinți, iar invitația de a privi operele artiștilor este deschisă tuturor până 
la mijlocul lunii septembrie, la Direcția de patrimoniu istoric și turism cultural 
Drobeta Turnu-Severin. Larisa-Andreea VASILe

tabăra de artă de la Isverna
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„Voi fi cu adevărat satisfăcut doar dacă se va 
întâmpla să dau de un agent literar apt de a supune 

scrisul meu la examenul marii concurențe”
Titus Crișciu: Domnule Gheorghe Schwartz, în 

urmă cu mai mulți ani am înregistrat o discuție pe 
care am publicat-o apoi în revista Banat Nr. 7-8 din 
2013. Trecând de atunci peste şapte ani şi aflându-vă 
în fața unei vârste rotunde, dacă sunteți de acord, aş 
vrea să vedem ce vi se pare că s-a schimbat de atunci, 
ce vedeți acum altfel, ce vi se pare nou. 

Gheorghe Schwartz: Îmi aduc aminte de acea 
convorbire pe care am purtat-o la Băile Herculane, cu 
ocazia Colocviilor Reflex. Principala schimbare cred 
că este aceea că, de atunci, ne-au părăsit mulți, prea 
mulți prieteni scriitori. Iată, la o repede aducere amin-
te, doar dintre cei cu care ne aflam în 2013 la acea în-
tâlnire au plecat poetul Octavian Doclin, organizatorul 
și inima acelui colocviu anual, poetul Toma George 
Maiorescu, patriarhul ce venea de peste ocean să ne 
întâlnească, poetul și criticul Gheorghe Mocuța, dra-
maturgul Ion Corlan. Nici nu vreau să lărgim cadrul 
pentru că am da și de numeroși alți poeți, prozatori, 
critici, scriitori cu toții, oameni care ne-au fost aproa-
pe și care ne privesc acum din ceruri. Pe de altă parte, 
am avut șansa să trăim în pace în tot acest răstimp și 
feriți, până în primăvara aceasta, de vreo pandemie. Și 
totuși lista este dureros de lungă.

Da, s-au și schimbat numeroase lucruri de atunci, 
dar schimbările acestea le-am resimțit fiecare dintre 
noi mai mult pe plan personal, lumea din jur, lumea 
în care trăim, își vede nestingherită de mersul ei: au 
fost numeroase așa-numite „conflicte regionale”, în-
totdeauna undeva în lume au avut și au loc cutremu-
re, inundații, ISIS, milioane de refugiați, incendii de-
vastatoare, foamete și toate acestea în același timp cu 
creșterea populației globului, invenții uluitoare, mari 
construcții, expoziții, misiuni spațiale, supraproducție, 
megapopularizate evenimente mondene. Depinde 
când și unde te afli ca să simți căldura sau frigul. 

Sigur, multe lucruri nu mai sunt actuale față de zi-
lele interviului din 2013. De pildă, am vorbit atunci 
despre noua structură a Institutului Cultural Ro-
mân și tot ce spuneam, toate speranțele și planurile 
concrete s-au năruit odată cu schimbarea conduce-
rii Marga, ceea ce dovedește încă o dată că dictatul 
politicului în cultură poate fi distrugător, deși acest 
dictat a cenzurat cultura din timpuri străvechi, fără 
ca decidenții să fi învățat vreodată ceva din nume-
roasele episoade de tristă amintire. 

Dar una peste alta, dacă vorbim despre „bilanț”, chiar 
dacă Sofocle ar fi spus că nu avem voie să decidem că 
am avut o viață împlinită ori nu decât în clipele dina-
intea morții, eu aș fi grav lipsit de recunoștință dacă 
aș ignora că am trăit șaptezeci și cinci de ani fără să 
aud o alarmă, că am avut parte de o familie cu care am 
putut visa împreună, că am avut răgazul de a publica 
patruzeci și șapte de titluri, unele în mai multe ediții, 
unele - nu foarte multe - traduse, că am luat numeroa-
se premii literare, ordine și decorații. Câți dintre Cei O 
Sută se pot lăuda că au trăit atâția ani fără război?    

În ceea ce mă privește, nu mă simt foarte confor-
tabil să consider „vârsta rotundă” drept prilej de 
bilanț. Aș vrea să-l consider, cel mult, doar bilanț de 
etapă. E adevărat, dintre cele trei drumuri paralele 
pe care le-am urmat - familia, scrisul și lucrul pentru 
copiii cu nevoi speciale, unul a ajuns la sfârșit. Legile 
absurde după care capacitatea de muncă este măsu-
rată după vârstă împlinită și nu după performanțele 
de care (mai) ești capabil m-a obligat să părăsesc ca-
tedra de la Universitate.

T. C.: În schimb, ați scris şi nu puțin. Patruzeci şi 
şapte de titluri…

Gh. S.: Spre noroc, scriitorul nu este și nu poate fi 
constrâns de legi, așa că nu poate fi obligat ca la vârsta 
de șaizeci și cinci de ani să nu mai scrie. Anul 2013, cel 
în care am purtat discuția aceea de la Băile Herculane, 
a fost un an excelent pentru mine. Întâmplarea a vrut 
ca, aflându-mă la Lugoj, la întâlnirea de cincizeci de 
ani de la bacalaureat, să primesc două telefoane: unul 
de la București, fiind anunțat că mi-a apărut romanul 
AGNUS DEI, ultimul volum (al unsprezecelea) din ci-
clul CEI O SUTĂ și peste câteva minute un alt telefon, 
de data asta de la Viena, unde mi-a apărut primul vo-
lum în limba germană din același ciclu. 

T. C.: Dar de atunci v-au apărut şi alte cărți.
Gh. S.: Da. Din 2013, mi-au apărut încă douăspre-

zece volume, plus câteva reeditări. Adică o medie de 
două cărți pe an. Să le luăm pe rând, ciclul CEI O SUTĂ 
fiind finalizat (după douăzeci și șapte de ani, două luni 
și patru zile de muncă), am publicat mai multe volume 
noi „independente”, romane (AUTIȘTII CĂRȚILOR - 
2013, INSULA ZU - 2016) eseistică (CE AM SPUS - 

2019, PROBLEMA - 2019), teatru (OPT PIESE, 2019). 
Dar tot atunci am început și un nou ciclu, al treilea 
ciclu al meu,  după ciclul lugojean (patru volume PIE-
TRELE - 1978, A TREIA ZI - 1980, SPITALUL - 1981 
și OM ȘI LEGE - 1987) și Cei O Sută (unsprezece volu-
me). Este vorba despre ciclul VOCALIZE, din care au 
apărut până acum șapte volume (ENIGMELE INFINI-
TE - 2014, HOTARELE ISTORICE - 2015, JUSTIȚIA 
SUVERANĂ - 2016; HÂRTIILE OFICIALE - 2017; JO-
CURILE TRECERII - 2118; CUVÂNTUL COTIDIAN - 
2019 și ENERVANT - 2020). 

Dar la toate acestea, trebuie să adaug și noi ediții 
pentru lucrări mai vechi. De pildă, PSIHOLOGIA 
TRANSVERSALĂ, o propunere de psihologie a com-
portamentului la care am lucrat din studenție și a cărei 
formă definitivă - după cinci „ediții de trecere” - a vă-
zut lumina tiparului abia în anul 2016. La fel și FUN-
DAMENTELE PSIHOLOGIEI SPECIALE a apărut în 
ediție definitivă abia în anul 2014. Mai trebuie spus că 
un roman de care sunt de asemenea foarte atașat, CO-
CHILIA, a reapărut anul acesta după ce, în primii ani 
de după schimbarea orânduirii, prima ediție a trecut 
aproape neobservată, altele fiind interesele publicului 
atunci. Reeditările necesită și ele muncă, fiind de mul-
te ori cărți, cel puțin parțial, rescrise…

Și încă un lucru: într-un ziar din București, apare în 
România, după știința mea, abia după foarte mulți ani, 
literatură în foileton. Este vorba despre COTIDIANUL, 
unde au apărut cărțile mele: volumele din ciclul Voca-
lizelor, romanele Insula ZU și AUTIȘTII CĂRȚILOR, 
iar acum ediția definită din COCHILIA.  

T.C.: Sunteți extrem de prezent în presă şi în afară 
de foiletoanele din COTIDIANUL. 

Gh. S.: Apreciind în mod realist speranța de viață, 
știu că trebuie să-mi drămuiesc mai mult timpul și să 
selectez prioritățile. Asta pentru că sunt lacom și aș 
vrea să mai pot scoate și alte cărți, unele fiind de acum 
începute, altele fiind doar în formă de proiect. Un ro-
man de mari dimensiuni a fost început de mai multe 
ori, având așternute câteva sute de pagini, dar acelea 
nu mă mulțumesc și voi lua totul de la capăt. Dar până 
și munca la miile de pagini ale CELOR O SUTĂ, pe care 
le reiau pentru ediția definitivă, necesită mult timp, 
oricât de disciplinat aș fi. În privința materialelor de 
presă, sunt mai puțin prezent ca înainte, dar e adevă-
rat, dacă aș aduna articolele de atitudine publicate în 
răstimpul celor peste cinzeci de ani de activitate pu-
blicistică, cred că aș umple foarte multe volume. Însă 
pentru asta ar trebui să le recuperez, să le dactilografiez 
etc., iar eu mă simt obligat să fiu foarte zgârcit cu tim-
pul. Mă consolez cu gândul că nu tot ce scrii trebuie să 
fie păstrat dintr-o specie prin excelență efemeră. Dar 
jurnalismul mi-este drag, chiar dacă gazetarul scrie 
pentru acum, iar scriitorul pentru cât rezistă cartea. Și 
doctoratul meu (în filozofie politică) a fost axat pe o 
teză de jurnalism și, fiindcă am predat și în facultate 
cursuri de comunicare, am tipărit și cărți în domeniu. 
Ca practician, am avut o rubrică scurtă într-un ziar lo-
cal, o rubrică zilnică pe care am dus-o peste șapte ani. 
În acest context, trebuie să remarc că, după mine, scri-
sul este o probă de anduranță și scriitorul profesionist 
trebuie să scrie zilnic, așa cum un sportiv profesionist 
trebuie să se antreneze zilnic sau un cântăreț trebu-
ie să facă zilnic vocalize. Mai public și săptămânal pe 
facebook câte o „Proză de sâmbătă” și - coincidență! – 
tot din 2013… Așa am ajuns la a patru suta „Proză de 
sâmbătă”. La un moment-dat, am anunțat că mă voi 
opri cu acest demers, dar am primit numeroase solici-
tări să continui. Un astfel de feedback din partea pu-
blicului este maximum la care poate spera un creator.

T. C.: Ați spus că nu intenționați să faceți un „bilanț 
la şaptezeci şi cinci de ani”, însă tot un fel de bilanț ați 
făcut. Şi, fiindcă sunteți mai cunoscut în legătură cu 
ciclul CEI O SUTĂ, vorbiți-ne puțin despre el, chiar 
dacă toate cele unsprezece volume sunt deja de, iată, 
şapte ani toate pe piață.

Gh. S.: Deși îmi sunt dragi multe dintre cărțile pe 
care le-am scris, CEI O SUTĂ (ANABASIS - 1988; ECCE 
HOMO - 1993; OUL DE AUR - 1998; MÂNA ALBĂ - 
2000; VARA RECE - 2004; AXA LUMII - 2005; CU-
LOARUL TEMPLIER - 2008; SECRETUL FLORENȚA 
- 2010; DIAVOLUL ARGINTIU - 2011; BASTONUL 
CONTELUI - 2012; AGNUS DEI - 2013.) reprezintă, 
cred, cea mai importantă moștenire pe care o las citi-
torilor. Nu faptul că mi-a ocupat cei mai prolifici ani 
din viață (însă, e adevărat, între timp am mai avut și 
alte multe activități, multe responsabilități și am scris 
numeroase alte cărți), nici pentru că este cea mai mare 
construcție romanescă din literatura română, ci pen-
tru că oferă o speranță cititorilor: pe de o parte, spu-
nându-le că fiecare dintre ei reprezintă un procent din 
istoria atestată a omenirii și, pe de altă parte, amin-
tindu-le că vor trăi veșnic prin urmași, prin realizările 
săvârșite, chiar și printr-un singur copac sădit și din 
semințele căruia vor mai crește alți copaci. Dar CEI O 
SUTĂ nu s-a născut din nimic: atunci când am început 
acest proiect - pe care puțini au crezut că îl voi duce la 
capăt - am avut deja vreo zece cărți scrise și publica-
te și lucram deja de mult și la PSIHOLOGIA TRANS-
VERSALĂ. (Criticul Ioan Holban a fost printre singu-
rii care a observat că proza mea nu poate fi înțeleasă în 
întregime fără a cunoaște acea carte, printre ultimele 
psihologii intuitive.) Fără o asemenea „ucenicie la lo-
cul de muncă”, n-aș fi putut aborda CEI O SUTĂ. De 
aceea trebuie să-i fiu profund recunoscător Divinității 
că mi-a oferit timpul, sănătatea, încăpățânarea și pri-
lejul de a termina megaromanul. 

T. C.: În încheierea acestui nou dialog, nu pot să nu 
vă întreb dacă, acum, la borna 75, sunteți mulțumit 
de modul cum vi s-a apreciat munca.

Gh. S.: Așa cum am spus, principalele trei obiective 
pe care le-am urmărit au fost familia, copiii cu nevoi 
speciale și, desigur, scrisul. Luându-le pe rând, am avut 
o familie așa cum mi-am dorit-o, am avut satisfacții în 
reabilitarea copiilor cu nevoi speciale, chiar dacă încă 
nu se înțelege că învățământul special cere investiții 
mai mari decât învățământul de masă, investiții ce se 
amortizează cu supramăsură în timp, deoarece mulți 
dintre acei tineri nu rămân o povară pentru societa-
te, ci ajung să se integreze în circuitul celor mulți. Ca 
să nu mai vorbim de marea mulțumire că un copil cu 
handicap poate ajunge la performanțele multor copii 
fără deficiențe. În privința scrisului, într-adevăr am 
fost răsplătit cu numeroase premii, distincții, ordine și 
medalii. Chiar zilele acestea Municipalitatea din Arad 
m-a numit „Cetățean de Onoare”, după ce Consiliul 
Județean, cu câteva luni în urmă, m-a numit „Ambasa-
dor cultural al Aradului”. Apreciind și mulțumind pen-
tru toate acestea, trebuie totuși să spun că scrisul este 
tot mai mult socotit o marfă și autorul care nu-și știe 
manageria opera, oricât ar fi de valoroasă, riscă să ră-
mână cu ea în brațe. Distincțiile sunt una, iar aprecierea 
publicului este alta. În general, scriitorul - creatorul în 
general - nu este și un bun manager al produsului său. 
De aceea, are nevoie de cineva care să-l ajute să-și po-
pularizeze opera. În trecut, acesta era mecenatul unor 
oameni bogați și influenți. Astăzi vorbim de agenții 
literari. Ceea ce pentru autorii români lipsește, iar re-
zultatele pe plan internațional se văd: lipsesc și ele. Eu 
simt asta din plin: cum difuzarea cărții este azi atât de 
nefuncțională, iar revistele de cultură nu circulă nici de 
la județ la județ, aprecierile și ierarhiile se limitează la 
grupul din care faci parte. Un exemplu subiectiv: câtă 
lume a citit CEI O SUTĂ? Sau câtă lume, chiar și din-
tre confrați, a auzit măcar de CEI O SUTĂ? Nici măcar 
școala și învățământul superior nu propun ierarhii re-
ale. Iar marfa culturală pe care o exportăm provine de 
pe urma acelorași criterii. Ce mai știu tinerii de astăzi 
despre majoritatea eminențelor de dinainte de 1989? 
Ca să revin la întrebarea dumneavoastră, în privința 
aprecierii scrisului meu, voi fi cu adevărat satisfăcut 
doar dacă se va întâmpla să dau de un agent literar apt 
de a supune scrisul meu la examenul marii concurențe.

T. C.:  Vă mulțumesc pentru aceste confesiuni și 
sper să avem o nouă convorbire cu prilejul viitoarei 
„vârste rotunde”.

Gh. S.: Așa să fie! Și eu vă mulțumesc! 

Interviu realizat de Titus CRIȘCIU

Interviu cu prozatorul Gheorghe Schwartz
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Poem Noir 
Tonul: „1.5. Sunt neagră, dar sunt frumoasă, fiice ale Ierusalimului,

cum sunt corturile Chedarului,
și cum sunt covoarele lui Solomon.
1.6. Nu vă uitați că sunt neagră…”

           (Cântarea Cântărilor) 

Mi-am luat fată-n casă, în ’97, din Madagascar,
se-nţelege că neagră şi dintr-o bucată (de lemn de eben)
– ca un disc de vinil, viaţa mea ajunsese la 33 de turaţii! –
şi pe care-am numit-o Naomi, dat fiind figurina
longilină (de-un cot) şi o talie fină (de-un deget) – de-atunci
n-am mai scos-o din casă şi nici, mai cu seamă, din cap:
„ac pe creier, Ideea” e chiar despre ea cum stă-nfiptă
într-un soclu mic, de abanos şi el, cu semnătura artistu-
lui pe verso: A S M A N. (Nici frumoasa ministră
de culoare a lui Sarkozy, nici măcar Rama Yade
n-a putut s-o dea jos de pe soclu din inima mea!)

…Şi ce altă dovadă mai
grăitoare că nu sunt rasist ca aceea că-n toţi aceşti ani
nu ea mobila, nici cu un deşt, eu am şters-o de praf?!! 

Nu atât ea, cât eu «в черном теле» de când mă ţin minte.

Doar ştiind-o acolo pe mobilă, sus, ca un uter prelung
de girafă-n călduri, ca să nu spun: în flăcări, şi mi se! –
n-a fost noapte să nu fiu cu fata, şi tot n-am stricat-o.

Nu de mâna mea, timpul făcându-şi lucrarea – şi iat-o atinsă,
după două decenii, în carnea ei de – noir désir – Sulamita:
ca un fir de ciorap, o fisură se duce pe linia coapsei
şi de unde din creştet la tălpi este dintr-o bucată,
din tălpi până mai sus de genunchi tot o rană-i, эбено-мать.
Cine n-a dus o fată la doctor, o dată măcar, s-o „rezolve”,
să dea, primul, cu piatra în mine – 

         la meşter cu ea!

Ce-a fost până aici nu-i decât, c-un cuvânt al poetului Sava,
proză, domnilor, proză! – abia când i-am dus-o, la atelier,
unui sculptor, abia arătându-i-o lui Ioan Grecu, abia ce-am lăsat-o
peste noapte în mâinile lui (mâini din care-a ieşit De ce nu?), 
dacă-ncepe cu adevărat poezia. Acum, ce-a făcut şi ce-a dres
să rămână o taină – şi fata întreagă & meşterul satisfăcut! –
peste care se-aşterne, ca iodul pe rană, să nu i se vadă
cicatricea, patina de baiţ. Baieţica-i voi spune de-acum înainte.
Şi fiindcă mi-a întors-o ca nouă, şi nici nu şi-a pus
barem sigla, întoarcă-se versul meu noir într-un soclu pe care să urce:

Capricciosa 
Să ajungi
a fi una cu
Lucrarea
Mâinilor
tale, fără
osebire de
ustensile/
indiferent
de materie 
şi chiar 
în lipsa
acesteia 
din urmă – 
Moartea
însăşi să
caute cum
ţi-ar imita
semnătura
spre a se
nemuri… 

Sonnet en deux-pièces
1. Sonet de scos fata din casă/în lume

Doar fiindcă-l citeşte, de faţă cu el, acest vers chiar există
înainte să-şi facă ea însăşi intrarea, în două cuvinte
ce-i exprimă perfect, cu tot aeru-acela de fată cuminte,
pasiunea pe care-a făcut-o: citită şi ochelaristă.

Şi deja întrupată în strofa a doua, s-o [adren]alinte 
îi culege direct de pe buze – cum i-ar fi trecut în revistă
toţi „iubiţii” de până la… – numele – Maică Precistă!
la măsuţa lor de la Tucano, de faţă cu toţi – de sorginte

(greacă) nobilă. Iat-o în chip de Madonă-a acestei sextine
ce preface sonetul, dintr-unul dantesc, în shakespearian.
Cum stau faţă în faţă, privindu-se drept în ochi – nu se cuvine
să te pui între ei, căci se văd şi aşa, vai! din Paşte în an –, 

ea se uită de-odată pe ceas, şi-nainte de-a se ridica
de pe scaun să plece,-l întreabă: „De ce crezi că eu sunt a ta?...”

2. La fille à papa

Ori de câte ori ieşi cu o fată – aceeaşi –, aceasta e fiica
unui tată de-o seamă/mai mare ca tine cu tot atâţi ani
cu cât fiică-ta e decât fata, iar asta te face să fii ca
între două zeiţe-n oglindă – aceeaşi – la greci şi romani.
Şi abia ce-ai luat-o de mână, cum staţi la Tucano-n vitrină,
că: „Acesta e tata!”, ţi-arată pe geam la Peugeot-ul gri-n trece-
re pe-alături – atât că nici tu şi nici ea nu simţiţi nici o vină,
şi de-ar fi să apară în uşă, i-ai strânge chiar mâna: «Рад встрече»*.

Tăietura pleoapelor en décoleté… Şi de-odată te prinzi
că în loc s-o dezbraci din priviri, cauţi cum s-o în chip de sonet
cu terţine-n deux-pièces coperindu-i le haut et bas-ventre. Oglinzi

unul altuia – retrovizoare, tu, ea fermecată –, vă place, 
nu vă place, cum staţi faţă-n faţă (ca-n Rilke**!) şi după, pe net.
„Dacă-ar fi să le spun alor mei, tata primul va şti de…” şi tace.
___________
* (rusă) „Bucuros de întâlnire”.
**„Aceasta se cheamă destin:/ a fi faţă în faţă” – vers din Elegia a opta de Rainer 
Maria Rilke, trad. Dan Constantinescu.  

Foto-sonet
Dacă-n toate – puţinele – poze-ale lor ea-i pe stânga mereu,
e că fata-i stângace – şi astfel est du bon côté fiecare
ori de câte ori li se – în pas-de-deux – paşii, când ies la plimbare.  
Не-разлей-вода, cum stau alături – ca Apa.3D şi A(II)Rh+eu,

într-un soi de, nici nu împreună-petrecere – îngemănare.
Şi chiar dacă se uită-amândoi înainte,-o privire-Orfeu
i-o întoarce când el ei, pe stradă, când ea lui, urcând în troleu,
pe durata/la capătul deambulărilor lor, tot mai rare.

E pierdută, cu tot cu iPhone-ul ei, poza aceea de-acum
şase ani, când l-a prins – pe neprins de – făcându-şi intrarea în sala   
de lectură la „Ghibu” – dar pot fi văzuţi, dacă dai Search pe num-

ele lui, într-o poză din ’14, pe Google. Nici străini, nici iubiţi.
„Dacă-ar fi să te trag în portret, îi zâmbeşte, aş face-o doar à la
dix-neuvième, cu capul sub poalele…” Stelele-n cer, ca un bliţ.
        

Sonnet à coucher une fille de bonne heure
A quinze ans, même très bien dans sa peau, une jeune fille n’est encore qu’une belle-page
ce-şi aşteaptă poetul – doar unul, chemat – s-o aştearnă în scris
pe o carte – tot ea, de la Titlu (sub numele lui) la Cuprins – 
în ediţie bibliofilă, al cărei întregul tiraj

(dat pe mâinile care te-au – de la Arghezi citire – deschis)
e ea însăşi. Întoarsă, cu tot cu ştampila la şapteşpe – l’âge
du Premier Baiser –, pagina. Cui a văzut, à quinze ans, Ermitaj,
i se-arată, à vingt-et-un ans, pentru tot restul vieţii Paris.

Toate astea, pe urmă. Culcată pe iarbă-ntr-o rochie de in
care lasă să i se-ntrevadă, nici nu goliciunea, Lucrarea
Frumuseţii – sub speciae aeternitatis –, în chip genuin

iat-o prinsă-n răşina de pixeli a ochiului de fotograf.
Să fi fost tu de faţă acolo… Să ţi se fi ţie-ntâmplarea… 
Să-i fi tras de sub iarba, şi rochia peste… S-o fi lăsat paf!

emilian Galaicu-Păun„Voi fi cu adevărat satisfăcut doar dacă se va 
întâmpla să dau de un agent literar apt de a supune 

scrisul meu la examenul marii concurențe”
Titus Crișciu: Domnule Gheorghe Schwartz, în 

urmă cu mai mulți ani am înregistrat o discuție pe 
care am publicat-o apoi în revista Banat Nr. 7-8 din 
2013. Trecând de atunci peste şapte ani şi aflându-vă 
în fața unei vârste rotunde, dacă sunteți de acord, aş 
vrea să vedem ce vi se pare că s-a schimbat de atunci, 
ce vedeți acum altfel, ce vi se pare nou. 

Gheorghe Schwartz: Îmi aduc aminte de acea 
convorbire pe care am purtat-o la Băile Herculane, cu 
ocazia Colocviilor Reflex. Principala schimbare cred 
că este aceea că, de atunci, ne-au părăsit mulți, prea 
mulți prieteni scriitori. Iată, la o repede aducere amin-
te, doar dintre cei cu care ne aflam în 2013 la acea în-
tâlnire au plecat poetul Octavian Doclin, organizatorul 
și inima acelui colocviu anual, poetul Toma George 
Maiorescu, patriarhul ce venea de peste ocean să ne 
întâlnească, poetul și criticul Gheorghe Mocuța, dra-
maturgul Ion Corlan. Nici nu vreau să lărgim cadrul 
pentru că am da și de numeroși alți poeți, prozatori, 
critici, scriitori cu toții, oameni care ne-au fost aproa-
pe și care ne privesc acum din ceruri. Pe de altă parte, 
am avut șansa să trăim în pace în tot acest răstimp și 
feriți, până în primăvara aceasta, de vreo pandemie. Și 
totuși lista este dureros de lungă.

Da, s-au și schimbat numeroase lucruri de atunci, 
dar schimbările acestea le-am resimțit fiecare dintre 
noi mai mult pe plan personal, lumea din jur, lumea 
în care trăim, își vede nestingherită de mersul ei: au 
fost numeroase așa-numite „conflicte regionale”, în-
totdeauna undeva în lume au avut și au loc cutremu-
re, inundații, ISIS, milioane de refugiați, incendii de-
vastatoare, foamete și toate acestea în același timp cu 
creșterea populației globului, invenții uluitoare, mari 
construcții, expoziții, misiuni spațiale, supraproducție, 
megapopularizate evenimente mondene. Depinde 
când și unde te afli ca să simți căldura sau frigul. 

Sigur, multe lucruri nu mai sunt actuale față de zi-
lele interviului din 2013. De pildă, am vorbit atunci 
despre noua structură a Institutului Cultural Ro-
mân și tot ce spuneam, toate speranțele și planurile 
concrete s-au năruit odată cu schimbarea conduce-
rii Marga, ceea ce dovedește încă o dată că dictatul 
politicului în cultură poate fi distrugător, deși acest 
dictat a cenzurat cultura din timpuri străvechi, fără 
ca decidenții să fi învățat vreodată ceva din nume-
roasele episoade de tristă amintire. 

Dar una peste alta, dacă vorbim despre „bilanț”, chiar 
dacă Sofocle ar fi spus că nu avem voie să decidem că 
am avut o viață împlinită ori nu decât în clipele dina-
intea morții, eu aș fi grav lipsit de recunoștință dacă 
aș ignora că am trăit șaptezeci și cinci de ani fără să 
aud o alarmă, că am avut parte de o familie cu care am 
putut visa împreună, că am avut răgazul de a publica 
patruzeci și șapte de titluri, unele în mai multe ediții, 
unele - nu foarte multe - traduse, că am luat numeroa-
se premii literare, ordine și decorații. Câți dintre Cei O 
Sută se pot lăuda că au trăit atâția ani fără război?    

În ceea ce mă privește, nu mă simt foarte confor-
tabil să consider „vârsta rotundă” drept prilej de 
bilanț. Aș vrea să-l consider, cel mult, doar bilanț de 
etapă. E adevărat, dintre cele trei drumuri paralele 
pe care le-am urmat - familia, scrisul și lucrul pentru 
copiii cu nevoi speciale, unul a ajuns la sfârșit. Legile 
absurde după care capacitatea de muncă este măsu-
rată după vârstă împlinită și nu după performanțele 
de care (mai) ești capabil m-a obligat să părăsesc ca-
tedra de la Universitate.

T. C.: În schimb, ați scris şi nu puțin. Patruzeci şi 
şapte de titluri…

Gh. S.: Spre noroc, scriitorul nu este și nu poate fi 
constrâns de legi, așa că nu poate fi obligat ca la vârsta 
de șaizeci și cinci de ani să nu mai scrie. Anul 2013, cel 
în care am purtat discuția aceea de la Băile Herculane, 
a fost un an excelent pentru mine. Întâmplarea a vrut 
ca, aflându-mă la Lugoj, la întâlnirea de cincizeci de 
ani de la bacalaureat, să primesc două telefoane: unul 
de la București, fiind anunțat că mi-a apărut romanul 
AGNUS DEI, ultimul volum (al unsprezecelea) din ci-
clul CEI O SUTĂ și peste câteva minute un alt telefon, 
de data asta de la Viena, unde mi-a apărut primul vo-
lum în limba germană din același ciclu. 

T. C.: Dar de atunci v-au apărut şi alte cărți.
Gh. S.: Da. Din 2013, mi-au apărut încă douăspre-

zece volume, plus câteva reeditări. Adică o medie de 
două cărți pe an. Să le luăm pe rând, ciclul CEI O SUTĂ 
fiind finalizat (după douăzeci și șapte de ani, două luni 
și patru zile de muncă), am publicat mai multe volume 
noi „independente”, romane (AUTIȘTII CĂRȚILOR - 
2013, INSULA ZU - 2016) eseistică (CE AM SPUS - 

2019, PROBLEMA - 2019), teatru (OPT PIESE, 2019). 
Dar tot atunci am început și un nou ciclu, al treilea 
ciclu al meu,  după ciclul lugojean (patru volume PIE-
TRELE - 1978, A TREIA ZI - 1980, SPITALUL - 1981 
și OM ȘI LEGE - 1987) și Cei O Sută (unsprezece volu-
me). Este vorba despre ciclul VOCALIZE, din care au 
apărut până acum șapte volume (ENIGMELE INFINI-
TE - 2014, HOTARELE ISTORICE - 2015, JUSTIȚIA 
SUVERANĂ - 2016; HÂRTIILE OFICIALE - 2017; JO-
CURILE TRECERII - 2118; CUVÂNTUL COTIDIAN - 
2019 și ENERVANT - 2020). 

Dar la toate acestea, trebuie să adaug și noi ediții 
pentru lucrări mai vechi. De pildă, PSIHOLOGIA 
TRANSVERSALĂ, o propunere de psihologie a com-
portamentului la care am lucrat din studenție și a cărei 
formă definitivă - după cinci „ediții de trecere” - a vă-
zut lumina tiparului abia în anul 2016. La fel și FUN-
DAMENTELE PSIHOLOGIEI SPECIALE a apărut în 
ediție definitivă abia în anul 2014. Mai trebuie spus că 
un roman de care sunt de asemenea foarte atașat, CO-
CHILIA, a reapărut anul acesta după ce, în primii ani 
de după schimbarea orânduirii, prima ediție a trecut 
aproape neobservată, altele fiind interesele publicului 
atunci. Reeditările necesită și ele muncă, fiind de mul-
te ori cărți, cel puțin parțial, rescrise…

Și încă un lucru: într-un ziar din București, apare în 
România, după știința mea, abia după foarte mulți ani, 
literatură în foileton. Este vorba despre COTIDIANUL, 
unde au apărut cărțile mele: volumele din ciclul Voca-
lizelor, romanele Insula ZU și AUTIȘTII CĂRȚILOR, 
iar acum ediția definită din COCHILIA.  

T.C.: Sunteți extrem de prezent în presă şi în afară 
de foiletoanele din COTIDIANUL. 

Gh. S.: Apreciind în mod realist speranța de viață, 
știu că trebuie să-mi drămuiesc mai mult timpul și să 
selectez prioritățile. Asta pentru că sunt lacom și aș 
vrea să mai pot scoate și alte cărți, unele fiind de acum 
începute, altele fiind doar în formă de proiect. Un ro-
man de mari dimensiuni a fost început de mai multe 
ori, având așternute câteva sute de pagini, dar acelea 
nu mă mulțumesc și voi lua totul de la capăt. Dar până 
și munca la miile de pagini ale CELOR O SUTĂ, pe care 
le reiau pentru ediția definitivă, necesită mult timp, 
oricât de disciplinat aș fi. În privința materialelor de 
presă, sunt mai puțin prezent ca înainte, dar e adevă-
rat, dacă aș aduna articolele de atitudine publicate în 
răstimpul celor peste cinzeci de ani de activitate pu-
blicistică, cred că aș umple foarte multe volume. Însă 
pentru asta ar trebui să le recuperez, să le dactilografiez 
etc., iar eu mă simt obligat să fiu foarte zgârcit cu tim-
pul. Mă consolez cu gândul că nu tot ce scrii trebuie să 
fie păstrat dintr-o specie prin excelență efemeră. Dar 
jurnalismul mi-este drag, chiar dacă gazetarul scrie 
pentru acum, iar scriitorul pentru cât rezistă cartea. Și 
doctoratul meu (în filozofie politică) a fost axat pe o 
teză de jurnalism și, fiindcă am predat și în facultate 
cursuri de comunicare, am tipărit și cărți în domeniu. 
Ca practician, am avut o rubrică scurtă într-un ziar lo-
cal, o rubrică zilnică pe care am dus-o peste șapte ani. 
În acest context, trebuie să remarc că, după mine, scri-
sul este o probă de anduranță și scriitorul profesionist 
trebuie să scrie zilnic, așa cum un sportiv profesionist 
trebuie să se antreneze zilnic sau un cântăreț trebu-
ie să facă zilnic vocalize. Mai public și săptămânal pe 
facebook câte o „Proză de sâmbătă” și - coincidență! – 
tot din 2013… Așa am ajuns la a patru suta „Proză de 
sâmbătă”. La un moment-dat, am anunțat că mă voi 
opri cu acest demers, dar am primit numeroase solici-
tări să continui. Un astfel de feedback din partea pu-
blicului este maximum la care poate spera un creator.

T. C.: Ați spus că nu intenționați să faceți un „bilanț 
la şaptezeci şi cinci de ani”, însă tot un fel de bilanț ați 
făcut. Şi, fiindcă sunteți mai cunoscut în legătură cu 
ciclul CEI O SUTĂ, vorbiți-ne puțin despre el, chiar 
dacă toate cele unsprezece volume sunt deja de, iată, 
şapte ani toate pe piață.

Gh. S.: Deși îmi sunt dragi multe dintre cărțile pe 
care le-am scris, CEI O SUTĂ (ANABASIS - 1988; ECCE 
HOMO - 1993; OUL DE AUR - 1998; MÂNA ALBĂ - 
2000; VARA RECE - 2004; AXA LUMII - 2005; CU-
LOARUL TEMPLIER - 2008; SECRETUL FLORENȚA 
- 2010; DIAVOLUL ARGINTIU - 2011; BASTONUL 
CONTELUI - 2012; AGNUS DEI - 2013.) reprezintă, 
cred, cea mai importantă moștenire pe care o las citi-
torilor. Nu faptul că mi-a ocupat cei mai prolifici ani 
din viață (însă, e adevărat, între timp am mai avut și 
alte multe activități, multe responsabilități și am scris 
numeroase alte cărți), nici pentru că este cea mai mare 
construcție romanescă din literatura română, ci pen-
tru că oferă o speranță cititorilor: pe de o parte, spu-
nându-le că fiecare dintre ei reprezintă un procent din 
istoria atestată a omenirii și, pe de altă parte, amin-
tindu-le că vor trăi veșnic prin urmași, prin realizările 
săvârșite, chiar și printr-un singur copac sădit și din 
semințele căruia vor mai crește alți copaci. Dar CEI O 
SUTĂ nu s-a născut din nimic: atunci când am început 
acest proiect - pe care puțini au crezut că îl voi duce la 
capăt - am avut deja vreo zece cărți scrise și publica-
te și lucram deja de mult și la PSIHOLOGIA TRANS-
VERSALĂ. (Criticul Ioan Holban a fost printre singu-
rii care a observat că proza mea nu poate fi înțeleasă în 
întregime fără a cunoaște acea carte, printre ultimele 
psihologii intuitive.) Fără o asemenea „ucenicie la lo-
cul de muncă”, n-aș fi putut aborda CEI O SUTĂ. De 
aceea trebuie să-i fiu profund recunoscător Divinității 
că mi-a oferit timpul, sănătatea, încăpățânarea și pri-
lejul de a termina megaromanul. 

T. C.: În încheierea acestui nou dialog, nu pot să nu 
vă întreb dacă, acum, la borna 75, sunteți mulțumit 
de modul cum vi s-a apreciat munca.

Gh. S.: Așa cum am spus, principalele trei obiective 
pe care le-am urmărit au fost familia, copiii cu nevoi 
speciale și, desigur, scrisul. Luându-le pe rând, am avut 
o familie așa cum mi-am dorit-o, am avut satisfacții în 
reabilitarea copiilor cu nevoi speciale, chiar dacă încă 
nu se înțelege că învățământul special cere investiții 
mai mari decât învățământul de masă, investiții ce se 
amortizează cu supramăsură în timp, deoarece mulți 
dintre acei tineri nu rămân o povară pentru societa-
te, ci ajung să se integreze în circuitul celor mulți. Ca 
să nu mai vorbim de marea mulțumire că un copil cu 
handicap poate ajunge la performanțele multor copii 
fără deficiențe. În privința scrisului, într-adevăr am 
fost răsplătit cu numeroase premii, distincții, ordine și 
medalii. Chiar zilele acestea Municipalitatea din Arad 
m-a numit „Cetățean de Onoare”, după ce Consiliul 
Județean, cu câteva luni în urmă, m-a numit „Ambasa-
dor cultural al Aradului”. Apreciind și mulțumind pen-
tru toate acestea, trebuie totuși să spun că scrisul este 
tot mai mult socotit o marfă și autorul care nu-și știe 
manageria opera, oricât ar fi de valoroasă, riscă să ră-
mână cu ea în brațe. Distincțiile sunt una, iar aprecierea 
publicului este alta. În general, scriitorul - creatorul în 
general - nu este și un bun manager al produsului său. 
De aceea, are nevoie de cineva care să-l ajute să-și po-
pularizeze opera. În trecut, acesta era mecenatul unor 
oameni bogați și influenți. Astăzi vorbim de agenții 
literari. Ceea ce pentru autorii români lipsește, iar re-
zultatele pe plan internațional se văd: lipsesc și ele. Eu 
simt asta din plin: cum difuzarea cărții este azi atât de 
nefuncțională, iar revistele de cultură nu circulă nici de 
la județ la județ, aprecierile și ierarhiile se limitează la 
grupul din care faci parte. Un exemplu subiectiv: câtă 
lume a citit CEI O SUTĂ? Sau câtă lume, chiar și din-
tre confrați, a auzit măcar de CEI O SUTĂ? Nici măcar 
școala și învățământul superior nu propun ierarhii re-
ale. Iar marfa culturală pe care o exportăm provine de 
pe urma acelorași criterii. Ce mai știu tinerii de astăzi 
despre majoritatea eminențelor de dinainte de 1989? 
Ca să revin la întrebarea dumneavoastră, în privința 
aprecierii scrisului meu, voi fi cu adevărat satisfăcut 
doar dacă se va întâmpla să dau de un agent literar apt 
de a supune scrisul meu la examenul marii concurențe.

T. C.:  Vă mulțumesc pentru aceste confesiuni și 
sper să avem o nouă convorbire cu prilejul viitoarei 
„vârste rotunde”.

Gh. S.: Așa să fie! Și eu vă mulțumesc! 

Interviu realizat de Titus CRIȘCIU

Interviu cu prozatorul Gheorghe Schwartz
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Alexandru Higyed

ticăitul acoperă bătăile inimii 
 
vreau să aud cioburile cadranului frecându-mi neuronii ca pe niște 
piulițe ruginite care se deșurubează

am plecat de data asta în șlapi să simt crăpăturile cum îmi modelează mersul 
într-un trofeu de plastilină uitat vara în câmp 
 
ce s-ar întâmpla dacă aș pierde autobuzul 
să plătesc biletul și să nu urc să-l văd pe șofer dezorientat 
să fiu măcar acum cel care râde la urmă 
 
aici îi cunosc pe toți  
fiecare la locul lui cu scaunul preîncălzit 
ferestrele deschise să intre curentul  
frigul ne dă ceva de vorbit 
 
știu sigur că muzica n-o să ajungă până la destinație  
ei n-au nimic mai bun de făcut decât să-mi țină companie
 
aici privirile sunt doar o scuză 
pentru apropierea necondiționată

acasă în pat
mă dezmorțesc cu rapiditatea cu care un sinucigaș își spune rugăciunea
nu m-am spălat pe dinți pentru că era prea frig  
gingiile nu mai fac față 
nu trăiesc decât în umbra candelabrului 
 
fiecare cădere de energie mă sperie mă aruncă  din nou în camera ta  
unde îți ignoram vocea răgușită  
pe care răgetul din rinichi o transforma în urletele unui  
bebeluș care se leagănă singur 
 
spuneai că ai nevoie să vorbești cu mine și eu îți lăsam mâncarea pe masă  
deja rece deja uzată de țipete și frici  
de cine să meargă să te hrănească  
să-ți spună că încă ești unul de-al nostru  
să stai încă o zi împietrit acolo ca o statuie gata să fie reasamblată  
dar fără speranță fără pic de speranță și mort
culegeam bureți după fiecare ploaie 
îmi spuneai că bureții ies mereu după fiecare ploaie 
acum realizez tu n-ai fost decât un burete 
atunci când mă chemai la alimentară 

acum ești un cheag de vene goale fără circulație  
gata să fie aruncat cu rapiditatea cu care un sinucigaș 
se întoarce acasă

ce să mai zici după 
 
halatul de baie e prea scurt pentru zilele de azi 
umblu cu picioarele goale nu sunt pregătit 
pentru atâtea responsabilități  
mai bine mă legi ca pe o mumie peruviană  
și doar să-mi șoptești numele ar fi de ajuns

ajunge ca să spargem ecouri

te ții de mine mă sugrumi lent până rămân 
fără iris și abia după 
fără aer 

rădăcinile devin tot mai strâmte lentilele tot mai proaste  
acum am nevoie de o lunetă să te recunosc 
marginea patului îmi permite să stau în picioare până suni 

dacă știam că plămânii scot sunete 
nu m-aș fi deranjat să respir de la bun început 

până la urmă și treaba asta-i un joc 
în decembrie îmi aleg zilele în care sunt fericit 
cu tine îmi aleg zilele în care mă doare
privirile sunt tot ce mai am  
chiar dacă uneori nu sunt ale mele  
le primesc ca pe un tanc vietnamez
 
nimic altceva nu mă sperie mai tare decât 
să mă apropii de cineva

suntem la fel de triști 
 
ca două case care se privesc îmbătrânind 
în fiecare lună vin tot mai puțini oameni în vizită 
în fiecare zi cotarca e tot mai plină cu șobolani 
 
tencuiala se decojește încet  
de parcă ne-ar auzi cineva rugămințile 

copiii găsesc mereu metode 
prin care să se distreze în locuri părăsite  
 
dar noi nu mai suntem copii și căutăm liniște în casele altora 
îi amenințăm că n-o să mai plecăm niciodată 
și îi închidem în camera de torturat deținuții 

sunt împăcat cu gândul 
că poate n-ai să mă surprinzi 
în codiții prielnice 
că o să fiu mereu depresiv și douăzeci la sută pe altă lume 
 
o să-ți spun despre cât de mult 
nu mai vreau să merg acasă și cât de mult  
îmi place sticla de ballentine’s 
 
îmi imaginez că te uiți la mine oricât de naiv aș suna 
nu te cunosc așa bine încât să pot da un verdict 
prefer distanțarea față de cei care au ceva de zis 
cei care suprapun regretele cu plăcerea și rămân precauți 

sunt împăcat cu gândul că două minute ar fi prea mult  
nu ne dorim același tip de mască 
nu ne putem ascunde fericirea precum cimpanzeii 
nu putem rânji fără să ne deformăm câte puțin maxilarele 
 
căutăm substraturi în privirile alea  
descentrate declarate decalate 
de sporul care lipsea din ședințele de recunoaștere  
a propriilor interese 
 
mâinile noastre nu se ating decât  
dacă dăm unul peste celălalt în hol 
și-atunci sunt împăcat cu faptul că mergi până la capăt

poate că dacă ai fi luat în considerare 
 
toate consecințele te-ai fi trezit mai devreme  
ai fi pus laptele în frigider înainte de culcare  
te-ai fi îmbrăcat mai repede 
și nu m-ai fi lăsat aici să aștept
poate că dacă am fi luat în considerare toate consecințele 
ne-am fi suportat mai mult  
n-am mai fi pierdut timp jucând boardgames
intestinele îmi colcăie de deținuți 
atunci când stăm pe bancă 
inima îmi bate ca piciorul  
unui criminal la interogatoriu 
 
trebuie să expir de exact douăzeci și patru de ori 
până să mă apropii de tine 
asta dacă mai am atâta aer
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Costin Brăteanu: acrilic pe pânză
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ofelia a decis în noaptea aceasta să intre trează în vis
să leviteze să își părăsească trupul
și să treacă prin dimensiuni astrale cum trece 
din cameră în cameră ofelia a decis să se dedubleze
să joace dedublată la cazino
să piardă tot și să se bucure de parcă ar fi câștigat 
ofelia a decis că este o simplă figurantă
într-un film cu buget generos
și nu merită să i se întâmple nimic bun în lumea reală
ofelia e trează numai și numai în vis 
când umblă ziua e un fel de zombie împopoțonat cu pene
sau un bărzăun care se zbate între cabluri electrice
în cele din urmă ofelia a părăsit-o pe ofelia
ofelia a fugit cu viteza luminii de ofelia
acum nimeni nu mai știe unde este 
dar cine să își facă griji pentru atât de puțin
până și o operație aritmetică merită mai multă importanță
deci nu vă faceți griji fără rost
abia acum încep cu adevărat aventurile ofeliei în Wonderland

ofelia stă în pat pentru că o doare-n cot 
i se rupe de toată lumea și se alintă singură ca o mâță portocalie 
care nu înțelege de ce ofelia o strigă porto 
este un nume tare cretin pentru o mâță portocalie crede mâța portocalie 
dar ofeliei i se rupe i se rupe coloana-n două și o doare 
o doare de sare pe pereți urlă de sare varul de pe pereți și cade curentul electric 
și blana mâței se electrizează și ofeliei i se rupe coloana-n paișpe 
și o doare de-i plesnește fierea și urlă de cad pereții camerei 
de cad toate clădirile din centru istoric al orașului Sassari 
de cade și Banca di Sardegna și Duomo 
și rămâne numai patul ofeliei care abia o mai suportă 
dar și ofelia abia mai suportă patul și coloana i se face terci în mijlocul patului

ofelia stă adică stă degeaba adică nu muncește 
și cine nu muncește nu mănâncă 
dar oare ofelia mănâncă sau se preface sau mănâncă pe ascuns 
dacă n-ar mânca ar fi perfect iar dacă s-ar preface mai mult ca perfect 
problema ar fi dacă ar mânca pe ascuns adică ar fenta sistemul 
și sistemul zice clar cine nu muncește nu mănâncă 
se pare că la cum arată ofelia cam fentează sistemul 
păi asta e grav oare ce pedeapsă merită ofelia pentru o astfel de faptă 
nu cumva muncă silnică pe viață sau mai degrabă 
un bilet de tren doar dus pentru Siberia 
dragi tovarăși și prieteni de nădejde ai ofeliei?

ofelia mestecă între măsele globul pământesc și e tare 
ca un chewing gum expirat iar pe oameni se chinuie să îi scoată cu o scobitoare 
dar degeaba mestecă ofelia globul pământesc că tot o dor măselele 
pentru că ofelia are niște carii adânci cât niște cratere 
în care se ascund oamenii și ofelia se chinuie degeaba cu scobitoarea 
oamenii deja sapă tunele în măselele ofeliei 
prin care trec cu supersonice și ofelia urlă de durere 
mușcă din globul pământesc o bucată mare cât o emisferă 
o dă prin mașina de tocat o mănâncă pe îndelete 
cu tot cu oamenii care acum se plimbă prin intestinele ofeliei 
și se dau ca într-un montagne russe țipând de bucurie și râzând 
încât ofelia se supără își spintecă stomacul și tocmai când să prindă oamenii 
aceia care o scot din sărite cu bucuria lor indecentă sfidătoare 
cealaltă emisferă a globului pământesc se rostogolește singură și îi stă în gât

ofelia nu este nici rasistă nici homofobă nici misogină nici misandră 
ofelia este incoloră inodoră imponderabilă astrală spirituală 
și luptă pentru dreptul obiectelor la o viață cât mai complexă și animată 
luptă pentru drepturile purecilor păduchilor și tuturor paraziților 
ba chiar pentru drepturile bacteriilor microbilor și virusurilor 
e o luptătoare înnăscută nu vă puneți cu ofelia 
pentru că ofelia are dreptate și când nu are și niciodată nu are

ofelia are un IQ de furnică și se mândrește cu asta 
tocmai pentru că are un IQ de furnică 
și o doare la bască deși nu poartă bască 
dar ofelia trăiește bine mersi într-un oraș cât un mușuroi de furnici 

ofelia face gaură în cer și trece prin gaură 
apoi fiecare om care vede 
cât de ușor trece ofelia prin gaură în cer 
trece și el și toți oamenii trec prin gaură în cer 
și se strâng în mijlocul cerului 
bucurându-se de toate minunățiile din cer 
iar Dumnezeu nu se supără ci se amuză ca un copil 
și trece chiar și el prin gaura din cer 
dar Dumnezeu trece pe pământ și vede numai dezastru 
dar nu se supără pe oameni ci doar pe ofelia 
numai ea a îndrăznit să facă gaură în cer 
și numai ea este vinovată 
dar ofelia astupă gaura din cer cu plastilină 
și Dumnezeu rămâne prizonier 
pe pământ și oamenii în cer 
și nimeni nu se supără în afară de Dumnezeu 
care o pedepsește pe ofelia numai 
cu gândul și gândul lui Dumnezeu e întotdeauna blând

ofelia crede în teoria conspirației ofelia crede că întreg Universul
conspiră împotriva ei și are probe elocvente 
dar aceste probe s-au tupilat undeva într-un cotlon obscur al subconștientului ei
de aceea ofelia se comportă fără să știe de ce 
ca și cum întreg Universul chiar conspiră împotriva ei
și povestește tuturor și toți cred că ofelia a luat-o razna 
pentru că în realitate ofeliei i se întâmplă numai chestii mișto 
așa că de fapt Universul conspiră în avantajul ofeliei 
care nu e deloc convinsă și spune tuturor 
că această teorie penibilă e dovada supremă 
că Universul lucrează sub acoperire și conspiră sub acoperire împotriva ei
de parcă Universul nu are altceva mai bun de făcut decât 
să își pună mintea cu ofelia care e clar că a dat în mintea copiilor

ofelia e incultă ocultă și adultă
de fapt nu e chiar adultă deși are o anumită etate
mintea ofeliei e imatură ca a unui copil
care bate mingea pe maidan și habar n-are ce e ăla aerodrom
ofelia nu citește de fapt nu știe nici măcar alfabetul
dar ofelia citește în cărți în cărțile de tarot
de aceea e corectă afirmația că ofelia e incultă și ocultă
dar deși este cum este ofelia 
știe exact ce se întâmplă în lume de parcă
ar avea acces la baza de date secrete a CIA și asta
doar citind în cărțile de tarot și intrând în conexiune 
cu dimensiunile astrale oculte 
dar ofelia râde când vede ce se întâmplă în lume
până și mintea ei imatură 
realizează că lumea e ca un teren de mașinuțe teleghidate
cu care se joacă și se ciocnesc de sar scântei
toți președinții marilor țări
pe care ofelia nu le-a vizitat decât în transă
dar le știe atât de bine
încât dacă s-ar trezi în mijlocul New York-ului 
sau în orice metropolă supraaglomerată
s-ar descurca la fel de bine ca un taximetrist profesionist
care se plimbă cu taxiul 
numai din pură plăcere și numai după 12 noaptea

dacă ofelia nu ar fi ofelia 
atunci nimeni nu ar mai fi nimeni și toți nu ar mai fi toți 
și fiecare nu ar mai fi fiecare 
dar dacă ofelia ar fi ofelia nimic nu s-ar schimba 
ofelia s-ar trezi fix la aceeași oră ar face exact aceleași lucruri 
în fiecare zi și ar fi foarte fericită până când ar vedea 
că de fapt nu e deloc ușor să fie ofelia și să facă mereu aceleași lucruri 
ca și cum ar fi condamnată pe viață să fie numai ofelia 
dar care ofelia și cine naiba este ofelia nu cumva vreo plantă exotică 
sau vreo insectă care trăiește la ecuator 
în orice caz ofelia e un nume total nepotrivit în orice context 
un nume care provoacă numai panică 
ofelia propune să fie trecut la index numele ofelia 
iar propunerea a fost deja aprobată
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unde toți locuitorii au un IQ de furnică 
și ofelia se înțelege perfect cu toți locuitorii orașului 
pe care îi doare la bască (deși niciunul nu poartă bască) 
de orice există în afara orașului cât un mușuroi de furnici 
și toți se plimbă de colo până colo forfotesc 
își văd de treabă ca niște furnici și o pun primar pe ofelia 
care nu refuză deși are un IQ de furnică de fapt tocmai de aceea 
dar nimeni nu este nemulțumit tocmai pentru că toți au un IQ de furnică 
și trăiesc bine mersi în orașul cât un mușuroi de furnici 
fără să aibă habar de nimic și îi doare la bască deși niciunul nu poartă bască

pe ofelia nu o iubește nimeni nici măcar ofelia 
dar asta nu o împiedică să se bucure 
când afară soarele filtrează într-o lumină delicată lumea 
sau când plouă mărunt și ofelia merge prin ploaie 
fără umbrelă cu pași leneși
ofelia e foarte leneșă în realitate 
poate de aceea nu o iubește nimeni nici măcar ofelia 
dar asta nu o împiedică să se bucure 
când aude zumzetul gâzelor care intră în rezonanță 
cu zumzetul creierului ofeliei 
și atunci ofelia crede că este o gâză simpatică 
pe care nimeni nu se gândește să o omoare și o admiră 
ba chiar o fotografiază în momentul în care zumzăie 
și arată așa mișto în fotografie 
de parcă ar fi reală și parcă se aude zumzetul ofeliei 
care intră în rezonanță cu zumzetul tuturor creierelor din lume 
și atunci chiar că nu mai contează absolut deloc 
că nimeni nu o iubește pe ofelia

evanghelia 
după ofelia
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O întrebare bine pusă face ca spectacolul ideilor să 
se desfășoare magic. O văd pe Lucia Negoiță în mână 
cu bagheta unui duh bun: un Geist al inspirației. Car-
tea sa de interviuri, Poveşti de trecut vămile, apăru-
tă la Muzeul Literaturii Române, în 2019, ar putea fi 
un manual de Învățați literatura fără profesor. De ce 
fără profesor? Pentru că profa de literatură e mereu 
în relație cordială (marca sau masca ei?) cu interlocu-
torii, e chiar prea discretă, nu-i place să iasă în față, 
nu-i place să provoace. Provocări există, desigur, cum 
altfel?, dar sunt elegante. Așa este Lucia Negoiță în po-
ezia sa, elegantă, așa este și în eseu (transcris de Leo 
Butnaru yes-eu). Lucia Negoiță bine știe că principiile 
operează în felul lor: curajul provoacă nu altceva decât 
curaj, onestitatea - onestitate, demnitatea - demnitate, 
smerenia - smerenie. Românismul e pentru unii viață, 
pentru alții cale închisă și fug în alt popor, în altă lim-
bă. În ce mă privește, am convingerea că, dacă ne vom 
salva, ne vom salva prin memorie, că rememorarea 
funcționează terapeutic. O, dar în cazul dialogului Lu-
ciei cu mine, putem vorbi de maieutică. 

Coperta arată un pod (peste Lethe?). Trupul pro-
vizoriu se întoarce în pământ, ne spune autoarea în 
Cuvânt-înainte, „se înfrățește” cu cei de dincolo sau 
capătă, în timp, alt trup. După cartea cu poezia a venit 
una cu poeți, prozatori, editori, eseiști. Lucia Negoiță 
nu uită diaspora. Mai întâi, dă cuvânt seniorilor, pen-
tru că e cam noapte și cam frig. 

Cartea se deschide cu un interviu din 1994, primul 
acordat de Petru Dumitriu unei televiziuni estice. Și-a 
vindecat rănile, utopiile, dezamăgirile fostul tovarăș 
Petru Dumitriu (dialogul e din 1994, primul acordat 
unei televiziuni din Est)? Nu știu. Nu-l simpatizez 
pe autorul prozei despre Canalul Morții (Drum fără 
pulbere, 1951), lectură obligatorie când eram elevă. Și 
pentru că tatăl său era atunci închis, nu departe de lo-
cul unde scria Petru Dumitriu, înroșirea sa nu-mi pare 
deloc scuzabilă. Dar am reținut câteva fraze la care 
ader: „Vezi, în limba română scriu mai colorat, mai cu 
har.” Și: „Spun Tatăl nostru. Doar în limba română.”

La vremea aceea de restriște, un supraviețuitor al ei, 
Șerban Cioculescu, scos din Universitate, n-avea cartelă 
de pâine; șoma; își vindea cărțile, ediții rare.  Barbu Cio-
culescu deține de la tatăl său daruri ereditare: dragoste 
de literatură, dar și de profesie, distincție, umor. Dru-
mul i-a fost „barat” de „originea de burghez, de burghez 
cinstit”, robace și tenace. Din ’47 până în ’66, a tăcut. 

Despre Petru Dumitriu nu cred că și-a spoit cu roșu 
Cronică de familie pe motiv că era doborât de foame. 
Vladimir Streinu, care a fost nevoit să-i vândă ceva 
aur, da, era înfometat. Iar Radu Gyr, cu foame perma-
nentă în celulă cam jumătate din viața de om matur, 
a fost condamnat la moarte pentru un poem, „Ridică-
te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!” Condamnat rămâne de 
Alexandru Florian (fiul marxistologului Radu) pentru 
o „credință adevărată”. N-ar trebui oare respectată și 
credința sa netemătoare? Pentru că Gyr a avut par-
te doar de înfrângeri , îi spune cărții: „Tu fii triumf”. 
Se roagă de ea: „Smulge-mă, carte, morții și durerii/ 
sporește-mă cu tainice imperii/ și clipa mea, oloagă și 
subțire,/ răzbună-mi-o, făcând-o nemurire!” De plecat 
în Vest, Petru Dumitriu a plecat cu mașina PCR-ului, 
convins că va obține succes mare. Un Nobel chiar. Și-a 
schimbat șapca proletară cu o pălărie écossaise, dar 
nu-i „spălat” pe mâini, în opinia mea, de cei 30 de ani 
de exil. Asta ca să nu ne „distanțăm” de adevăr. 

În vremea aceea, Constantin Mateescu a studiat „fi-
losofia” cu C. Ionescu-Gulian, după tratate sovietice. 
„Nulian” a intrat în Academia RPR, Blaga a fost elimi-
nat. Iar azi, tot Blaga e blamat pentru „spațiul matri-
ce”, pentru „matca etnică”. Fudulia elitei față de au-
tohtoniști ca Iorga, Mircea Vulcănescu, Mircea Eliade, 
Petre Țuțea, Noica a atins cotele de avarie ale culturii. 

„Principiile clădesc caracterul”, obișnuia să repete 
studenților Petru Ursache, mereu în răspăr cu tendința 
oștenilor neo-marxiști de a minimaliza marile valori. 
„Politicienii să-și vadă de ale lor”, nu de eliminarea 
unei capodopere, Miorița, din manuale, ca defetistă: 
„Împotriva morții nu se poate lupta cu ciomagul.” 

Petru avea 13 ani la terminarea războiului. A traver-
sat ocupația sovietică cu tot cortegiul de împușcați, de 
jafuri, de foamete; se arestau oameni și cărți. Cât pe 
ce să fie exmatriculat din Liceul Național din Iași pen-
tru că purta un pulover verde, împletit de maică-sa și 
vopsit cu ierburi. Țărănușul, adus la școală de preot și 
de învățător, i-a spus directorului: „N-am altul”. Am 
discutat împreună despre fiecare reper moral în parte. 
„Avem destule, Magda. Conștiința memoriei este un 
dar de la Dumnezeu. Trecutul nu trebuie să treacă așa 
de ușor.” Și pentru că tot literații au vorbit de rezistență, 
de armata din munți, de ororile temniței, mai puțin is-
toricii atinși de correctness, a trudit la Istorie, geno-
cid, etnocid, pe care n-a mai apucat s-o vadă tipărită 
în ediția întregită, de 580 de pagini. Moartea a călcat 

pactul cu Petru. Asta face parte din micile ei îndeletni-
ciri. N-a fost deloc un diplomat social Petru Ursache. 
A scris despre Omul din Calidor, „un român veritabil”, 
ca toți basarabenii stimabili, pe care i-a iubit. Și poate 
că la întrebarea Luciei Negoiță, „Sunteți un învingă-
tor?”, adresată lui Petru Dumitriu, răspunsul lui (ca 
și al meu) ar fi fost că există o bucurie a învinsului. 

Existența lui Petru, dar și a gemelarului său, cărtura-
rul Iordan Datcu, doar cu un an mai tânăr (I. Datcu în-
cepe interviul cu un citat dintr-un portret din 2013 fă-
cut de bunul său prieten care îi apreciază „atașamentul 
profesional și moral, de o viață, pentru etnologie”, dar 
și „deschiderile orizontice spre disciplinele umanisti-
ce învecinate”, istorie literară, memorialistică, arhi-
vistică, sociologie, muzicologie), așadar existența lor 
a fost un război total cu croșetele care 
mutilau cărți. În 2016, Iordan Datcu 
a tipărit monografia intitulată simplu: 
Petru Ursache. Nu-i lesne să fii editor 
de clasă, ca Iordan Datcu, profesiune 
pe cale de dispariție. Petru a debutat la 
Minerva, în colecția Universitas, priva-
tizată postsocialist și distrusă. D. Va-
tamaniuc - spune cu durere eminentul 
editor - n-a primit din fonduri centrale 
bani pentru Mihai Eminescu. Articole 
politice; Fragmentarium (I-III). Ediția 
a fost sponsorizată de un domn primar, 
Ioan Pavăl, din Dumbrăveni. Dar se 
predă vreun curs la Litere despre edita-
re? O tânără angajată a unei publishing 
house a fost cât pe ce să distrugă o ediție 
Crainic, mergând pe ideea de a interve-
ni în textul teologului pentru a-l „mo-
derniza”. Cine mai folosește cuvântul 
teandria? m-a dojenit redactora fără 
știință de carte. A fost nevoie de alte zi-
le și munci, pentru a corecta ce a stricat domnișoara 
aceea, care și-a găsit ocupația potrivită: la circ. 

Da capo și iarăși da capo privind știința și tehnica 
editării, cel aflat în capul trebii fiind Niculae Gheran, 
despre care A.D. Rachieru scrie: „astăzi nu te mai poți 
apropia de Rebreanu decât pășind pe Bulevardul Ghe-
ran”. Colț, spun eu, cu Strada prozatorului Gheran, cu 
mare artă în a fi păgubaș: ultimele două volume din 
seria de autor Rebreanu n-au mai fost sponsorizate 
de Fundația Culturală Română, de Institutul Cultural 
Român, de... Pentru Rebreanu fac orice, ar spune N. 
Gheran. A ajuns un fel de liber profesionist ca editor, 
dar și ca prozator, plătit prost sau deloc. Păgubaș pen-
tru eternitate. „Apa trece, pietrele rămân” e titlul măr-
turiei sale. Putea fi și cel „modificat”creator de Vasile 
Băncilă: „Apa trece, pietrele român”. Cu atât mai mult 
cu cât, între timp, cum vede Lucia Negoiță la fel ca toți 
românii de bun simț (sigura politică fiind cea a bunu-
lui simț), român a ajuns cuvânt de rușine sau de care 
trebuie să-ți fie rușine. 

Nesperiat de „stânca Rebreanu”, Gheran a scos 23 
de rebreni, în patru decenii (eu, 15 cărți de Petru Ur-
sache, edite sau inedite, toate la Eikon, în 6 ani și mai 
am de lucru). Spune conu Niculae că n-a forfecat nimic 
(nu ca Emilia Milicescu din Delavrancea), putând afir-
ma: „Nici un chirurg serios nu-și operează copilul”. Ca 
„factor decident”, păstorind editarea din Consiliul Cul-
turii și Educației Socialiste, a putut s-o facă. De ce nu-i 
plac denumirile de „îngrijitor de ediție” sau de „admi-
nistrator al lui Rebreanu” nu prea înțeleg. Adaug și eu 
una: agent literar al lui Rebreanu. Și Coach în lectura 
Rebreanu, coaching foarte necesar de vreme ce, într-o 
emisiune TV, mi-a fost dat să aud că personajul cel mai 
cunoscut al lui Marin Preda este Ion... de Rebreanu. 
Onoare și respect, coane Niculae!

Mai departe, pe firul vieților de cărțari, mai întâi cei 
18 seniori, dacă am numărat bine. Bătrânețea e pen-
tru Gheran nostalgie, pentru Const. Mateescu coşmar, 
pentru Gheorghe Grigurcu renunțare: „Am renunțat la 
toate plăcerile, în afara aceleia de a scrie”. Și-i secon-
dat, în ce mărturisește, de marele senior al traducerii, 
eseului, evocării C.D. Zeletin, cum o dovedesc cele 7 
Scrieri și tot atâtea „bătălii estetice”. Fericirea? Nu știe 
s-o fi atins medicul scriitor. E „ca o ceață diafană”, plu-
tind peste ceasuri de muncă. „Veșnic nu aveam timp”. 

Mi s-a întâmplat recent să mă impresioneze neplă-
cut o întrebare a unei intervievante, alta decât Lucia 
Negoiță, despre fericire. Să întrebi un poet organic tra-
gic (ca Mihai Ursachi, ca Mircea Ivănescu ori ca Ioan 
Moldovan) dacă scrisul e o mare fericire mi se pare o 
întrebare complet nefericită. Răspuns Radu Vancu: 
„Poezia nu anesteziază suferința, e chiar suferința.” Sau 
Maria Pilchin: „Știu să respir în poezie. Iar respirație 
înseamnă amor, naștere, fugă și moarte. Nașterea tre-
ce în Dragoste, Dragostea în Moarte, până când totul 
devine Cuvânt”. „Nici eu și nici Nichita nu eram făcuți 
pentru fericire”, se confesează Gabriela Melinescu. Ca 

într-un vers de Nichita Stănescu: „Ea devenise încetul 
cu-ncetul cuvânt”. Ea fiind „trimbulinda” Gabriela. 

Și pentru Gheorghe Grigurcu plăcerea scrisului e 
ultima, după o lungă cursă cu obstacole. Eliminat 
din școala de literatură pentru că îl vizitase temerar 
la Mărțișor pe „putrefactul” Arghezi și-i adusese un 
omagiu fostei soții a lui Lovinescu, mama Monicăi, 
Ecaterina Bălăcioiu. Revista „Familia” a fost „colac de 
salvare” după apoximativ 7 ani de tăcere, fără drept 
de semnătură, în timp ce „pneumaticii”, oameni fără 
însușiri, pluteau pe line ape. „Elementul” G.G. indes-
tructibil, nemaleabil deranja: l-au scos din redacție 
în 1974, la vreme de lung îngheț, după Tezele din 
‘71. Radu Enescu a râs când Grigurcu a fost dat afa-
ră. Măturați din redacție au fost și „cerchiștii” Ovidiu 

Cotruș și N. Balotă. În 1958, Baconsky 
fusese nevoit să plece de la „Steaua”. Îi 
prețuia prea mult pe interbelici; pe Lu-
cian Blaga „Steaua” nu l-a putut publi-
ca decât cu un an înainte de a muri, în 
1960. Ei, dar istoria e scrisă de învin-
gători, iar poezia de învinși. La „trece-
rea vămilor”, poezia poate fi o arvună. 
Gheorghe Grigurcu are în buzunarul 
drept „bănuțul” numit critică de poe-
zie, iar în cel stâng, al inimii, însăși Po-
ezia. Sper să nu-l supăr cu afirmația că 
„Amarul Târg” a fost loc benefic. Acolo, 
la margine, se întâmplă poezie înaltă. 
Ca și Sătmarul pentru Radu Ulmeanu, 
Piatra Neamț pentru Emil Nicolae Na-
dler și Adrian Alui Gheorghe, Râmni-
cul pentru Neculai Tăicuțu și Valeria 
Manta, Slobozia pentru Șerban Codrin, 
Lugojul pentru Nicolae Silade și Re-
mus Valeriu Giorgioni, Agapia pentru 
Gheorghe Simon, pustietatea muntelui 

pentru Teofil Răchițeanu (cât despre Eugen D. Popin, 
el are muntele chiar în ogradă), marginea e benefică. 

Cum să nu observe sagacele critic că „doi oameni se 
văd tratați în chip divers, nu o dată contrastant. „Cu 
duritate sau cu menajament. Călinescu - Crohmălni-
ceanu; Nina Cassian - Florin Mugur și alții, și altele. 
„Moștenirea” de a slugări Puterea s-a perpetuat, iar 
desconsiderarea tradiției vine direct din proletcultu-
ră, europenizarea din internaționalism, din îndemnul 
Proletari, uniți-vă!, peste granițe. Pierderea: refuzul 
spiritului și limbii; câștigul: afimarea „nedreptățiților 
literaturii”, a scriitorilor de sertar. Petre Țuțea (după 
Gh. Grigurcu - „ca o veritabilă Academie”), I.D. Sîrbu, 
Alice Voinescu, acterienii, ivăneștii (Mircea și Cezar), 
Luca Pițu, Florin Constantin Pavlovici cu Tortura pe 
înțelesul tuturor, Aurel State cu Drumul crucii... Da, 
avem literatură de sertar. Jurnalul fericirii prețuiește 
cât o literatură întreagă. 

Exista, totuși, în comunism, o venerare secretă a 
înaintașilor, disprețuiți acum ca obsoleți. Bătrânii „se 
decrepesc”, susține juna Gheorghișor. Să-i dilim dară 
(de la delete), ca să nu devină „periculoși” pentru să-
nătatea corect-politică. M-a uluit C.D. Zeletin când am 
citit: „nu am avut mentori”, însă a venit cu precizarea: 
„au fost, în schimb, lumini”, adică Perpessicius, Via-
nu, George Emil Palade, doctorii fără arginți... De asta 
trebuie citit „încet, fără grabă”. E o primă poruncă a 
Decalogului lui Zeletin „Citiți-mă fără grabă”, „vizând 
indicibilul”. „Citiți-mă cu atenție, această atenție fiind 
o premisă a înțelegerii”, formulează Grigurcu a doua 
poruncă a Decalogului lecturii. 

Prin întrebare, Lucia ajunge la portret: de prozator 
„fără vârstă” (Bujor Nedelcovici) , de poet veșnic tânăr 
(Ovidiu Genaru). Portretizează onest, exact. Genaru e 
trăitor „într-un fabulos marsupiu” al Bacăului, cu B de 
la Bacovia, ca și Mihai Ursachi, în „mahalaua” celestă 
Țicău. „Acolo, Genaru face bijuterii din piele (de Po-
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ezie) și din alamă. Aș purta și eu o astfel de brățară 
făcută de Genaru din cuvinte; din alamă n-am nevoie, 
dețin o colecție. Poetul își amintește episodul raderii 
bărbii, ca să poată apărea la televizor. Cam îl știu pe fa-
naticul regalist care i-a cerut să se radă. Și eu am mers 
cu clame în geantă, să strâng la spate pletele junilor 
uteciști, așa cum cerea îndreptarul comunist. Noroc 
că puțin timp. Cum de trecem peste toate astea? Cum 
nu-i tragem pe făptași la răspundere? întreabă poetul. 
Piesa Exerciții de forță şi de echilibru, intrată în sce-
na Teatrului „Bacovia”, i-a fost interzisă, iar directorul 
demis. Acum, ca să iasă pe sticlă, poetul concurează cu 
bucătarul șef peste clătite, cu modista, cu nevasta de 
futbolier, cu lucrătoarea cu sexul. La televizor, poeții 
nu fac rating, cultura nu face rating, doar cul-tura. Di-
vertismentul e rege (gol). 

Când mă gândesc la viața expaților, îmi vine în min-
te distihul lui Aron Cotruș: „Străină străinătate/ Rai cu 
porțile-ncuiate... / Vai de cine-n tine bate...” Ca Bujor 
Nedelcovici: „un copac cu rădăcinile în cer și cu cren-
gile spre pământ”, singura sa patrie (spre disperarea 
mea, pentru că nu vreau alte patrii) fiind literatura. 
Crezul e și al meu: „nu-mi țin gura, și nici condeiul”. 
„Atenție, observație, memorie: triumviratul pe care se 
bazează un scriitor.” L-a interzis Ceaușescu personal 
pentru scenariul la Faleze de nisip, filmul lui Dan Pița. 
N-a cedat cenzurii, ca și Goma. A stat la Cartea Ro-
mânească doi ani romanul Al doilea mesager (cum al 
doilea, când nu aveam decât unu, Ceaușescu?), ca să 
fie publicat la Albin Michel (Premiul Libertății, al PEN 
Clubului Francez). Scos din USR, ca Goma. A avut par-
te de șoptitori-prieteni, însă nimeni dintre delatori n-a 
recunoscut. Mai nou, delatorii uzează de tehnologie, 
postează falsuri, ca în „cazul” Ioan-Aurel Pop, consi-
derat persoană de sprijin, deși în dreptul numelui său, 
pe lista de angajați ca informatori Secu, stă scris un 
NU mare. Refuzul net. 

Om fi crezut noi, cumva, că, după acel Decembrie, 
lupii se îmblînzesc? Nu, lupii nu se îmbânzesc, se pre-
fac o vreme cățeluși duioși. A început din nou dansul 
cu lupii din fostul activ PCR. Cât pe ce să ne trezim 
președinte cu Paul Niculescu-Mizil, șeful Secției Pro-
pagandă, numit mizilic de poetul Ion Gheorghe. Din 
rău în mai rău: Ion Lazu ne spune cum s-a ajuns ca 
dubioșii certați cu legea, internaționali (iar geologul 
știe și spune) să pună mâna pe zăcământul aur-argen-
tifer din Apuseni, al patrulea din lume. S-au măsluit 
acte, în combinație cu cozile de topor românești, gata 
să vândă tot, sol-subsol. 80% profit pentru compania 
străină. Noi? Noi rămânem cianurați. Escrocherie, ile-
galitate, jaf. „Nu am destule guri ca să strig: NU”. 

Ce-l doare pe Ion Lazu? Faptul că se disprețuiește 
trecutul eroic, martiric, „cămașa morții” (Tudor Vla-
dimirescu) pentru țară, la schimb cu cămașa fricii. Un 
Mesaj de interes social din zilele noastre sună: „Fii 
erou. Stai acasă.” Alfel spus: liberi de trecut, liberi de 
viitor. Geologul în alergare după „Himera Literaturii” 
ne consiliază: „Trebuie să dai deoparte tot ce știi des-
pre semenii tăi și să iei de la capăt, pe cont propriu, 
toată durerea lumii. Altfel... altfel, ce rost au ficțiunile 
evenimențiale?” Cu răbdarea e mai greu. Ce răbdare 
să am când nu mai am timp de răbdare? Mă îndrept 
spre doi de 7 din viețuca mea și deja am „rătăcit prin 
văile morții”. Mă regăsesc în ce spune Evtușenko, în 
traducerea lui Ștefan Dimitriu: Cedarea înseamnă „să 
mori înainte de moarte”. Câți aveau puterea să nu as-
culte de Putere? Cei strânși în „poveștile” din cartea 
Luciei Negoiță, cu siguranță, au avut-o. Lucia l-a că-
utat în Prundurile Bârgaielor pe Aurel Rău, pe străzi-
le Bucureștiului pe C. Abăluță, a urmat-o pe Victoria 
Dragu Dimitriu pe granitul Căii Dorobanților și pe 
lângă zidurile de dinainte de 1900... „Cu modestie și 
devoțiune” de reporter-martor, cum spune Nicolae 
Oprea în cronica din „Argeș” de februarie 2020. 

„Nu există ceva mai greu decât a trăi”, oftează Gabri-
ela Melinescu (n. 1942), murmurând încă Rugăciunea 
inimii pentru Nichita și pentru René, bărbatul ei „cel 
de 30 de ani”. În evocarea sa, o scenă neașteptată: „Ni-
chita, făcând un fel de rugăciune prin citit, o penitență 
înaltă”, citește Biblia zile în șir, fară a bea, fără a mân-
ca altceva decât pâine cu miere. 

Seniorilor le seamănă viețile: după „mariajul se-
cret dintre... Bemolotov și Ribbenmanontroppo”, 
cum îl numește Șerban Foarță, a venit traiul de lagăr, 
cu lecturi interzise, cu cărți închise în cufere, în po-
duri și în pivnițe, cu adevăruri falsificate. Tracasările, 
obstrucțiile activiștilor PCR, Organa cu urechile ei (ha-
bar n-aveam noi al cui e câinele; de optat optam pen-
tru câinele rău al PCR, încurajându-ne că nu mușcă 
la fel de rău ca al Securității). Boema era pe măsura 
constrângerilor, iar prietenii, pe viață și dincolo de ea. 

Unde a pus Lucia Negoiță mai mult decât „13 grame 
de suflet”? În dialogul cu Șerban Foarță, „rănitul rac”. 
De câte ori mă gândesc că fraza mea trebuie să fie aus-
teră, că o cizelare prea atentă a expresiei poate deveni 
inexpresivă, că nu mai place calofilia manieristă, sunt 
contrazisă de marca Foarță și mai cizelez o pagină-do-
uă de roman. Numai că Foarță, jongleurul cuvintelor, 
este inimitabil. Aduce cu evocatul Stroschneider, acro-
batul mergând pe sârmă fără plasă dedesubt. De unde 
și empatia Luciei. 

Da, e posibilă o terapie prin rememorare. Și din 
acest motiv mi-aș dori ca Povești de trecut vămile 
să fie carte cu final deschis. Am aflat „pe surse” că Lu-
cia Negoiță nu va alege să tacă, o să ne spună și altele, 
și altele...

în acel miez de noapte de martie
scriam cu stiloul și cu pixul și cu creionul
în acel miez de noapte de martie
eram de o calmitate debordantă
de pus la zid
cum i-au pus pe Ceaușescu și pe Elena
într-o zi de crăciun nu știu care zi
în noaptea dinaintea acelui miez de noapte dinaintea
zilei ce avea să urmeze
scriam nu știam ce are să se-ntâmple
a doua zi a doua zi am bătut același drum bătătorit 
spre școală am
venit în același mijloc de transport cu aceiași
oameni plictisiți parcă de viață sau de nu știu ce
am deschis televizorul știrile nu mai erau aceleași
am primit un apel de la mama cineva apropiat 
nu știucine nu îl cunoscusem decât la o nuntă și 
oricum nu vorbisem prea mult
avea virusul acela nu știu care virus
eu sunt din românia china e departe și oricum 
nu aș fi putut ajunge la știri au anunțat că vom sta 
acasă o perioadă scurtă așa spuneau ei așa spuneau
se credeau binefăcători eroi poate erau
a doua zi am plecat acasă veseli credeam că
va dura doar o săptămână o săptămână nu știu câte
luni are are multe sau nu știu
știam nu știam știam știam
știam ce va urma cel puțin
anticipam după acea săptămână
totul avea să reintre la normal la normal 
dar la care normal eu încă aștept 
să se termine săptămâna săptămâna aceea
eu nu cred în covid nu cred nu cred 
decât în poezie sau 
în ce mai scriu eu

s-a născut și a murit
s-a născut și a murit cândva undeva odată 
într-un loc unde nu mulți știau că era 
sau cât timp a fost a murit un om a murit o persoană 
a murit o ființă a murit a murit el el
părea un om normal o față cunoscută 
cineva care mânca dormea se trezea scria
un om normal un om el părea un om o figură 
atât de omenească încât
încât semăna chiar cu profesorul de limba română 
dintr-o școală normală
nu privată nu
școlile private nu au 
profesori de limba română 
cu chipuri atât de omenești 
atât de mult semăna cu profesorul de limba română 
dintr-o școală normală 
ce vorbea mereu despre un om la fel
de normal ca el un om normal un om
dintr-un loc nu știu ce loc nu am
fost acolo și chiar dacă aș fi
fost tot nu l-aș fi cunoscut 
e și el om un om și s-a născut și a murit
a murit de sifilis apoi din cauza unei
lovituri la cap chiar la cap apoi de
ateroscleroză precoce a murit de atâtea ori 
a fost omorât de atât de mulți 
a fost un om un om normal 
s-a născut și a murit dar încă se plimbă prin
prin prin
prin
păduri nu știu ce păduri 
și vorbește cu codrii și încă se mai spune că e
lunatic îndrăgostit lunatic
ce merge după jumătate de pâine la
băcănia de la de la capătul străzii
poetul

scriu versuri ca atunci când
pe scaunul meu din sufrageria mea de la
biroul meu scriu versuri ca atunci când
eram o copilă ce
credea absolut tot ce i se spunea ce
accepta orice acadea ce i se vindea la
colțul de stradă unde
poposea vânzătorul chel cu căruciorul său de
înghețată cu
trei arome 
sau
sau
trei culori
nu știam dacă erau otrăvite ca
mărul cotoroanței fermecătoare din
albă ca zăpada sau
cum s-o numi povestea aia eram
prea mică și nu o ascultam o
foloseam doar ca să
adorm și
nu visam decât
cotoroanțe
nu știu de ce de ce
accentuez că
scaunul și biroul și sufrageria
îmi aparțin poate 
îmi aparțin poate poate nu
al meu 
al meu e
doar 
ce gândesc
ce simt
ce scriu
a mea e doar poezia sau
ce
ce scriu eu
ațintesc cu privirea un punct fix pe perete
sau pe podea
sau pe fereastra nu de mult timp curățată temeinic
sau undeva
ca și atunci când gavrilo princip a
omorât cuplul imperial
avea douăzeci de ani sau
mai mulți nu știu nu știu de ce
i-a omorât poate că
nu îi suporta poate că
îi furaseră acadelele când era mic
și nu știa mare lucru despre viață
nu știa dar nu își
recunoștea meritele de intelectual 
atunci am
multe perspective din care să scriu atât de
multe că
dau faliment mai repede ca
întreprinderile din perioada comunistă când
plăteai și
și
și 
și nu aveai niciun venit
pe scaunul din sufragerie de la birou
scriam ca atunci când
poetul era suprem
trăia în totalitarismul poeziei doar 
el cunoștea tainele doar el se
îmbolnăvea de poezie doar el
cunoștea paradisul era
cea de-a doua lui casă
într-o zi de
joi am
plecat la
librărie la pas să
cumpăr creioane

târziu târziu la o oră târzie
adoarme noaptea târziu târziu la o oră târzie la
două noaptea sau trei sau patru cu
foile pe birou și pe podea și în pat și și pe
fața lui cu
capul între cele două perne pe care și le-a
cumpărat când venea de undeva nu știu de unde
nu mânca nu bea nu mânca nu bea nu
nu se plimba nu nu doar
scria până la
două noaptea sau trei sau patru
ca un copil care a furat din economiile 
părinților săi sau a
ajutat-o pe bunica și a
primit recompensă ce mai recompensă și și-a
cumpărat o sticlă de suc chiar de suc de care nu avea
binecuvântare să bea suc coca-cola și care are
insomnie scrie cu foile puse cronologic pe
masă ca un nevrotic ce își
aranjează obsesiv-compulsiv creioanele în 
pahar toate cu vârful în sus niciunul cu vârful în jos 
nu
sau așezate în 
linie dreaptă de la
cel mai mic la cel mai mare în
funcție de lungimea lor
adormea noaptea târziu târziu la o oră târzie și
și și
toți îl numeau nebun adevărat nebun el se
numea poet

Timeea Ivan
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George Motroc: Domnule 
Profesor, în primul rând 

vreau să vă adresez 70 
de urări aniversare... 

Trebuie să vă mărturisesc 
că, până şi după lectura 

articolului aniversar 
semnat de dl. Anton 

Holban, tot nu îmi venea 
să cred că aţi împlinit deja 
70 de ani...! Parcă mai ieri 

eram studentul dvs. la un 
curs de masterat şi, iată, 

cât de repede au trecut 
anii... Cum arată un posibil autoportret literar şi exis-
tenţial în aproximativ 70 de cuvinte?

Cristian Tiberiu Popescu: Îți mulțumesc pentru 
urări! Poate un autoportret e un lucru mai complicat, 
dar un gând cât un autoportret o să spun. Am crezut tot-
deauna că un scriitor este un om ce devine conștient că 
are o misiune și că trebuie „să dea socoteală” de cum 
și-a îndeplinit-o. Pe acest fond, un om devine scriitor 
nu pentru că își dorește el să fie (eventual, luându-i ca 
exemplu pe „acela” și pe „celălalt”), ci devine scriitor 
pentru că înțelege că nu poate să se opună acestui dat 
existențial. Restul sunt doar „detalii”.

G. M.: Vă propun să ne întoarcem în timp... Nu o 
să vă întreb despre cea mai frumoasă întâmplare din 
copilărie sau adolescenţă, ci despre cărţile care v-au 
modelat sufleteşte...

C. T. P.: M-am născut într-o casă care avea bibliote-
că - n-aș ști acum să estimez: poate o mie de cărți. Ma-
ma era foarte mare cititoare și mi-a insuflat dorința 
de lectură. Era acolo literatură „clasică”, universală și 
românească, de la poemele lui Homer, renascentiștii 
italieni și romanticii francezi, până la romane realis-
te ale secolelor 19 și 20. Primul cu care am vrut să 
mă asemăn a fost Eminescu. La 7 ani am scris prima 
poezie. M-am amuzat regăsind după foarte mulți ani 
câteva versuri de-atunci și le-am memorat: „Și încet, 
adânc în vise,/ Muritor biet ce ești,/ Îți faci cale de 
narcise/ Și idei copilărești.” „Eminescianizam” cât pu-
team cuprinde, dar tocmai când începusem să am spor 
în acest sens, am descoperit autocenzura și ideea că nu 
ar trebui să semăn cu nimeni.

     
G. M.: ...Dar pentru perioada studenţiei, aveţi o listă 

de cărţi esenţiale pentru devenirea dvs. spirituală?
C. T. P.: Mai presus de cărți noi, perioada studenției 

mi-a adus altceva: sistematizarea fenomenului, ca el să 
nu rămână doar o sumă de apariții, ci să fie un organism 
viu, cu relații și legături în toate direcțiile. Înainte de 
studenție începusem să intuiesc că, dincolo de expre-
sia lucrurilor, sunt revelații extraordinare, conexiuni 
ce nu apar la vedere și rămân oricum a nu fi la îndemâ-
na oricui. Toate acestea alcătuiesc lumea fascinantă 
a revelației și de fapt descriu o apetență - a omului 
dincolo de om. Asta m-a fascinat de atunci până azi. 

G. M.: O să vă rog să ne vorbiţi şi despre profesorii 
care v-au fost modele...

C. T. P.: Am avut noroc de câțiva profesori absolut 
eminenți. Mi-au fost modele intelectuale, dar și mod-
ele umane. Nu neapărat modele „de atitudine”, în sen-
sul că într-o situație anume, cutare a făcut un gest ex-
emplar, ci mai ales modele „de apariție”, de prestanță, 
de afirmarea unui anume statut uman. Acestea sunt 
mult mai modelatoare decât celelalte, căci privesc con-
duita curentă. Îmi face mare plăcere să-i evoc pe unii 
dintre profesorii mei. Încep cu dna Zoe Bușulenga. 
Era un spectacol, o bogăție de rafinament intelectual. 
A vrut să mă oprească asistent la Catedra „Eminescu”, 
pe care o conducea. Mă „propul-sase” un simpozion 
studențesc, unde venisem cu o lucrare cu titlul „Sem-
nul arab la Eminescu”. În aprilie s-au înaintat actele 
la minister, dar în septembrie, în loc de aprobare, de 
la minister a venit decizia de des-ființare a Catedrei 
„Eminescu”. Era în 1973 și ea nu a mai fost reînființată 
vreodată. Dna Zoe a încercat apoi să mă sprijine și alt-
fel. La un moment dat m-a dus la o ședință la Institutul 
„Călinescu”. M-a introdus într-un mod aparte, zicând: 
„În sala asta se află cel mai în vârstă eminescolog (și a 
arătat spre Augustin Z. N. Pop) și cel mai tânăr emi-
nescolog (a arătat spre mine). O regină care părea fi-
ravă, dar emana o mare putere… Maica Benedicta - 
Dumnezeu s-o odihnească! 

Model mi-a fost apoi și dl Ion Banu, care preda isto-
ria filosofiei - era chiar istoria filosofiei, iar nu „socia-
lism”, așa cum avea să se facă mai târziu. I-am propus 
să înființăm un Cerc studențesc de istoria filosofiei. A 
susținut Cercul și și-a irosit multe ore cu noi, cei câțiva 
amatori care voiam să știm mai mult. Făceam și noi 
articolașe pe care le publicam la o Gazetă de perete a 
Cercului. Dl Banu avea o bibliotecă extraordinară, din 

care m-a invitat să împrumut cărți. Era un om de o 
cultură uluitoare și în permanență părea că ne invită 
să gândim lucruri deosebite, să facem conexiuni neevi-
dente. Era o bucurie imensă când îl ascultam vorbind 
despre muzică ori arta plastică - era un cunoscător 
profund, dar omul acesta extraordinar de cult spunea 
că el de fapt nu se pricepe decât la filosofia greacă, și 
nici măcar la filosofia greacă în ansamblul ei, ci se pri-
cepe numai la Platon. E una dintre pildele intelectuale 
din care am făcut o icoană. 

Lucrarea de licență mi-am dat-o cu dl George Mun-
teanu. Era un om smead, de înălțime medie, care 
parcă ascundea o suferință. A fost cel mai mare model 
de eleganță - de la cea vestimentară la cea intelectuală. 
Pur și simplu, nu putea să se exprime altfel decât ele-
gant, dar totul era atât de natural la el încât și dacă 
avea ca interlocutor un mitocan, acesta nu se simțea 
stresat, ci, deodată, fără să-și dea seama, parcă își con-
trola cuvintele - iar aceasta chiar îi ieșea. Iar suprema 
lui eleganță era cultura însăși.

Despre un singur om aș vrea să mai spun o vorbă, 
unul pe care de fapt generația mea l-a ratat, ca și cele 
de după noi: dl Vladimir Streinu. Eram în anul al II-
lea, cred că prin octombrie 1970, când ni s-a comuni-
cat că dl Vladimir Streinu va ține un curs de Estetica 
poeziei, iar cine dorește se poate înscrie. Fusese închis 
pentru niște ani, apoi ieșise și abia prin 1969 fusese 
reabilitat - se aflaseră, în șoaptă, aceste detalii printre 
noi, studenții. Nu împlinise 70 de ani - era un bărbat 
înalt, subțire și firav, iar culoarea feței lui era aseme-
nea pământului. Era foarte bolnav și parcă totul vor-
bea despre moartea lui iminentă, și-mi închipui că și 
„tovarășii” contau pe asta, iar doar astfel l-au lăsat să 
mai țină un ultim curs (chiar a murit în noiembrie). 
Dar câtă forță emana! Nu forță vitală, ci una specială, a 
frumuseții! Vorbea de poezie, de ceea ce înseamnă ea în 
mod fundamental. Mai presus de frumusețea poeziei, 
vorbea despre frumusețea omului în contact cu poezia. 
Când îl ascultam, un singur lucru înțelegeam mai pre-
sus de orice: Cât de frumos e omul acesta ce ne vorbește!

G. M.: Dincolo de personalităţile literare enumera-
te anterior, vă rog să amintiţi care a fost, totuşi, pri-
ma persoană care v-a încurajat, dar şi situaţiile exis-
tenţiale care v-au ajutat să faceţi pasul de la statutul 
de cititor la un altul, infinit mai greu, acela de scriitor?

C. T. P.: Cum spuneam și mai înainte, pe la 7 ani am 
scris prima poezie. Mama m-a lăudat și m-a susținut să 
continuu - îmi spunea că fac un lucru extraordinar și 
trebuie s-o țin tot așa. La vremea aia, judecata mamei 
era pentru mine judecata supremă. Până pe la 10 ani 
am încercat toate genurile - poezie, proză, teatru. Fă-

uream povești, mai ales în legătură cu personaje is-
torice, și apoi hotăram cărui gen i se potrivește mai 
bine. Completam planul și apoi mă apucam de scris. 
Nu după multă vreme apărea o problemă gravă care 
bloca proiectul: îmi venea altă idee de proiect și o luam 

de la capăt. Până pe la 14 ani nu-mi amintesc să fi dus 
la final niciun proiect de proză sau teatru. La 14 ani, am 
„pus piciorul în prag” și am terminat o piesă de teatru 
- bineînțeles, foarte romantică și discursivă. Persona-
jul principal era Erostrat, cel care a dat foc templului 

Dianei din Efes. Ideea era că Erostrat era un sculptor, 
un artist, care și-a dat seama că nu poate construi ceva 
care să fie pe măsura templului, și atunci a decis că tot 
ceea ce poate face este să parcurgă drumul invers: nu 
de la nimic spre operă, ci de la operă spre nimic. Deci, 
ca să revin strict la întrebare, „pasul” de care m-ai în-
trebat tu aș putea spune că s-a făcut prea devreme ca 
să fi apucat eu însumi să-i dau o semnificație…

G. M.: Cât de dificil a fost debutul literar şi edito-
rial?

C. T. P.: Pe perioada regimului comunist eu am pu-
tut publica numai articole de istorie sau istoria culturii 
și istoria literaturii. N-am putut publica nicio poezie, 
nicio bucată de proză sau vreo piesă se teatru. Nu ju-
dec pe nimeni, fiecare a făcut ceea ce a crezut. Pen-
tru mine pur și simplu opțiunea compromisului nu a 
existat. Asta nu înseamnă că nu mi-am dorit să pu-
blic, că nu am bătut la poarta editurilor sau a teatrelor. 
Am primit sfaturi de la oameni care chiar îmi doreau 
binele - așa cum vedeau ei ideea de bine. Cu romanul 
meu Fețele am ajuns la Mircea Ciobanu, la „Cartea 
Românescă”. Era un om deosebit și un caracter fru-
mos. L-am întrebat dacă mi-l publică; mi-a zis: «Nu 
numai că nu ți-l public, dar vezi pe unde-l pui să nu 
ți-l găsească „ăștia”». Romanul era despre capacitatea 
despotului de a crește din sine până când nu mai poate 
fi oprit și distruge lumea oamenilor. E adevărat: cărțile 
mele arătau de la prima vedere că nu se întâlnesc cu 
tipul de „sensibilitate socialistă”, ca să nu mai pome-
nesc despre tipul de idealuri socialiste. Însă am scris în 
continuare, iar la revoluție eu am avut sertarele pline. 
E adevărat că alții le aveau goale, pentru că găsiseră 
soluții să publice tot. Dar nu era vorba doar de publi-
carea cărților ca atare, ci și de suita de avantaje ce de-
curgea de aici. La revoluție, avantajul lor a fost că erau 
deja nume consacrate și-i priveau de sus pe ceilalți. Nu 
e adevărat că suntem toți la fel! Nu e adevărat că ne-
am prostituat cu toții!

G. M.: Trebuie să vă mărturisesc că v-am desco-
perit târziu şi la îndemnul unei colege de masterat, 
citind o carte pe care aţi scris-o în colaborare cu dna 
profesoară Otilia Sîrbu şi care m-a pus de gânduri 
încă din titlu - ,,Iniţierea în splendoare”, dar şi prin 
armonia stilistică, chiar dacă era scrisă la două   
mâini, inevitabil, diferite... 

C. T. P.: Da, sunt coautor la această carte scrisă îm-
preună cu dna profesoară universitară Otilia Sîrbu, 
specialistă în primul rând în imagologie, domeniu în 
care a tipărit lucrări remarcabile. Concret, cum este ca 
doi oameni să scrie împreună o astfel de carte? Am ales 
stilul, am rotunjit ideile și apoi, tot împreună, am con-
ceput lucrarea capitol cu capitol. Apoi ne-am împărțit 
capitolele: fiecare capitol scris de unul dintre noi tre-
cea spre finisare la celălalt, care-i dădea forma finală. 
Așa, fiecare dintre autori putem spune că se regăsește 
în fiecare cuvânt. 

Inițierea în splendoare e  o piatră de hotar în scrisul 
meu - până la ea n-am mai scris niciodată astfel. Este 
povestea unei iubiri unice, care începe în Deșertul 
Iudeei, se dezvoltă la Ierusalim și se încheie (povestea, 
iar nu iubirea) acolo unde a început, adică în Deșertul 
Iudeei, și de fapt atât deșertul, cât și orașul vechi devin 
personaje. Am dorit în fapt să punem în ecuație o acți-

George MOTROC

Interviu cu scriitorul Cristian Tiberiu Popescu
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une terapeutică, care să producă o Revoluție la nive-
lul Sinelui omului modern, iar aceasta să antreneze o 
Evoluție a acestuia. Am vrut să creăm un curent spiri-
tual pe care l-am numit chiar așa: (R)Evoluția Sinelui. 
Am redactat un Manifest al curentului și l-am tipărit 
în câteva sute de exemplare. 

Inițierea în splendoare s-a bucurat de o lansare 
maiestuoasă, la Sala Radio, patru critici ne-au făcut 
onoarea să o prezinte, precedați de un spectacol de 
muzică și actorie generat din carte. A fost un eveni-
ment. Apoi, peste vreo lună, a fost organizată o dez-
batere publică asupra ideilor (R)Evoluției Sinelui. 
După asta, vigoarea promoțională la nivel de România 
s-a epuizat. Dacă ar fi să facem ifologie, ne-am putea 
gândi că DACĂ acest eveniment s-ar fi produs în SUA, 
ar fi putut deveni un fir roșu al mediei - desigur, cu 
consecințe formative spectaculoase pentru publicul 
larg… sau nu… Cine știe? La urma urmei, rămâne 
întrebarea: Omul are nevoie ca Sinele său să evolu-
eze? Nevoie ar avea, desigur, deși omului modern i se 
pare că a evolua (altfel decât tehnic) ar reprezenta o 
încălcare a drepturilor lui. 

G. M.: Chiar dacă resimt în răspunsul dvs. ante-
rior o doză de dezamăgire privind receptarea cărţii, 
vreau să vă spun că, în ceea ce mă priveşte cel puţin 
pe mine, după ,,Iniţierea în splendoare”, am dorit să 
citesc şi alte cărţi scrise de dvs.! Astfel am descoperit 
volumele dvs. despre templieri şi cred că nu greşesc 
dacă afirm că sunteţi probabil unic în cadrul literelor 
româneşti prin atenţia pe care o acordaţi temei cava-
lerilor templieri...

C. T. P.: De peste treizeci de ani mă ocup asiduu de 
cercetarea istoriei templiere, iar din această acțiune au 
rezultat șase cărți, în domenii diferite. M-am ocupat de 
asemenea și de ceea ce numim astăzi templarism (a nu 
se confunda cu templologia), adică acea coordonată a 
spiritualității umane care ține aproape miturile legate 
de templieri (mituri privind cunoștințele lor oculte ori 
așa-zisele lor mari secrete în religie și civilizație, mi-
turi privind marile lor tezaure, mituri privind acțiunea 
din umbră pentru impunerea bazelor societății mod-
erne etc.) - ceea ce, în societatea actuală, se constituie 
ca un continuu reiterat recurs la prezența templieră de 
culise în (aproape) toate evenimentele majore. Altfel, 
contribuțiile mele pur istorice (cu care mă mândresc) 
sunt cuprinse în principal în trei cărți: prima, Templi-
erii. Istorie şi mistere, să-i spunem, o „monografie”, 
de 630 pagini, în care clarific diverse detalii istorice, 
printre care, spre exemplu, data reală a arderii de rug a 
marelui maestru, identificată printr-o coroborare com-
plexă nu doar a cronicilor timpului, ci și a unor detalii 
ignorate din cultura vremii; a doua, Faima templie-
rilor, care urmărește modul în care a fost receptat Or-
dinul în Europa după desființarea sa din 1312, fiind o 
tratare de anvergură unică pe plan mondial; în sfârșit, 
a treia, Supliciul templierilor. Istoria zilei fatale - tot 
o lucrare unică pe plan mondial - care urmărește ceea 

ce s-a întâmplat pas cu pas în acea zi de 11 martie 1314, 
de dimineață până la ora 18, când s-a aprins rugul, re-
velând detalii importante privind diversele momente 
ale zilei, precum și spațiile concrete în care s-au pro-
dus evenimentele. 

G. M.: Astăzi, privind retrospectiv, în primul rând, 
vă consideraţi prozator, poet, eminescolog sau autor 
de piese de teatru? 

C. T. P.: Mă consider și poet și prozator și drama-
turg, dar și critic/istoric literar. Ca tipologie de scriitor, 
cred că am tins spre zona „renascentistă”. Am primit 
măcar câte un premiu pentru cărți în fiecare dintre ge-
nuri, cel mai nou fiind Premiul Special Centenar al In-
stitutului Cultural Român pentru piesa de teatru Anul 
de grație. Teatru panoptic (2019). S-ar putea însă 
ca arhetipul meu să fie cel dramatic, căci atunci când 
concep fie lucrări de proză sau chiar de demonstrație 
științifică, m-am surprins eu însumi că le aranjez pre-
ponderent spectacular, adică dramatic.

G. M.: Tot retrospectiv, dar şi în loc de concluzii 
pentru dialogul de astăzi, având în vedere că, aşa 
cum mi-aţi spus, aţi publicat 28 de cărţi dintre care 
unele nu se mai găsesc, aveţi în vedere, aşa cum am 
văzut că se mai practică în lumea literară, realizarea 
unei serii de opere complete sau consideraţi că este 
încă prea devreme?

C. T. P.: Ai atins un punct sensibil. Da, mi-aș dori 
să-mi reeditez lucrările, mai ales că unele au apărut în 
doar 500 exemplare. Niciuna nu cred că e „perimată”, 
nici cele mai vechi, scrise pe  vremea lui Ceaușescu, 
păstrate la sertar și publicate după revoluție. Sper că 
nu sunt defel subiectiv când afirm că mesajul lor e la 
fel de proaspăt.

Poeme-blitz
***
Poezia funcționează  
Ca o perfuzie, 
Când sunt deshidratat 
De la atâta realitate.

***
Copilul din mine
Îmi redesenează 
Zilnic 
Inima.

*** 
Să scrii poezie 
Ca și când 
Ți-ai face 
Pe viu 
Autopsia

*** 
Aș vrea să fiu 
Spațiul alb 
Dintre neliniștile tale.

***
Visele,
Atacuri de panică
Ale imaginaţiei.

***
Poezia,
Un buton
De dat
Realitatea
La maxim.

***
Atâta linişte
În mine,

Sângele
Se poate apuca
Să-şi scrie
Memoriile.

***
Frica ta, 
O tablă de șah, 

Nu știi care va fi 
următoarea mutare.

***
Prezentul
E trecutul
Întors pe dos
Ca un tricou
Pe care l-ai luat
Plecând de acasă-n grabă.

Pe drum realizezi
Că-ți vine
Cel mai bine
Așa.

*** 
Orbitele tăcerilor mele 
Umplute cu umbre 
De chipuri

***
În orice gravitație-n 
Declin,

La ce viteză se zdrobesc 
cugetele-ntre ele,
Se dovedesc a fi fost pline 
de îndoieli,

Și de aceea
Rămân împrăștiate
Sub forma unor bucăți 
de creier încins?

***
În interiorul pământului
Tunelul 

În care există
Depozite-ntregi  
din pulsul celor care nu 
au mai rămas

Curând,
Totul va exploda

Dar se va auzi
Atât de-nfundat,
Încât vom ajunge 
să respirăm
Prin plămânii de păcură
Ai aerului

Savu Popa

Stoluri de păsări zburând în interiorul pământului,/

Două planete recent descoperite se-ndepărtează/
Tot mai mult de această galaxie,/

Vor forma galaxia lor./

Privesc, trecutul devine un pământ/
Pe care iarba creşte într-un ritm alert,/
Copacii/ oamenii,/ cerul/
Devin iarbă.

Aştrii vin cu mişcarea paşilor de insectă pe apă./

***
Stăteam în preajma ta. 
Ne atingeam palmele, ne electrocutam ușor. 

Soarele orbise. O caniculă insuportabilă noaptea.
Crăpau pietrele în plină fierbere. Pământul ameţea de 
atâta rotire. 

Aşteptam sfârşitul zilei, să fim precum acele baloane 
pe care le laşi să plutească într-un aer plin de regrete.

Intrarea în tunel începea acolo unde se înnora cel mai 
tare. 

Locul palid ca un acoperiş pe care căzuse
Grindina unui cer îndoit de sine. 

Ne priveam până când
Chipurile
Ni se cicatrizau.

Transparenţa privirii devenea lentilă de contact. Ne 
strângeam în braţe, strivind între trupuri orice urmă a 
timidității eșuate. Uşori, totuși încordați, precum ba-
loanele în aer, proiectate pe un cer de culoarea roșie a 
semaforului blocat între lumea de aici și cea de dincolo.

Susie Vier: acrilic pe pânză

***
Sângele meu este/
Opera unui sculptor care /
/A deprins arta şlefuirii/
/La sânge./

Creierul meu,/
O cameră fără pereţi, tavan,/
Înrădăcinată în aerul curat./

Îmi dau drumul mâinilor în gol,/
Furnici cu aripi pierdute într-un întuneric/
/Vâscos,/
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O apariţie recentă - a editurii Aius 
- primim de la Craiova; şi nu doar 
recentă, ci şi remarcabilă. Este vorba 
de o carte de critică a poetului, prozato-
rului - distinsului critic şi istoric literar 
Toma Grigorie; o crestomaţie menită  
„să contribuie la relansarea unor autori 
din toate epocile literaturii române şi să 
fie o modestă contribuţie la completarea 
istoriei generale a literaturii române”. 
Iată deci un autor ambiţios, care crede 
- cu îndreptăţire, am zice -  că o carte 
bună de critică e o reală contribuţie la 
istoria literaturii.

Intitulând-o astfel („Focurile lui He-
faistos”), autorul a intenţionat să aşeze 
cartea sub semnul făuritorului, sub 
ciocanul - pe nicovala - căruia se nasc 
toate artele.

Substanţialul volum (550 de pagini) 
are şi un cuprins impresionant, cum am 
spune „atotcuprinzător”, care-l face să 
semene bine cu o încercare de istorie 
literară: I. Relecturi din clasici, II. Ra-
diografii contemporane (secţiunea cea 
mai consistentă: peste 300 de pagini) şi 
III. Din lumea teatrului, care aduce în 
luminile rampei o seamă de regizori con-
temporani remarcabili. Prima secţiune 
începe cu „sfântul” trio Eminescu - 
Creangă - Caragiale (nu îndrăznim să 
zicem treime, nefiind de acord cu… con-
vertirea religioasă a canonului literar, 
obicei favorizat de exaltarea unora). Îi 
mai regăsim pe Macedonski, cu Psalmii, 
dar şi pe „divinii” critici Maiorescu şi 
Călinescu, Nicolae Iorga. Pe Arghezi ca 
pamfletar și poet religios, pe poetul fi-
losof Lucian Blaga în postură de „critic 
subtil al epocii comuniste”. Pe marele 
sculptor universal Constantin Brâncuși 
în ipostază de literat („scriitor mora-
list”).  Iar în final: „Urmuz și fiziologiile 
bizare ale lui”.

Recentul opus însumează, în cele 
peste 500 de pagini, activitatea de pes-
te cinci decenii (am zice: de-o viață) a 
profesorului craiovean, care de-a lungul 
timpului a colaborat la cele mai presti-
gioase reviste literare ale țării: Cultura 
(lui Buzura, seria „veche”), Ramuri, 
România literară, Luceafărul (și noua 
sa variantă, „de dimineață”), Mozaicul, 
Familia, Vatra, Steaua, Convorbiri li-
terare, Viața românească. Articole, re-
cenzii, eseuri, studii, cronici literare și 
dramatice descoperim între frumoase 
coperte (roșii ca focul!) ale acestui vo-
lum, care-l reprezintă pe zeul focului în 
deplinătatea facultăților sale: reprodu-
cere după o pictură de Chris Appel.

Ne-a atras atenția un subtitlu intere-
sant „Eminescu în America” – fiindcă te 
duce cu gândul că marele poet ar fi tra-
versat oceanul (înot... Este vorba desigur 
doar despre receptarea lui Eminescu în 
SUA; și tot nu e puțin lucru: un teritoriu 
„neumblat”). Titlul cel mai adecvat ar fi 
fost: Eminescu pre limba marelui Will, 
fiindcă este vorba despre traducerile 
operei eminesciene în limba lui Shakes-
peare (care, orișicâtuși, nu era american, 
fiindcă statul american nici nu exista pe 
atunci). Dar, totuși, autorul s-a orientat 
spre un titlu „comercial”, care te poartă 
cu gândul spre ce spuneam. Începând 
cu  William Beatty Kingston, jurnalistul 
britanic (și autor de librete muzicale), 
care a tradus la îndemnul poetei Car-
men Sylva Crăiasa din poveşti, epopeea 
traducerilor din poemele eminesciene 
este una lungă.

Cuprinzându-i pe celebrii Leon Levi-
țki, Andrei Bantaș, Petre Grimm (ș.a.: 

Corneliu M. Popescu), seria traducăto-
rilor ajunge la contemporanul Adrian 
George Sahlean, român emigrat în State. 
Filolog și psihanalist (cu) certificat, ro-
mânul nostru – desigur, Săhleanu – are 
în plus preocupări sportive și muzicale. 
Întocmai de ce avea nevoie poezia emi-
nesciană – se spune că marele poet ră-
mânea uimit când își auzea poeziile puse 
pe muzică. Ceea ce și face traducătorul 
nostru de ultimă oră A.G.S.: prin organi-
zația sa non-profit GLOBAL ARTS INC 
promovează intens arta și cultura ro-
mână în SUA. În speță: traduce poeziile 
lui Eminescu, dar, mai mult decât atât, 
realizează adaptări artistice, pentru în-
registrări și spectacole muzicale. (După 
varianta din maunuscris, Luceafărul a 
fost tradus ca „Legend of the Evening 
Star”. Culegerea bilingvă realizată de 
românul nostru american („Liră de ar-
gint Sihleanu”...) este inspirat intitulată 
Eternel Longing Impossible Lo-
ver/ Eternul dor imposibila iubire. 

Am putea zice că secțiunea a doua, 
„majoritară”, e puțin cam amestecată 
și trage jarul pe turta oltenilor; dar nu 
e tocmai adevărat, fiindcă toții poeții 
și scriitorii conținuți sunt de remarcat 
și re-semantizat. Iată că, printre olteni 
(Ion Maria, Gabriela Gheorghișor, Ilea-
na Roman, Mihai Firică, Valeriu Armea-
nu, Nicolae Coande, Florin Logreșteanu, 
Jean Băileșteanu, Nicolae Jinga, Anton 
Jurebie etc.) s-a... rătăcit și bănățeanul 
RVG. Dar, am fi nedrepți să nu menți-
onăm numele mari tratate în acest ca-
pitol, olteni de ocazie, ardeleni sau re-
gățeni; sau orice altceva, români sadea: 
I. D. Sârbu, Petre Pandrea, Felix Ader-
ca, Virgil Mazilescu, Gh. Schwartz, Gh. 
Grigurcu, Ion Mureşan, Dinu Flămând, 
Gabriel Chifu, Emil Brumaru, Matei 
Vişniec, Paul Aretzu, Şerban Foarţă, 
Mariana Marin, Eugen Negrici.

 Însă o simplă enumerare a ce-
lor care apar în această secţiune nu ne 
salvează, fiindcă mai sunt şi cei de cat-
egorie… intermediară, remarcabili şi ei 
– aşadar inubliabili: Liviu Ioan Stoiciu, 
Anton Jurebie, Paul Vinicius, Cristian 
Popescu, Constantin M. Popa, C-tin 
Arcu, Stelian Tănase ş.m.a., despre care 
autorul a tratat aplicat. Printre aceştia 
– autori autohtoni – s-a rătăcit şi o 
premiantă Nobel, Wisława Szymborska, 
care beneficiază de două articole, la pag-
inile 363 şi 452 (- „Wisława Szymborska 
s-a urcat la stele”). Prima radiografie 
contemporană tratează despre „Ţara 
lui Goma”, adică despre cartea Mari-
anei Şipoş de la Eikon, Destinul unui 
disident, Paul Goma. O alta se ocupă 
de Petrişor Militaru şi cartea sa despre 
îngeri în literatura română – fostă teză 
de doctorat cu conţinutul augment. Dar 
acestea sunt doar câteva exemple me-
nite a te motive pe tine, cititorule, să 
pui mâna pe carte şi s-o citeşti. Pentru 
că noi trebuie să ne oprim aici: oricum, 
o carte de critică nu poate fi povestită 
ca un roman – cum se salvează (pe ei 
şi… busuiocul) recenzenţii mai puţin 
înzestraţi!      (R.V.G.)

Toma Grigorie, Focurile lui 
Hefaistos, Craiova, Aius, 2020

G. I. tohăneanu și Mihail Sadoveanu
sau despre calmul de-retorizărilor între descifrări și demitizări

Când apărea Arta evocării la Sadove-
anu (Timișoara, Editura Facla, 1979, 
268 p.), carte reflexivă și melancolică 
în aceeași măsură, se deschidea o 
perspectivă mai largă asupra unui proza-
tor în jurul operei căruia nu o dată, din-
colo de tablouri mult prea fluide ca să fie 
opinii disciplinate în comentarii erudite, 
însuflețirea de pionerat nu era mereu 
aceeași cu luciditatea analitică. În acest 
labirint de superlative în care exercițiul 
vulnerabilului, cu câteva excepții, ducea 
apetitul formalului într-o hermeneia 
mult îngustată sub specia irelevantului, 
se ivea studiul acesta anulând exagerări 
ocazionale și strategii perimate de 
lectură și interpretare configurată în anii 
50 de o maculatură indigestă, debor-
dând în explorări împotriva stereotipi-
ilor, cumva ca un avertisment că versa-
tilul obligă la circumspecții, dincolo de 
categorialul genului, și numai motivații 
strict literare trebuie să determine în-
cadrarea responsabilă a comentariului 
în unitatea textului-pro-
vocare.

În cazul Mihail Sa-
doveanu, despre straturi 
lingvistice, ca să luăm 
un exemplu, vorbește 
aproape exact G. I. 
Tohăneanu. Fiindcă, nu-i 
așa, lucrurile  trebuie 
și în acest caz căutate 
în sens pozitiv. În pro-
zele unor restaurări ale 
trecutului și tradițiilor 
poporale, evidențiem 
simțurile acutizate 
ale eroilor, în raport 
inițiatic ori în paralele 
edificatoare. În vreme 
ce realitățile cotidianu-
lui în care conviețuim 
cu interpretul aces-
tei savuroase epicități, 
destructurările țin de 
formulările figurat/configurate. Sigur, 
soluția de salvare a textului-interpretare 
e, iarăși, tema timpului, această reali-
tate filtrată emoțional, această manife-
stare a simțurilor activ-pasive, ridicată 
de axiologiile comentariului la puterea 
străfulgerărilor de inspirație ale eului 
narator. Și, iarăși sigur, re-evaluările 
pot reveni obsedant ca fondări și re-
fondări, totuna cu reflexul de luciditate 
care anulează riscul crispărilor în fața 
monumentului de literatură și îmbie la 
calmul de-retorizărilor. 

De la dialog la narațiune, în proza 
lui Mihail Sadoveanu replicile servesc 
nuanțărilor modale prezervând succe-
sivitatea izvoarelor de umanitarism pre-
zumtiv și urmează procedeelor popular-
arhaizante. Sinonime, comparații, doza-
rea cu sensibilitate epicizantă a multora 
din situațiile-variantă, bagajul lexical, 
fonetica recurențelor în evocările istoriei 
întrețin componente și elemente nomi-
nale, o expresivitate prozastică aparte și 
un mixtion perifrastic în care funcțiile 
metaforei sporesc miracolul imagis-
tic. La Mihail Sadoveanu - își continuă 
periplul Tohăneanu - , desfătarea pe 
care ți-o provoacă textul are frumusețea 
visului ca indice stilistic absolut. Apoi, 
relația de dependență istorică a verbului, 
nuanțele semantice suportând, adese-
ori, deplasări de sens, evocarea cu mare 
artă a „anonimatului” onomastic, desci-
frarea sensurilor intime/intimizante 
ale istoriei naționale, omenia epicului, 
ajută redobândirii frecvenței emoțiilor. 
Totul restabilește echilibrele cu puterea 
sensibilității cititorului, „reculegerea, 
coborârea şi răsucirea în sine”, cum 
punctează G. I. Tohăneanu. Or, mojarul 
combustiilor interioare este tocmai cel 
care întreține randamentul stilistic, ver-
bul, substantivul, locuțiunea adverbială, 
extracția de elemente lexicale poporale. 

Stratul narativ e cel mai adesea dis-
juns din singularul cu valoare colectivă, 
elementele argotizante suplimentând 
enunțul contextelor lingvistice. Simțul 
lingvistic augmentează fantezia nara-
torului iar narațiunea capătă unitate 
stilistică irevocabilă. Oralitatea stilului 
sadovenian are ca status al dimensionării 
ei estetice diversitatea, epitetul superla-

tiv dar și artificiul stilistic iar  privilegiul 
transfigurării (interjecția, onomatop-
eea, imaginile acustice, comparația) 
spun mult despre organizarea imaginii. 
Studiul lui G. I. Tohăneanu, ivit dintr-o 
lectură devoratoare,  privește contextul 
situațional, convergența, adecvarea 
și asocierile metaforice, exprimă din 
alternări și  nuanțări continue vagi 
recurențe ale sensurilor uzuale. 

Structurile semantice au parfum liric 
ireproșabil. Și, uneori, intervenția eu-
lui narator în dialog este mai degrabă 
rară până la absență totală fiindcă 
disponibilitățile lirice ale verbelor 
mlădiază cuvintele arhaității. În astfel de 
„restituiri”, păstrarea măsurii face parte 
din strategiile povestitorului, mireasma 
cuvintelor e vetustă, ele vin din presiu-
nile contextului, susține cu argumente 
de nezdruncitat autorul cărții („Meta-
forele se cheamă una pe alta (...)”), de-
spre alianța ritm-aliterație identificările, 
în varii citate, dând aspectul de poeme-

metaforă unor pasaje în-
tregi. Resursele figura-
tive din cuvintele vechi 
sunt, totuși, credem noi, 
cele mai conciliante iar 
mobilitatea semantică a 
narațiunilor se explică și 
din înviorarea filonului 
arhaic. Să mai notăm, 
aici, că un capitol (Si-
nonimia parțială: arha-
isme semantice) discută 
cuvinte polisemantice,  
echivalențe semantice 
din „limba vechilor ca-
zanii”, care păstrează, 
încă, sensul etimonului 
în proza sadoveniantă,. 

Ilustrând „preocu-
parea continuă a pro-
zatorului pentru diver-
sificarea şi nuanțarea 
mijloacelor sale de ex-

presie”, bifând erudit potențiale filoane 
narative, G. I. Tohăneanu  apasă cu inte-
resante argumente pe fantezia lingvistică 
sadoveniană, sinonime perifrastice, 
metafore locuționale, verbul tăcerii, 
ironia pitorească, nuanțele semantice 
peiorative, elementele cromatice, com-
ponentele locuțiunii, sinonime frazeo-
logice locuționale, viitorul popular, mai 
mult ca perfectul arhaic -, capitole, sub-
capitole, paragrafe, pasaje de ascensiune 
în miezul operei unuia din prozatorii 
care definesc la modul superlativ genul 
în literatura noastră dintotdeauna. Un 
capitol final, „Locuri” eminesciene la 
Sadoveanu, abundă în originalitate, 
prozatorul „iubind şi trăind poezia”, 
cum subliniază analistul, fiind marcat, 
firește, de antinomia percepțiilor senzo-
riale și aceea a iluminărilor lăuntrice. Iar 
fundamentarea bibliografică a lucrării 
include articole, studii, eseuri, exegeze 
purtând semnătura unor cercetători 
care s-au aplecat cu destulă fidelitate pe 
textul sadovenian, precum Al. Rosetti, 
Ștefan Munteanu, Mircea Zdrenghea, 
Șerban Cioculescu, Marius Sala, Nicolae 
Manolescu, Tudor Vianu, Al. Andries-
cu, Lucia Jucu-Atanasiu, Iorgu Iordan, 
Pompiliu Marcea, explorări care, de fie-
care dată, au revigorat interesul pentru 
marele nostru prozator.  

Spre deosebire de tot ceea ce s-a 
scris/spus până atunci despre epicul 
sadovenian, studiul aprofundat al lui 
G. I. Tohăneanu nu are deloc aspectul 
de „romanț sentimental”, este vizibil 
tocmai prin modalitatea de a consacra 
valențe simbolice contextului narativ, 
de adeverire prin autonomiile exegezei 
a instinctelor și pulsațiilor discursului 
povestitorului. Chiar și astăzi privind 
lucrurile, cartea este un bun manual de 
înțelegere a scrisului sadovenian iar sti-
lul inconfundabil al lui G. I. Tohăneanu 
fascinează nu mai puțin prin grația 
sondării, prin instaurarea in crescendo 
a unei provocări subtile, rafinate. Auto-
nomia criticului, autonomia narativă, 
iată unifiantul mental dar și clivajul 
dintre luciditatea interpretului și lumea 
distopică iscată din spectacolul textului-
literatură. 

Ionel BOTA

Pe nicovala lui Hefaistos…*
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Popicele
Stăm aliniaţi pe cruce,
spânzuraţi de maşinăria universului
care ne urcă şi ne coboară...

La capătul celălalt, Dumnezeu
priveşte concentrat bila 
albastră de bowling, pregătindu-se 
să o lanseze în haos...

Noi aşteptăm!

Bătrânul cu undița
Soarele aleargă desculț
prin prundișul fierbinte
și bătrânul cu undița trece 
pe celălalt mal, momind
îngerii pești cu firimituri de lumină

Ce caraghios țopăie amintirea
pe lespedea verii, descântând
apa să iasă din urechi!...

Pe celălalt mal, bătrânul
tocmai a prins cerul în undiță
și încearcă să-l scoată din valuri.

Cum a murit 
Alice în ţara minunilor
Miracole şi jucării stricate,
amintiri ale altora, trăite în grabă, 
printre cochilii de melc,
costume de bal, urechi de iepure 
şi grijile mărunte ale sărmanului pălărier.

Alice trece strada de pe un trotuar 
pe celălalt, bocănind cu tocul rupt al pantofului 
şi plângând cu lacrimi de zmeură 
iar ţara minunilor – nicăieri, nicăieri...

Doar fluturi şchiopi şi gaura cheii, 
prin care Alice vede inima neagră 
a reginei care ţipă:
„Să i se taie capul ! 
Să i se taie capul !...”

De-a trenul
Așteptăm pe peronul pustiu
un tren iluzoriu, ochii
roșii ai semafoarelor
sfredelesc întunericul, la bar
printre pahare și amintiri,
mese și scaune, cineva
încurcă liniile, limbile
ceasului s-au oprit demult
și brusc apare dimineața
desculță, în rochița ei străvezie,
pășind în echilibru
pe o singură șină 
și prvind mirată umbrele palide 
îmbătrânite în ruinele gării.

Întoarcem capul
Nimeni nu ne-a învăţat
să-i spunem „Bună dimineaţa!” tristeţii.

Când trece viaţa pe lângă noi 
întoarcem capul, cu un fel de milă sălbatică, 
ca şi când ne-ar privi în ochi
o căţea alungată cu pietre.

În golul cuvintelor
Noaptea trecută un poet 
s-a aruncat în golul cuvintelor.

L-au găsit dimineaţa cu inima ţăndări
şi lumea s-a strîns ca la Maglavit,
vorbind despre preţul alimentelor,
despre pensii şi despre America.

Un elev de la şcoala de îngeri
l-a rugat, împingându-i umbra într-o parte:
- Mai sări o dată! Hai mai sări o dată !
Să învăţăm şi noi cum se zboară... 

Acrobaţii la zidul morţii
(In memoriam Adrian Diniş)

Mă gândesc cu tandrețe la tine, 
în cușca
 mea sferică împodobită
cu panglici multicolore
și totul trece repede - repede
copilăria, tristețea și anotimpurile -
norii se topesc  ca vata de zahăr 
printre tristețile bâlciului
și inima bate tot mai tare
până când Pământul nu se mai vede
iar Soarele devine un punct în caruselul
pe care gravitația îl trântește 
de pereții întunericului...

Când vine poezia
Poezia vine mereu pe neaşteptate:
când ai de trăit sau de murit
altceva, de cumpărat pâine sau
de zburat, se aude  „ Poc!” 
şi glonţul ei te loveşte în frunte.

Tu o aşteptai demult, îi făcuseşi
rochii de catifea şi vroiai
să o dai la şcoală, să ajungă împărăteasă!

Iar ea vine cu blugii rupţi
şi într-o bluză de aer. 
făcându-te de râs în tot cartierul...

O, Doamne, şi ce gânduri albastre
mai aveai pentru ea:
să-i construieşti castele în Spania
să-i duci celebritatea la Hollywood
şi s-o îndrăgosteşti nebuneşte
de Făt-Frumos...

Şi, uite, ea vine pe neaşteptate,
de mână cu zmeul, se aude  „ Poc!” 
şi peste oraş începe să viscolească...

Începutul eternităţii
Dragostea noastră dansează
astă seară în oglindă...

Şi noi visăm 
prima atingere de mână -
atunci când am crezut
că a-început eternitatea.

Cu singurătatea de mână
Merg cu singurătatea de mână prin oraş...

Ea e fetiţa străvezie de la colţul străzii,
cea care desenează în gând
vitrine multicolore şi mă învaţă să păşesc
în zbor pe cioburi de aer, până la taraba
de unde cumpărăm cuie şi lemn de cruce.

„Vom înălţa o catedrală printre păsări!”,
îmi spune, şi batem amândoi cuie 
în umerii tristeţii şi fetiţa cu chibrituri 
dă foc zăpezii... 

Copilul din stele
Nu mai știu cine este copilul 
care se joacă de-a mine cu viața
și râde și se îndepărtează prin 
hățișul  de stele...

Nu mai știu!...

Latră un câine undeva, departe,
în inima mea.

Orologiile lui Dali
A trecut şi ziua de ieri
şi cea de mâine...

În calendarul cu o singură
filă trăim mereu de la capăt,
cu vanitatea orologiilor lui Dali
încremenite-n mişcare.

Desmemoriada
(Doamnei Magda Ursache)

Ţara mea şi-a pierdut memoria,
îşi numără morţii pe degete, aplaudă şi înjură 
într-un amalgam de sentimente comunitare,
intră în galeriile orbirii şi aude
vuietul mărilor din abisul ocnelor de sare!

Iar noi supravieţuim printre amintiri,
dormim cu imnul naţional în cochilia urechii
şi vorbim conspirativ despre luminiţa
de la capătul tunelului, în timp ce soarele
străluceşte pe cer, în amiaza lucrurilor mărunte.

De-a cireşii
Nu avem voie să plângem, nu avem voie să ieşim
cu tristeţea de mână pe stradă, 
nu avem voie să visăm cu ochii deschişi
şi nici să scheunăm în locul căţelelui
şchiop, pe care-l molfăie intersecţiile
între roţile lor dinţate.

Purtăm măştile veacului, 
puţini dintre noi mai ştiu să ningă, 
puţini mai se joacă de-a cireşii...

Dar chiar și așa, amintirile sunt
doldora de cenușă, pentru că,
în mahalale, răsare în fiecare dimineață, 
în locul soarelui, o groapă neagră în cer, 
pe care, nu știu de ce, o numim fericire.

Amintirea apocalipsei
E doar o groapă insalubră, plină
de drojdii şi  meduze de care 
atârnă zdrenţele multicolore ale morţii...

Doamne, şi noi visam flăcări şi pucioasă,
explozii stelare şi cutremure
care să zguduie întunericul...

Nu sunt decât mobile vechi, maşinării dezafectate
sârme şi scâncete şi câini comunitari.

Nimic care să ne sperie, nimic care să ne salveze.

Lucian Mănăilescu

Igor Isac: acrilic pe pânză
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Într-o după-amiază, rupându-mă de 
grup (cucoanele fiind ocupate exclusiv de 
raita prin magazine), am vizitat Muzeul 
Leon Tolstoi, clădire modestă, în stil 
Empire. Expoziția consacrată vieții și o-
perei scriitorului cuprinde efecte perso-
nale ale lui Tolstoi, portretele lui, pictate 
în timpul vieții, manuscrise și ilustrații 
la romanele sale. Văzând desenele exe-
cutate pentru Învierea de Leonid Pas-
ternak (excelent portretist, căsătorit cu 
talentata pianistă Rosa Kaufmann), mă 
adresez paznicei: - E tatăl poetului Boris 
Pasternak, nu? - Da, așa este. - I-ați citit 
romanul Doctor Jivago? o întreb perfid. 
- Niet, niet! tăgăduiește ea apărându-se 
speriată cu mâna, ca de o  apartiție ino-
pinată a diavolului. Am mai văzut aici 
un șciot, folosit de romancier pe când 
se erijase în învățător la școala din Ias-
naia Poliana; operele lui în nouăzeci (!) 
de volume și o vitrină cu opere tolsto-
iene traduse în nenumărate limbi. În 
românește, niciun singur volum. Grație 
culturnicilor de la Ministerul Culturii, 
strălucim prin absență, deși îl avem tra-
dus în felurite ediții (una de Opere în 
paisprezece volume). Am vizitat apoi, 
în ulița Tolstogo nr. 21, Casa Memorială 
Lev Tolstoi. În hol te întâmpină bustul 
lui Antinous și portretul Mariei Liubov-
na. Urci pe o scară îngustă de lemn în su-
frageria de la etajul I, pe unde s-au per-
indat celebrități ale timpului: A. Rubin-
stein, Skriabin, Rimski-Korsakov, Rah-
maninov, Levițkaia... În salonul Sofiei 
Tolstaia, soția scriitorului, sunt expuse 
portretele ei și ale celor două fiice (doar 
cópii, originalele fiind păstrate la Ias-
naia Poliana). Trec cu sfială în cabinetul 
de lucru al titanului, unde a zămislit Mo-
artea lui Ivan Ilici, Sonata Kreutzer, 
Hagi Murat, dramele Cadavrul viu, 
Puterea întunericului și romanul Învie-
rea. Cum să nu pășești emoționat într-
un sanctuar în care s-au născut, dintr-o 
minte genială, capodopere intrate în 
fondul de aur al literaturii universale? 
Încăperea e mică, abia cuprinde un bi-
rou, un fotoliu și o canapea neagră. Aici 
și-a primit demiurgul vizitatorii - scrii-
tori și artiști contemporani lui - ca: Tur-
gheniev, Cehov (pentru care avea o pro-
fundă afecțiune), Leskiev, Uspenski, 
Korolenko, Stragonov, Teleșov, Fet, Re-
pin, Serov, Ghe, Antokolski, Trubețkoi, 
Stasov, Grigorovici Garșin, Gorki. (În 
13 mai 1900, cu priliejul primei vizite a 
acestuia, Tolstoi nota în jurnal: „M-a in-
teresat și mi-a plăcut conversația lui. E 
un adevărat om din popor.”)

Scriitorul și-a cumpărat casa aceasta în 
1882 și a locuit în ea mai ales iarna, până 
în 1901. Modesta locuință de lemn a de-
venit, în epocă, un adevărat centru cul-
tural și artistic al Moscovei. M-am plim-
bat și prin părculețul umed din spatele 
clădirii, culegând o frunză de arțar de pe 
alee. Când, la înapoierea în țară, vameșul 
rus m-a apostrofat cu asprime: „Scoate 
aurul pe care l-ai cumpărat!” - i-am ară-
tat frunza aceea presată, spunându-i: 
„Iată aurul pe care-l aduc din Rusia”... A 
rămas pur și simplu perplex.

Ce am mai văzut în casa memorială? 
Portrete ale marelui scriitor, pensulate 

de Ghe și de Repin; o fotografie care-l 
înfățișa la masă cu invitații. Masa e aș-
ternută cu farfurii și tacâmuri, de parcă 
musafirii ar sta să intre din clipă în clipă. 
Într-o debara, bicicleta, șorțul alb de 
gră-dină și cizmele scriitorului, excomu-
nicat de Biserica pravoslavnică și uni-
versal cunoscut. Strada Tolstoi dă într-
un scuar, numit cândva Devicie polie 
(Câmpul fetelor), dominat acum de un 
monument al lui Lev Tolstoi, cioplit în-
tr-un bloc de granit cenușiu. Sciitorul e 
înfățișat șezând, meditativ, într-un jilț.

*
Cu Casa memorială a lui Anton Pav-

lovici Cehov a mers mai greu. Prima 
dată când am călătorit la Moscova, n-am 
putut-o vizita fiind în reparație. N-am 
renunțat și am căutat-o din nou peste 
câțiva ani. De astă dată era deschisă pu-
blicului. E o clădire de modă veche, cu 
ferestre ieșite în afară și acoperișul pieziș. 
Scriitorul a locuit-o în epoca de apogeu 
a activității lui literare (1888-1890). La 
intrare, o plăcuță de alamă: Doctor A. 
P. Cehov. Aci și-a scris nuvelele, Stepa, 
prima piesă jucată pe scenă (Ivanov), 
vodevilurile Ursul, Nunta ș.a. Aici a 
primit vizita unor literați și oameni ce-
lebri ai culturii rusești: Gorki, Șaliapin, 
dar mai ales pe P. I. Ceaikovski, care, 
în plină glorie, ținuse să-l cunoască pe 
tânărul scriitor. În cuierul din antret, 
redingota și pălăria proprietarului (cum 
să-i zic: medicului? nuvelistului? dra-
maturgului?). Sub o vitrină, țvicherii 
[prince-nez, ochelari fixați pe nas, fără 
brațe], tocul, călimara și manuscrisele 
lui, teribil de mâzgălite. Reflectez: așa 
au înflorit clarele pagini, limpezimele 
prozei! În camere, atârnate de pereți, di-
verse fotografii vechi: ale lui, singur sau 
împreună cu Gorki, Tolstoi, Șaliapin, 
cu Olga Knipper, soția sa. Într-o sală de 
la etaj, o mică bină [scenă] pe care, la 
comemorări, se joacă scene din piesele lui.

De unde sentimentul acela de bucu-
rie, de împăcare, de împlinire, care mi-a 
umplut pieptul după pioasa vizită în casa 
pelerinului din insula Sahalin? La plecare 
aș fi vrut să iau oarece cu mine din acea 
casă; un pliant, ceva. Femeile din hol nu 
aveau nimic. Dar iată, când dau să ies, 
una dintre ele mă cheamă și-mi întinde 
zâmbind o carte de vizită, cu inscripția: 
Anton Pavlovici Cehov// A memento 
of your visit to the Chekov museum.

Plecând, mă gândesc melancolic: Ce 
n-ar fi dat Katherine Mansfield, care-l 
iubise atât, să viziteze casa aceasta! Con-
stat însă și aici că, în vreme ce operele 
lui Cehov, traduse în toate limbile euro-
pene, se etalează în câteva vitrine, noi nu 
figurăm cu nicio traducere românească, 
deși îi avem editate Operele în 12 volume. 
Un străin va conchide: „Bieții români, ca 
întotdeauna, absenți din cultură...” O 
neglijență de neiertat, pe care o semna-
lez autorităților competente.

*
Muzeul memorial Dostoievski 

din ulița Dostoievskogo e situat în fos-
tul spital al Sfintei Marii, în care Mihail 
Andreevici Dostoievski, tatăl viitorului 
romancier, funcționase ca medic. În at-
mosfera sumbră a acelui spital al calicilor 
a văzut lumina zilei Feodor Mihailovici 
Dostoievski, la 30 octombrie 1821; acolo 
și-a petrecut copilăria. Clădirea spita-
lului, înconjurată de un parc umbros, 
în care se înalță monumentul sobru al 
scriitorului (executat de sculptorul An-
drei Mihailov), era despărțită de stradă 
printr-un grilaj. Locuința doctorului 
ocupa parterul și etajul clădirii înveci-
nate. În camera copiilor se văd, risipite 
pe jos, jucăriile copiilor Feodor și Mi-
hail. În cea contiguă, pe o poliță, câteva 
cărți vechi ale doctorului, din care se în-
fruptase odinioară Feodor: Istoria Rusi-

ei de Karamzin, Odele lui Derjavin, Po-
emele lui Jukovski, Poezii de Pușkin.

- Este adevărat că tatăl lui Dostoievski 
a avut parte de o moarte năprasnică? în-
treb ghida, studentă la filologie.

- Da, așa se spune, că l-au ucis niște 
țărani. Prea se purta crud cu ei.

Deci iată câteva din premisele anilor 
de formație ai cutremurătorului autor 
al Idiotului, al Fraților Karamazov: 
atmosfera sumbră a unui spital pentru 
dezmoșteniții soartei; spectrele pen-
sionarilor târându-se posomorâte prin 
parc; cărți grave, citite prematur; amint-
irea înfricoșată a unui tată asasinat. Nu e 
nicio mirare că din toate acestea a rezul-
tat o literatură de atmosferă halucinantă, 
cu eroi stranii, la limita dintre nor-
malitate și nebunie? Chiar și strada și 
casele din preajmă mai păstrează ceva 
din aerul vechi și apăsător al mizerei 
periferii moscovite de odinioară. Dar 
în atmosfera aceea l-am regăsit și l-am 
înțeles mai adânc decât prin cea mai 
documentată monografie - fie ea de An-
dré Gide, de Stephan Zweig sau de Hen-
ry Troyat - pe cel ce a conceput Posedații 
și Amintirile din Casa Morților. Chipul 
lui Dostoievski nu putea arăta decât așa 
cum l-a înfățișat sculptorul Andrei Mi-
hailov. Iar literatura lui, așijderi. M-am 
fotografiat la piocioarele acelei statui. 
Ce consonanțe or fi existând între mine 
și tenebrele universului dostoievskian? 
Dar, judecând mai adânc, cine nu are 
consonanțe cu Dostoievski? Adevărul e 
că în nicio literatură (cu excepția celei 
române) nu mă simt mai acasă, nu mă 
regăsesc așa cum mă redescopăr și mă 
recunosc în cea rusă. Poate fiindcă în 
structura mea sufletească predomină 
nota slavă. De aici și preferința mea pen-
tru scriitorii moldoveni. Eminescu a fost 
și el moldovean. Ceva din acel „nicevo” 
și din acea „toska”, atât de specific slave, 
răsună și în versurile lui, totuși atât de 
sublim naționale. Așadar, hălăduirea 
mea pe meleaguri rusești a fost și o per-
egrinare (nu numai literară) pe tărâmuri 
sufletești. Și, parcă anume ca impresia 
să fie totală, în avionul cu care mă în-
torceam în Patrie, atât la decolarea din 
Moscova, cât și la aterizare, se cântă la 
microfon „Tema Larei” din filmul Doc-
tor Jivago, ecranizat după romanul 
omonim al lui Boris Pasternak. Să fi fost 
o simplă coincidență?

*
Într-o după-amiază vizităm Casa me-

morială a lui Lenin din satul Gorki-
Leninskie, situat la 35 km de Moscova.
În trecut fusese conacul generalului 
emi-grant Reinbot. Lenin a venit aici 
pentru prima dată în septembrie 1918 și 
a lucrat timp de trei săptămâni. A reve-
nit de mai multe ori să lucreze în această 
locuință. Din 15 mai 1923 a trăit per-
manent în acest conac, până în 21 ianu-
arie 1924, când a decedat în etate de 54 
de ani. Din 1949, fosta reședință a lui 
Lenin funcționează ca muzeu. Stejarul 
uriaș din parc a fost plantat în 1847, la 
800 de ani de la întemeierea Moscovei.

La început, Lenin nu a locuit în corpul 
central, ci în aripa din stânga a clădirii. 
Din 1924 se mută în vila mare. Pe aleea 
de nord se plimba numai dimineața. La 
parter e salonul de iarnă, unde primea în 
audiență delegații de țărani, muncitori și 
gorkieni. Se văd într-un colț un aparat de 
proiecție cu film și un mic ecran. Alături, 
fotoliul-cărucior al lui Lenin bolnav. 

Într-o vitrină sunt expuse: carnetul 
de partid și telefonul lui Lenin, pre-
cum și obiecte personale: haine, cizme, 
un orologiu de bronz, oprit la 6,30, ora 
morții lui Lenin, un serviciu de ceai și 
alte daruri de la muncitori și de la copii 
(iubea mult copiii), calendarul de birou, 
cu portretul lui Cehov, e deschis la 21 

ianuarie 1924, ultima sa zi din viață. În 
camera lui Lenin sunt patul, ochelarii și 
bastonul lui și câteva cărți, J. London, 
Gorki (Universitățile mele). La etajul I 
vizităm apartamentul lui Lenin. Aci se 
văd: masa lui de lucru, biblioteca cu trei 
mii de cărți (literatură rusă și europeană, 
operele lui Karl Marx și Engels), colecții 
de ziare. Alături, camera Nadejdei Krup-
skaia, colaboratoarea lui. În biblioteca 
de aici: operele revoluționarilor și ale lui 
Miczkievicz. Tot la acest etaj e și aparta-
mentul Mariei Ulianov, sora lui Lenin, 
colaboratoare revoluționară, redactoare 
la „Pravda”, și al Nadejdei Ulianov, sora 
mai mică, de profesie ziaristă. Cunoștea 
limbile: suedeză, franceză, germană, 
americană. După moartea lui Lenin i-a 
scris biografia. Se păstrează tradiția 
de a i se așeza zilnic flori proaspete în 
cameră. Urcăm la etajul II pe o scară 
prevăzută cu o a doua balustradă, de 
care se sprijinea Lenin după ce fusese 
paralizat, în urma unei hemoragii cere-
brale. Anterior fuse-se rănit de două ori 
la umăr, de glonț, în uzinele Mikelsohn. 
(Eserka)

La acest etaj e sufrageria în care dicta-
torul își primea prietenii și colaboratorii 
(se văd într-o fotografie: Stalin, Gorki, 
Derjinski). Într-o altă fotografie Lenin e 
la masă între sora și soția sa.

Sala de doliu e la parter. Aci sunt ex-
puse Operele lui Lenin în 20 de volume 
(azi opera sa numără 55 de volume, tra-
duse în 155 de limbi) și extrase din presa 
străină, ocazionate de moartea lui. „A 
fost cel mai mare om de acțiune” (din 
articolul lui R. Rolland, urmat de un 
citat din Shakespeare). 

În curte, barca și mașina lui Lenin.
„Construcția comunismului va fi cel 

mai măreț monument ridicat lui Le-
nin” încheie călăuza locală, care, am 
constatat, știe românește (o fi basara-
beancă), dar vorbește numai rusește, 
încât ghida noastră trebuie s-o traducă 
frază cu frază.

Toate explicațiile ghidei sunt debitate 
evlavios, ca și când ar vorbi despre o di-
vinitate. Cultul personalității lui Lenin 
are însă ceva factice și forțat în sacra-
litatea-i ostentativă.

Știm prea bine, o știu și rușii, mai bine 
decât noi, că Lenin a fost un energumen 
înfricoșător, un despot sângeros, care 
nu cunoștea îndurarea.

Plecând deci din acea casă memorială 
cu atmosferă apăsătoare, duci cu tine 
un sentiment de dezgust, știind că și în 
țara ta s-au petrecut tot felul de crime 
și de orori, săvârșite în numele aceluiași 
tiran, al utopicei lui învățături.

*
Cum aș putea să închei fără să mă re-

fer la oamenii de seamă ai Rusiei care au 
văzut lumina zilei în acest oraș? E drept 
că pe aici s-au perindat și aici au locuit 
temporar sau chiar până la sfârșitul 
vieții multe personalități ilustre, dar nu 
la aceștia mă gândesc, ci la moscoviții 
de baștină, chiar dacă, ulterior, valurile 
vieții i-au mutat pe alte meleaguri.

Mă voi mulțumi cu o simplă enumer-
are, convins că numele lor e suficient de 
cunoscut ca să nu fie nevoie de precizări 
mai ample:

Alex. Griboedov, dramaturg; Feodor 
Dostoievski, romancier; D. Fonvizin, 
dramaturg; A. Herzen, prozator, filozof 
și democrat-revoluționar; Roman Jako-
bson, lingvist american; V. Kandinski, 
pictor; P. Karrer, chimist; Sofia Kova-
levskaia, matematician; P. Kropotkin, 
filozof, revoluționar; Ivan Krîlov, fabu-
list; Leonid Leonov, scriitor sovietic; M. 
Lermontov, poet, prozator, dramaturg; 
L. Massine, balerină; P. Miliukov, is-
toric; B. Pasternak, poet, romancier; 
Petru cel Mare, țar al Rusiei; A. Pușkin, 
poet, prozator, dramaturg; Al. Skriabin, 
compozitor; Sofia Alexeeva, regentă a 
Rusiei; N. Trubețkoi, lingvist; H. Troy-
at, romancier francez; Vl. Soloviev, filo-
zof, poet; Marina Țvetaeva, poetă; Te-
resa Feodorovna-Ries, sculptor; Caran 
d’Ache, desenator și ilustrator francez; 
Demian Bednâi, scriitor sovietic; Valeri 
Briusov, scriitor sovietic.

INEDIT: memorial de călătorie
Pelerinaje literare pe uliți moscovite

96 de ani de la naștere

Text stabilit de Simion DăNILă
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Definițiile iubirii
Iubirea e ca ceapa care te face să plângi
fără să crezi că are rost, iar apoi îți dai seama că 
datorită ei
te așteaptă mâncăruri gustoase.

Iubirea e ca atunci când votezi.
Pui ștampila pe cine vrei tu, alegând în funcție de 
pretențiile tale,
dar iese doar cine vrea inima.

Iubirea e ca atunci când sunt reduceri la magazine.  
Te bucuri din nimic și dai buzna, chiar dacă s-ar 
putea 
să te faci de rușine.

Iubirea e ca atunci când ai diabet,
dar totuși mănânci prăjitura 
pentru că-ți place,
nu pentru că ai nevoie de ea.
Iubirea e ca atunci când înveți să mergi pe bicicletă. 
Cazi și te ridici de zeci de ori, deși ai genunchii 
zdrobiți,
nu vrei să renunți.

Iubirea e ca atunci când spargi un pahar 
și în loc să spui „am rămas fără un vas 
în bucătărie”, spui cu siguranță 
îmi aduce noroc!

Pregătire pentru 
somnul de dincolo
Doamne, sper că mi-ai pregătit patul cel de aur
cald și moale,
cu salteaua de apă.
Sper că ai pregătit și lenjeriile scumpe
cusute cu fir de borangic
și baldachinul de purpură
cum nici Cezar n-a avut.
Sper că ai pregătit și ambianța,
muzica liniștită
foșnetul de frunze
cântul de greieri
și-o adiere ușoară, ca de ploaie...
iar dacă nu le-ai pregătit, atunci
să nu mă chemi încă.
Și-apoi, Doamne, 
știi că nu-mi place să dorm singură,
când va sosi ceasul, să-l aduci și pe el.

Unui poet (ne)cunoscut
Te scoli de dimineață, 
înainte de revărsatul zorilor
și-ți faci o cafea slabă,
ca nu cumva 
să-ți urce tensiunea prea mult.
În timp ce pui 
obișnuita linguriță de zahăr, 
verși un sfert pe masă
și-ți spui... ce cruntă soartă!
Apoi te așezi la masa de scris și-ncepi
să aduci sfârșitul lumii 
mult mai aproape decât aztecii, 
să-ți ascuți pixul mai ceva ca pe o sabie
să judeci toate netrebniciile lumii. 
Plângi tuturor de milă
și în final chiar și ție, 
urli de parcă ai purta 
durerea lumii-ntregi, 
de parcă ți-ai pierdut 
părinții din pruncie 
ori ți-ai băut zilnic lacrimile de sete
și-n loc de pernă 
ai avut o piatră căpătâi.
Și mulți citindu-ți răvașele vor judeca:
ce om sfânt și chinuit,
ce suflet pătimaș!
Și nimeni nu va ști că tot ce-ai pierdut pe lumea asta
a fost un sfert de linguriță de zahăr.
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uDin culisele formulei „Lumea ca teatru”

Motiv de înțelegere
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N-au trecut nici două săptămâni, iar Tonio și Sanio 

se-ntâlniră neprevăzut într-o stație de autobuz și tot în 
fața unui mall. Tonio a coborât din autobuz, mergea 
într-un loc, iar Sanio se pregătea să urce în autobuz, 
mergea într-un alt loc. Tonio, cum l-a văzut pe Sanio, 
i-a pus mâna în piept și l-a făcut să rămână pe loc.

— Stai bre, omule! Acum te grăbești tu, atunci mă 
grăbeam eu. Și uite că ne-am întâlnit din nou! Nu 
strică să mai conversăm.

— Nu strică! îi confirmă Sanio vorba. Da’ uite c-am 
pierdut autobuzul!

— Lasă că vine altul! îl liniști Tonio. Ia zi, ce mai faci?
— Ce fac?! se miră Sanio. Ce fac toți! Ce faci tu și alții 

ca noi ce fac în vremuri de pandemie.
— Este că nu poți fără vorbele mele? îl întrebă Tonio. 

Să știi că și eu mă gândesc la tine...
— Și-ți spui cum de poate omul să gândească așa, 

îl ironiză Sanio. Să știi că a fost fără nicio intenție! 
Mi-a venit un gând și l-am spus. Ce să mai stau la 
chibzuială!

— Nu știu! La ce te referi? se arătă nedumerit 
Tonio.

— Eh, când m-ai întrebat, dar de fapt te-ai întrebat, 
în ce lume trăiesc eu și-n ce lume trăiești tu, vorbi 
Sanio fâstâcit.

— Am zis eu așa ceva? înghiți Tonio în sec.
— Ai zis, ai zis! „Încât mă-ntreb în ce lume trăiești tu 

și-n ce lume trăiesc eu”, Așa ai zis, îi preciză Sanio.
— Cine știe ce era în capul meu, de am fost în stare de 

asemenea vorbe! exclamă Tonio. Și tu ce-ai răspuns?
— Mă faci să-mi fie jenă de ce-am spus, se scuză 

Sanio. S-o lăsăm baltă!
— Nu, nu! Mă faci să fiu curios, insistă Tonio. Ce-ai 

răspuns?
— Parcă era vorba de răspuns, zise Sanio din vârful 

buzelor.
— Nu, nu! Te rog! insistă Tonio din nou. Ce-ai 

răspuns?
— Dacă mi-aduc bine aminte, vorbi tărăgănat Sanio, 

c-am așa am răspuns... În lumea pe care au ridicat-o în 
timp cei dinaintea noastră ca să fim respectuoși între 
noi și să ne-nțelegem.

— Nu-i rău, e chiar foarte bine, spuse apreciativ 
Tonio.

— Numai că imediat am adăugat... insistă Sanio 
ca să fie auzit. Iată, a intrat dihonia între noi, ceva 
ne desparte și ne face să ne suspectăm. Ce vremuri 
trăim!

— După cum aud, se schimbă situația, veni Tonio cu 
un alt ton și cu o altă privire. Câte nu spune omul!

— Mă pui pe gânduri! strigă Sanio. Vorbele tale m-au 
făcut să cred că joc teatru și că nu știu ce spun.

— Oh, amice! glăsui cald Tonio. Te rog să mă ierți! 
Am greșit. Cu toții greșim.

— Dar ai mai zis ceva, de am rămas mut, accentuă 
Sanio.

— Ce-am zis, omule? ridică tonul Tonio.
— Ceva ce n-am înțeles, îi răspunse cu blândețe 

Sanio. Și pentru că n-am înțeles, n-am ce să-ți spun.
— Eram în stare să spun ceva de neînțeles? se-ntrebă 

Tonio...
— Sunt convins că înțeles avea, dar pentru mine era 

de neînțeles, preciză Sanio.
— Știu la ce te referi. Dar pe mine, asta cu noul 

coronavirus, nu mă înspăimântă. Și de ce nu mă 
înspăimântă? schimbă vorba Tonio. Pentru că știu... 
Știu că la o sută de ani ceva ieșit din comun trebuie să 
se întâmple omului. Și se-ntâmplă. Prea multe au fost, 
mai ales rele, ca să asistăm la ce se-ntâmplă!

— Ce vrei, amice? îi surâse îngăduitor Sanio. Viața 
devine fundamental misterioasă. Și-n mister se 
duce. Orice încercare de a se desprinde un înțeles 
declanșează alte înțelesuri care derută și multiplică, 
spre diminuare, efortul înțelegerii. Niciun rezultat 
nu-i plauzibil. Distanțarea dintre persoane impusă 
de pandemie ne face să ne privim cu alți ochi, adesea 
impreciși și străini.

— Să cred, după cum spui, vorbi nehotărât Tonio, 
că se prefigurează intrarea într-o altă mărime a 
existenței?

— Cine mai știe ce va fi! Dar un lucru e clar, insistă 
cu șovăială Sanio. Imaginația, pe care se punea atâta 
preț, nu mai funcționează la toți parametrii. Stopează 
organic, fiind afectată de perspectivele virusului care 
seamănă „zădărnicie”.

— Ne vine în ajutor, și la momentul potrivit, 
tehnologia, se grăbi Tonio să spună ceva.

— Păi, aia e! respiră Sanio îngreunat. Nimic nu 
poate fi mișcat din loc și nici cunoscut, deocamdată. 
De nimeni! În schimb, alte repere apar. Alte 
comportamente individuale și de grup se manifestă. 
Cum s-ar spune, se produc mutații.

— Câte mutații, atâtea drame! înghiți în sec Tonio.
Și cum cei doi erau prinși într-o discuție fără sfârșit, 

cineva, un trecător, se apropiase de Sanio și-l atinse 
pe umăr.

— Îmi cer scuze pentru deranj! Văd că vorbiți mult 
și-mi fac idee că nu vă înțelegeți. Desigur, de la un preț 
v-ați luat, după cum e firesc. Iar dacă-i așa, vă pot fi 

de folos, căci om de afaceri sunt. Sau că, de atâtea câte 
știți, vorbiți întruna? Și dacă o consider pe aceasta din 
urmă drept bună, poate-mi spuneți unde se află Curtea 
de Casație. Trebuie să ajung de urgență acolo.

— Cetățene, ne-ai luat prin surprindere! se adresă 
imediat Sanio. Și, gândindu-se că ar putea fi unul 
dintre acei ce intră în vorbă numai de dragul vorbelor, 
adăugă:

— Noi discutăm despre cu totul altceva. Căutăm un 
motiv de înțelegere. 

Tonio, presimțind intenția de glumă a lui Sanio, 
spuse pe șleau:

— Cât despre Curtea de Casație, habar n-avem!
— Habar n-aveți? își plecă trecătorul fruntea în jos, 

de parcă ar cere îndurare. Bine! Dar dacă vă spuneam 
de la început de ce mă grăbesc să ajung acolo, ați fi 
avut habar și mi-ați fi oferit o minimă informație, dacă 
nu mai multe?

Sanio și Tonio răspunseră în cor.
— Nici măcar atât! Pentru că nu ne interesează.
— De ce vorbiți împreună? se miră trecătorul.
Sanio, făcându-i semn lui Tonio să tacă, spuse 

prompt:
— Așa suntem de la un timp încoace. Când ne 

întâlnim, vorbim ca să râdem.
Tonio, spre a nu fi mai prejos, adăugă:
— Sau să ne întristăm! Avem și de ce. Dar, căutăm, 

după cum s-a zis, un motiv de înțelegere.
— Motiv de înțelegere? întrebă trecătorul și duse 

mâna la tâmplă, în semn că-l interesează chestiunea. 
Dacă aveam, fiți siguri că vi-l dădeam. Dar acum n-am, 
altădată aveam și-l ofeream celor ce doreau. Acum, 
vedeți și voi, mă grăbesc să ajung la Curtea de Casație. 
Viețuim la derută! Of, câtă greutate! Capul mi-e acolo, 
nu la motive de înțelegere.

Apropiindu-se de Sanio, trecătorul îi spuse:
— Pe dumneata, parcă te cunosc de undeva! Alături, 

de amicul de față, cauți o soluție, o ieșire din impas. Și 
eu eram într-o astfel de situație cândva. Dar am fost 
refuzat. Pe mine, vă rog, să mă scuzați!

Terminându-și vorbele, trecătorul o rupse la fugă.
— Ce lipsă de politețe, observă Tonio. Măcar să fi 

spus și el ca omul! Așteptați puțin până îmi rezolv 
problema la Curtea de Casație și vin cu un motiv de 
înțelegere.

— Ce atâta greutate pe capul lui! vorbi deranjat Sanio. 
Auzi! „Capul mi-e acolo, nu la motive de înțelegere.” 
Unde s-a ajuns?

Aruncând privirea spre partea carosabilă a șoselei, 
Sanio zări autobuzul apropiindu-se.

— Pe mine, te rog, să mă scuzi! Îmi vine autobuzul. 
Pe ăsta nu vreau să-l mai pierd. M-așteaptă consoarta 
acasă. Hai să trăiești și la bună vedere!

Nu se știe ce gândise la plecare Sanio, dar Tonio își 
spuse în gând: „Mișcarea la noi nu pleacă deodată în 
același fel. În acest „deodată” al nostru există și cel ce 
coboară și cel ce urcă. Și pentru că nu ne-nțelegem, 
acceptăm ori ignoranța, ori despărțirea fugară.”

În timp ce urca în autobuz, Sanio își spuse în șoptă: 
„După cum se vede nu ne vom înțelege în vecii vecilor. 
Este nevoie de un al treilea care să ne arbitreze. Dar nu 
știm nici cum se numește, nici ce hram poartă. Aia-i!”

Ovale intersectate, sculptură de Ruth Vollmer 
(Muzeul de Artă Modernă din New York)
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torul român, literatura poloneză a rămas 
tot la stadiul de „Quo Vadis” și „Pan 
Wolodiowski”. Delia Muntean, în al său 
volum „Călătorind prin vremi cu Olga 
Tokarczuk / Wandering through times 
with Olga Tokarczuk”, apărut în acest 
an la Editura Mega din Cluj, are meri-
tul abordării în integralitate a cărților 
Olgăi Tokarczuk traduse la noi, dar și pe 
acela al deschiderii spre lume, dată fiind 
condiția bilingvă a volumului (tradu-
cerea în engleză îi aparține scriitorului 
Zorin Diaconescu). Ea pătrunde în uni-
versul Olgăi Tokarczuk, mărturisind că 
au provocat-o anumite dimensiuni ale 
scrisului laureatei Nobel, care i-au tato-
nat „convingerile, emoțiile, adevărurile 
personale și chiar backgroundul cultur-
al”. Delia Muntean pune în valoare univer-
salitatea mesajului scriitoarei poloneze, 
analizând raporturile omului cu timpul, 
ambivalența realului, evoluția rolurilor în 
societate, granițele reale, dar și inventate, 
atitudinea față de putere, inclusiv mass 
media și alte teme precum discriminarea, 
feminismul, deschiderea spre „celălalt”.  
Cartea Deliei Muntean este nu numai o 
deschidere necesară, ci și o invitație la o 
lectură pasionantă, care ar putea începe 
cu „Călătoria Oamenilor Cărții”, volum 
reprezentativ pentru viziunea scriitoarei 
poloneze asupra vieții, asupra „luptei cu 
lumea, care este, de fapt, lupta cu sine”. 

Costel Simedrea: „Plecarea 
din clepsidră”, Hoffman 2020

Pe Costel Simedrea l-am cunoscut 
cu prilejul primei ediții a Nopții de ve-
ghe la Eminescu, organizată la Teatrul 
Vechi din Oravița de către Ionel Bota și 
Ilie Chelariu, doi oameni de cultură de 
toată isprava, în anul 2012. Și nici nu 
aveai cum să nu îl remarci din prima: 
mustață mare, stufoasă, ochelari fu-

murii și nelipsita pălărie cu boruri largi, 
ce mai, definiția nonconformistului. Dar 
când m-am apropiat de lirica lui (de la 
debutul din 2007, Costel Simedrea a 
scris treisprezece volume de poezie), am 
descoperit un creator care așează po-
ezia în tiparele sale tradiționale, prefe-
rând versul cu rimă trendurilor mai nou 
apărute. Este valabil nu numai pentru 
1Plecarea din clepsidră”, volum apărut 
la Editura Hoffman 2020, ci pentru 
întreaga creație de până acum. Mari-
an Odangiu, secretarul Uniunii Scrii-
torilor din Timișoara și organizator al 
neprețuitelor Tabere de literatură de la 
Românești (alături de poetul lugojean 
Ion Oprișor), remarca inspirat: „Egal cu 
sine, Costel Simedrea este mereu altul, 
cu toate că nu a renunțat niciodată la 
formula identitară care este numai a lui: 
așezarea în stihuri clasice a tot ceea ce 
inconfundabila sa fire nonconformistă 
extrage ca sevă a unei existențe pentru 
care a scrie e totuna cu a fi”. La rândul 
lui, Ioan Pavel Azap sublinia că „există 
câteva poezii frumoase, asumat frumoa-
se, în acest volum al lui Costel Sime-
drea, câteva antologabile”. La finalul a-
cestor rânduri schițate, propun să dăm 
cuvântul, așa cum se cuvine, poetului. 
„Peste urme-adânci, din vechi cimitire,/ 
Cad nesimțitoare ploile de primăvară./ 
Într-un colț, stingher, cuprins de mâh-
nire/ Un copac uscat învăța să moară.// 
Pare un schelet cu brațele frânte,/ Nu 
și le mai poate înălța spre cer,/ Nu mai 
vin nici păsări, pe ele, să cânte/ Iar 
fără de cântec și copacii pier...//Nici 
îndrăgostiții, astăzi, nu-și mai scriu/ 
Numele pe scoarță, ca odinioară.../ 
Simte că urmează să fie sicriu,/ A-nțeles 
de ce trebuie să moară!// Dar, de ce-ar 
fi trist? Când va fi să fie/ N-o să plece 
singur! Va purta în el/ Lutul care-a fost 
izvor de poezie,/Va fi o caleașcă pentru 
menestrel...” spune Costel Simedrea, în 
„Ultima caleașcă”, învelind atât de fru-
mos bătrânul copac în Poezie.

Angela Baciu: „Mic dejun 
la Frida”, tracus Arte 2020

În „Mic dejun la Frida” (Tracus Arte, 
2020), Angela Baciu ne oferă un volum 
sub semnul „stângăciei”, în care sensibi-
litatea femină, mascată în spatele non-
conformismului, se amestecă cu porții 
zdravene de realism fără machiaj și coti-
dian fast forward, punctat de neaștepta-
te reprize de calm și sensibilitate. De la 
jocuri de cuvinte, la pasaje de „dicteu 
automat” și scene de teatru al absurdu-
lui, Angela Baciu știe să ne răvășească. 
Și dacă, la un moment dat, avem impre-
sia că am găsit-o pe Frida (Kahlo) în ate-
lierul ei din Mexic, cu Troțki plângând 
alături, ca într-un tablou suprarealist, 
s-ar putea să fie doar o impresie. În car-
tea Angelei Baciu, nimic nu e ce pare 
să fie. „Stângăciile” ei mi-au amintit de 
arta regizorilor italo-americani ai anilor 
‘70, care loveau intenționat aparatul de 
filmat sau chiar dădeau un ghiont ca-
meramanului, punându-ul să alerge cot 
la cot cu personajele. Astfel de „cadre”, 
intenționat mișcate, potențează efectul 
artistic și în volumul de față: „nebunul 
mă privește fix. se bâțâie de pe un picior 
pe altul, râde cu gura până la urechi. 
fără dinți. e din vaslui. s-a așezat în fața 
mașinii și îmi desenează o inimă cu de-
getele. îmi trimite bezele. e el, nebunul 
de la gară. mă iubește. zice că mă duce la 
altar”. Uneori, din „stângăcie”, camera 
uitată deschisă continuă să surprindă 
imagini de un realism crud, ca în scena 
de la 4 și jumătate dimineața, în taxi, sau 
scene de umor cotidian involuntar, pre-
cum cea cu reclama la „tractări”. Există 
la Angela Baciu un frison, o neliniște, 
respirația sacadată a alergării cotidiene 
(sub alte înfățișări, am descoperit-o și 
în unele proze ale Veronicăi Balaj), care 
bulversează simțurile, odată cu toate 
reperele noastre de încadrare a unei 
atari construcții literare, fascinante și 
insolite. Cu sensibilitatea ei aparte, care 
descoperă te miri unde gingășii acunse, 
poeta revine din când în când la tema Fri-
dei, pretext iscusit sub care își plasează, 
discret, semnătura de autor: „îmi plăcea 

frida cu rochiile ei înflorate, pălării ciu-
date, sâni fermi, picta cum o tăia capul 
fără picioare, purta seara șaluri de lână. 
la frida mi-ai spus când mâncam omletă 
că-s frumoasă”. Inima-i pe stânga, sau 
e doar... stângace? Ne întrebăm și, abia 
ținând în frâu anticiparea, așteptăm ur-
mătoarea poveste a Șeherezadei.

Vasile Morar: „Bufnița roșie”, 
Editura Transilvania, 2011; 

„Cartea dragostei”, eurotip, 2018
Dacă n-ar fi fost scrisă de Cervantes, 

epopeea lui Don Quijote de la Mancha 
ar putea fi opera unui jurnalist român, e-
xasperat de permanenta și inegala luptă 
cu morile de vânt. În ceea ce-l privește pe 
semnatarul acestor rânduri, la aproape 
trei decenii de presă (drumul a început 
cu primul articol semnat, în decembrie 
1992), mi-este greu să înțeleg trans-
formarea dramatică și radicală a unor 
oameni aparent normali (politicienii) 
odată la patru ani, cu prilejul fiecărui 
ciclu electoral.„Bufnița roșie” a lui Vasile 
Morar (Editura Transilvania, 2011) ne 
scufundă în universul ridicol și încrân-
cenat al politicii autohtone. Din perspec-
tiva timpului, editorialele sale scrise cu 
har literar ne ajută să înțelegem și efe-
meritatatea acestor „titanice” încleștări, 
ai căror protagoniști, discreționarii ace-
lor vremi, sunt azi nume uitate, care rar 
mai suscită vreo tresărire de interes din 
partea publicului. Este vorba despre 
„figuranții istoriei, vremelnic stătători în 
funcții de dregătorii înalte” pe care po-
etul și jurnalistul Vasile Morar i-a luat 
în colimator în editorialele sale tăioase 
din „Glasul Maramureșului” și „Opinia”. 
Cum bine puncta Virginia Paraschiv, în 
cartea lui Morar „unele personaje au 
ieșit din uz, altele își mai forțează actua-
litatea, iar câteva, mai musculoase și 
mai dotate pentru practica puterii pub-
lice, ne păstoresc și astăzi, cu rezultatele 

Miruna Mureșanu: 
„Psalmi fără titlu”, Grinta 2020

Într-un volum prefațat de sensibila 
poetă Maria Bologa, Miruna Mureșanu ne 
oferă peste o sută de poeme reunite sub 
genericul „Psalmi fără titlu”. Cuvintele 
cheie care deschid fiecare dintre ele sunt 
„rugă”, „cer”, „recviem”, „veghe”, „carte”, 
„cuvinte”, „jertfă”, „candelă”, „lumină” și 
mai ales „înger”/„îngeri”. Titulatura de 
„Psalmi” ni se pare foarte potrivită, în 
ideea de „rugă”, plasată în contextul „(...) 
aproape alegoric/ al unui timp de care 
mă lovesc/ fără să vreau/ în fuga mea de 
un dramatism/ discret”. Întreaga carte 
poate fi considerată un singur poem, fără 
titluri, doar cu capitole, sau mai bine 
zis alineate, care se completează firesc, 
într-o curgere lină, continuă, „dintr-un 
vers al luminii/ în altul”. Imaginea de 

ansamblu rămâne, ca mărturie poetică a 
inefabilului. În viziunea lui Gellu Dorian, 
Miruna Mureșanu este o voce singulară 
a literaturii feminine de la noi. „Această 
sinceritate poetică poate fi descoperită 
numai la o ființă sensibilă, care-și trăiește 
îndepărarea ca pe o provocare, dar și ca 
pe o sursă perpetuă de melancolie. De-
pășind căutările, noile formule poetice la 
zi, consecventă cu sine, chiar dacă acum 
pare diferită de ceea ce a scris până acum, 
Miruna Mureșanu construiește cu migală 
broderii lirice demne de a sta în cele mai 
elegante expoziții din Burano”, scrie Do-
rian. Cu „Psalmii fără titlu”, numărul vo-
lumelor semnate de Maria Magdalena 
(Miruna) Mureșanu, a ajuns la magica 
cifră șapte.  Pentru a celebra lirica ei, 
revista „Actualitatea literară” i-a consa-
crat, în semn de prețuire și bun venit, 
coperta numărului 99, ediția din febru-
arie 2020. O invitație mereu reînnoită!

Delia Muntean: ”Călătorind prin 
vremi cu Olga Tokarczuk / Wandering 
through times with Olga tokarczuk”, 

Editura Mega Cluj, 2020 
Delia Muntean deschide larg ușa spre 

o literatură care ne este atât de aproape, 
dar totuși nefiresc de departe. Litera-
tura poloneză, căci despre ea este vorba, 
a dat până acum cel puțin cinci laureați 
ai Premiului Nobel: Henryk Sienkiewicz 
(1905), Wladyslaw Reymont (1924), 
Czeslaw Milosz (1980), Wystawa Szym-
bowska (1996) și Olga Tokarczuk (2018). 
Cel puțin, am spus, pentru că am putea 
să îl punem la socoteală și pe un alt autor 
tradus în România, Isaac Bashevis Sing-
er. Evreu născut în Polonia, Singer are și 
el un Nobel pentru literatură, obținut în 
1978, în perioada americană a existenței 
sale. Dar, cu toate astea și cu numeroa-
sele traduceri de până acum, pentru citi-
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prea bine cunoscute, și pentru care îi 
vom gratula pe veci cu recunoștința no-
astră de cetățeni perdanți. Vasile Morar 
sancționează spiritual încrâncenarea 
autoritaristă, îmbinată cu frivolitatea de 
centură nelegalizată”. Așa cum lumea 
fotbalului e populată cu personaje gen 
Săpăligă, Fălcosu, Pinalti, Dinu Vamă, 
Bursucu’ ori Dulăul, și lumea politică își 
are „pseudonimele” sale, de la Chioru’ și 
Don Pedro, la Năstase Patru Case. Ce-
lor care vor spune că așa a fost politica 
nostră dintotdeauna, editorialistul le 
răspunde: „diferența dintre omul politic 
contemporan și - să zicem - cel din peri-
oada interbelică, este una enormă. Este 
chiar distanța între aristocrat și «omul 
nou», făurit după chipul și asemănarea 
comunismului. Se invocă în politica ro-
mânească fața umană a comunistului. 
Care față? - întreb eu cu tristețe, care 
umanism, completez eu o întrebare și 
mai gravă. La o mare parte a politicii 
românești actuale, totul se reazemă pe 
demagogia scârboasă, pe minciună diz-
grațios alcătuită, pe fărădelegea în care 
te împiedici la tot pasul, ca bătrânul în 
pragul înălțat doar două degete de la 
dușumea”. Scrise acum două decenii, a-
ceste rânduri sunt nu numai actuale, ci 
și un avertisment pentru viitor. Cealaltă 
față a jurnalistului justițiar o regăsim în 
„Cartea dragostei”, apărută editura 
băimăreană Eurotip, în 2018. Pe scurt, 
„vedem în Vasile Morar pe unul dintre cei 
mai înzestrați exponenți ai poeziei tran-
silvane actuale”. Iar când asta o spune 
un critic de talia lui Gheorghe Grigurcu, 
aproape nimic nu mai este de adăugat. 

Jurnalistica nu usucă literatura, cum 
opina cândva Cristian Tudor Popescu, ci, 
din contră, spunem noi, o îmbogățește, 
îi dă nebănuite imbolduri și perspective. 
Din zona noastră, Ilie Chelariu, Nicolae 
Silade și Dumitru Oprișor ar fi doar trei 
exemple elocvente. Vasile Morar nu face 
excepție.  E greu de selectat un poem, dar 
totuși o vom face: „Dimineață de muca-
va. Tu mâncai fructe/ din care eu nu 
văzusem vreodată/ curgea zeamă roșie 
din miezul lor mușcat/ peste cămașa ta 
dezbumbată// Mi-ai întins și mie și mi-ai 
zis/ sunt fructe din ținutul de dincoace/ 
din pomul pe care, dacă-l vezi și nu guști/ 
fructele niciodată nu se vor coace// Văzu-
sem grădina aceea undeva/ și pomul fru-
mos ca un murmur de harpe/ și mâna ce 
se-ntinde după fruct/ și capul acela de 
șarpe” („Tu mâncai fructe”). Odată ce-a 
mușcat din fructul interzis, jurnalistul va 
rămâne pururea poet.

Am mai primit la redacție:
n Alexandru Sfârlea: „Obiecte și voci”, 

Editura Cluj Napoca, 2020;
n Arbatel Filotheanu: „Dimineață de alun”, 

Editura Stef, 2020;
n Arbatel Filotheanu: „Neștiutele iubiri”, 

Editura Stef, 2020;
n Luminița Cojoacă: „Îngerul și păpușa”, 

Editura Metafora, 2020;
n George Căbaș, „Pagini de Pateric Româ-

nesc’’, Editura Anastasis, 2020;
n George Căbaș, „Întâlniri în Țara Sfântă’’, 

Editura Anastasis, 2020;
n George Căbaș, „Sfânta Maria Magdale-

na’’, Editura Anastasis, 2020;
n Gheorghe Simon: „Calea iubirii”, Editura 

Timpul, 2019;
n Vali Orțan: „Jurnalul unui imbecil”, Edi-

turaAlana, 2020;
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IANMihaela Meravei:
Promenada interioară 

Anotimpuri sălbatice, închise înăuntru a ceva in-
definit. Devreme și târziu, într-o alcătuire demnă 
de ziua de mâine care tocmai ce a fost ieri. Se întorc 
privirile piezișe ca venite de la război, când de fapt 
petrecură o pace adâncă. Ar putea fi lucruri definitive 
sau numai un gest de cremene și am(n)ar. Se lucrează 
la o neliniște de soi, care să îmbrace mai apoi în liniște până și ceea ce n-a fost făcut pe 
lume și nu va fi niciodată. Apocalipsa de carton a unora se revarsă peste ce am mai avea 
noi din străfulgerări. Poemele Mihaelei Miravei ating un apogeu personal, de la cu-

noașterea trăirilor încoace spre o paroxistică ne-
trăire, are loc o grea echilibristică pe muchia unui 
timp ce nu ar fi trebuit inventat înspre nefolosul 
nimănui.  „Colivia de sticlă” fiind o rupere de 
nori ce inundă dureros și tandru în același timp. 
Disperarea a fost ținută ca leul în cușcă și acum 
devine cel mai grozav animal de companie care 
zburdă fără frâu. E primăvară înaltă și e toamnă 
adâncă, ziua și noaptea își împart bucate la un 
colț de masă ce a mai rămas dintr-un cer cândva 
probabil. Genialitatea clipei ascunse după umbra 
ideii de a fost și nu va mai fi, demența întorsului 
pe loc într-o parcare ce ține suflete încă vii cu lu-
mânarea la cap. Nu suntem deloc hotărâți dacă 
mai trăim sau ne jucăm de-a mimozele perfecte. 
Cartea pocnește ca un bocet nebun de câtă otra-
vă a putut ascunde într-însul. Sunt sentimente 
în fapt transferuri energetice realizate în fondul 
unei răvășiri profunde. Cred că nu este poet care 
să nu fi conștientizat în vers teroarea fantastică 
apărută ca o pâclă din senin. Aceasta fiind o re-
vărsare oarecum inițiatică, a ceea ce nu ar fi fost 
de dorit dar dacă e să fie atunci să o facem su-

blim... „Oamenii mi se păreau atât de frumoși”: „Acum câtva timp, mi se păreau 
cocoșați cum treceau/ gârboviți prin deșertul din mine, unde îmi îngropasem/ ultima 
scânteie de viață;/ aveam impresia că sunt dromaderi,/ îi catalogam fără să mă întreb 
ce păstrau/ în desagile de pe spatele câmpiei de frici,/ ce cărau după ei cu atâta îndâr-
jire/ prin grindina clipelor de cenușă.// Prea amorțită în cutia transparentă, pasărea/ 
nu mai avea pic de lumină în aripi,/ cerul senin i se închidea ca un ochi sinucigaș,/ nu-i 
rămăsese strop de curcubeu în piept să-i bată ca o inimă;/ în ziua cutremurului, cutia 
de sticlă se croi/ înflorind în zeci de alexandrite,/ ca un parbriz înghețat atins de o cas-
tană coaptă.// Apoi a venit tăcerea aceea puternică precum o rugăciune.// Când m-am 
trezit, pasărea mi se înălța dintre versuri/ dincolo de umbrele morții și oamenii,/ ah, 
oamenii.../ mi se păreau atât de frumoși cum se opinteau/ la fiecare sută de metri de 
urcuș sisific,/ sorbind fericirea strop cu strop/ din cocoașele lor de dromaderi îndum-
nezeiți,/ încât mi-au făcut poftă de viață!” Ne aranjăm ținuta de oameni cumsecade, 
pentru a nu folosi cu nimic. Luăm cu noi tot ce suntem în stare, pentru un preambul 
la nemișcare, trâmbițăm fericirea într-o încercare eșuată, ne mirăm de noi înșine până 
la urmă. Adevărul că odată eram atât de frumoşi, cei mai frumoși. Nu doar păream, ci 
chiar eram. Acest poem al Mihaelei Meravei descrie cumplit de real ceea ce am trăit cu 
toții. Poem reușit despre un rateu al sorții. Reprezentativ pentru o carte care convinge, 
dincolo de contextul existențial inedit, cam prozaic dar uite cum devenit profund liric. 

Cum e, firesc sau nefiresc, să scrii o 
carte despre lehamite și supraviețuire, 
despre dragoste și înstrăinare din pricină 
de secol douăzeci și unu în care depărtările 
vin mai aproape în timp ce aproapele se 
îndepărtează. Viața o tot începi și ți-e frică să 
nu se termine, cu cartea e altfel, o-ncepi și nu 
știi cum s-o termini. Își culege și își zidește 
Liviu Ofileanu piatră pe piatră ducerile 
și zicerile, într-o cruce la 
purtător căruia neștiind cum 
să-i zică, de înviere sau de 
sfârtecare, o botează cu un 
nume adus aminte pesemne 
dintr-o tinerețe când nu știa 
sigur dacă va avea la ce să 
folosească un instrument cât 
se poate de natural și pus 
la punct și astfel iată-ne pe 
masă cu „manualul in-
ginerului de drumuri 
şi poduri”. Încercarea 
senzației de naștere și de 
pomană, învăluie discursul 
poetic într-o amețitoare odisee 
printre picurii de viu traduși 
în încordarea privirii și a pum-
nului, și în lacrimă și în sudoare. Poetul e 
atât de trăitor cât poate fi regulamentar pe o 
muchie dintre deznădejde și speranță, noroc 
cu ironia care îl ține deoparte de îmbrățișarea 
prăpastiei. Şi când pare să-i fie bine, lui nu 
îi e bine deloc, doar o părere acră de bine ce 
îl poartă de-l șmirghelește să îi dea luciu ca 
unui pendul pierdut și proaspăt recuperat 
ce își așteaptă gloria unei dimineți care să-l 
trezească dintr-o centrifugă nefastă. Într-
un fragil echilibru, printr-un lexic categoric 
liber, se petrec cele de petrecut, pentru a se 
tasa și rostui dacă este posibil în perpectiva 
unei existențe ceva mai limpezi. Fiecare poem 
este o filă de jurnal (sau de manual?), oricum 
te pun pe gânduri aceste forme de trăire în 
partea tulbure a realului, e în ansamblu ca o 
trăire amânată nu se știe până când. Pilot de 
încercare în block-start, Liviu Ofileanu, cu 
ale sale - maturitate, sinceritate și conștiență: 

„sunt de câțiva ani în anu’ morții./ lucrez la 
drumuri și poduri, vin de la lucru cu privirea 
omului/ dezgropat pentru analize în plus./ 
las încă o zi tâmpită și ajung fiert ca racul, trec 
pe sub duș,/ întorc frigiderul, desfac o bere 
și m-arunc în fotoliu.// abia aștept să vină 
primăvara dar abia e toamnă,/ cad frunzele 
și suflă vântul iar Io n-am ce să adun,/ 
continui cu săpatul fracturându-l cu pauze-n 

care pufăi,/ iau proporții doar 
cu o masă pe zi./ alcoolu’ din 
sânge mă dezinfectează și 
ficatul produce ca uzinele 
siemens,/ această metodă 
a fost născocită pentru a 
reliefa ostilitatea față de 
unele principii de bază;/ aș 
fi putut să mă înborgesiez, 
să fi fost împessoat definit./ 
e de câteva ori mai greu să fii 
Tu însuți,/ am ales varianta 
personală deoarece./ am 
renunțat să epatez întrucât./ 
cioplesc blocul de piatră până 
când./ oricum, nu strategia 
interesează, doar who’s 
who.// nu-mi amintesc defel 

viețile anterioare, abia țin minte ce-am 
trăit aseară, parcă mă salvau niște degete 
fine și lungi,/ am trecut prin ridiche toate 
actrițele,/ inclusiv aia din basic instinct fără 
ca Ele să afle vreodată./ într-o zi am citit pe 
faianța din toaleta bodegii un scris cu roșu:/ 
nu pișa capacu și nu te șterge de perete!/ nu-
mi amintesc să fi văzut vreun film porno/ 
mai trist și mai gol decât viața mea./ dar aș 
putea măcar să fiu înțeles și iertat;/ în anu’ 
morții trăiești și te faci că lucrezi ca mircea.” 
(anul morții). 

Exemplu de poezie organică, extract de 
periplu printr-o vâscoză și andocare de ava-
rie pe o punte slab luminată, între indefini-
rea drumurilor și podurilor care poate chiar 
există fără a duce însă nicăieri altundeva în 
afară de dinspre ieri în mâine și invers. O 
lungă coadă la viață, pe care poetul a ajuns 
s-o urască și s-o venereze  deopotrivă. 

Liviu Ofileanu: Cartea mai grea ca viața răsturnată pe dos 

Începutul ființei nu e neapărat despre 
naștere sau renaștere, ori alte obișnuințe 
de genul acesta,  ci, mai degrabă, poate fi 
o respirație subtilă, posibil și subversivă, 
izbucnită dintr-o șoaptă de iarbă, cine știe 
dacă nu dintr-o exclamație de piatră pe 
unde se gudură iarba. Iar moartea pare-se 
a nu exista aievea, sau dacă e atunci nefiind 
singulară. Altfel spus, se trăiește și se moare 
din plin, în diverse feluri de anapodare a 
substanței și formelor. Circuitele pe care 
se întâmplă aceste grozăvii sunt în parte de 
formula unu, iar în celelalte părți de formule 
dorite și aflate în curs de elaborare.  Eu și tu 
sunt motive, precum sunt și tehnici pentru 
modele de gândire. Mai departe, se practică 
fără manuale și proiecte, construcția de eu 
și aceea de tu. Să nu vă zic ce junglă e aici, 
ecuații multiple, necunoscute cât cuprinde 
imaginația... Dimensiunea de eu de multe 
ori se pierde în explozii de tu, în vreme ce 
tu merge până la a se justifica existențial 
prin eu. În legătura aceasta biunivocă, 
poeta se exacerbează  caracterial, își am-
plifică personalitatea și dezlănțuie forța 

magnetică aceea care susținea nevoia de 
polaritate. Any Drăgoianu beneficiază 
de „Setea învingătorilor”, ca de un drog 
din câte se vede preludic ales, dar abia 
acum experimentat. Setea se manifestă 
asupra efluviilor surprinse în situații de 
descătușare energetică, atunci când se 
decantează trăirile frenetice. În locul unui 
strigăt de luptă sau, da, de neapărată 
învingere, este preferată recunoașterea 
metamorfică și analiza efectelor, cât de 
imprevizibile ar fi acestea. Stările, de fapt, 
sunt adeseori halucinogene, implicând 
arealul existent sau încă neinventat: 
„respirația tot mai agitată/ mă trimite la 
marginea lumii/ acolo unde gurile însetate/ 
așteaptă picătura de adevăr/ vine o vreme/ 
când suntem aruncați cu forța/ din propria 
viață/ și ne încurcăm/ în fericiri prea mari/ 
de unde atâta curaj/ când Don Quijote 
și-a singularizat nebunia/ sau poate că 
nu/ a trecut prin fiecare dintre noi/ cum 
trec trenurile/ prin gările însemnate/ pe 
harta obligatorie// întrebări sticloase/ 
ajung în destinul meu/ fie-mi tăcerea de 
folos” (Întrebări sticloase acoperă 
văzduhul). Aceste întrebări, care par 
periculoase, probabil nu au dat încă piept 
cu răspunsurile de-a dreptul paradoxale 
sau, oricum, ciudat prevestitoare... „În 
acest poem nu moare nimeni”: „nici 
timpul pe care îl hulim ca nebunii/ și nici 
păsările mai bătrâne cu un anotimp/ aici 
ne vom potoli setea și foamea/ în timp ce 
eu curăț cuvintele/ de sângele închegat/ la 
marginea lumii/ tu te descoperi uimitor și/ 
aproape că degetele îți iau foc/ văzându-mi 
chipul desenat pe podea// în acest poem nu 
mai trăiește nimeni/ e plin de iluzii peste 
tot/ imagini trucate ni se așază pe suflet/ 
dar găsim puterea să întrebăm/ cum se 
fac întoarcerile/ și până unde e dispus 
Dumnezeu/ să ne lase în libertate”.  Putem 
specula că, efuziunea fiind obligatorie, 
confruntarea este una indusă și, mai mult,  
voit subliminală, pentru că, nu-i așa, ceva 
trebuie să se întâmple pentru a exista 
învingători, aceasta din nevoia de asociere 
a setei cu un eveniment notabil. Astfel 
încât este bine, avem învingători, dar nu 
avem învinși. Eu, tu – în cele din urmă in-
separabili și posibil armonizând. 

Any Drăgoianu:
Incertitudinea de eu 

și amăgirea de tu 
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Cartea Românească Iași și la sediul USR București

24 meridiane

Poeta Wanda Monteiro s-a născut în 21 martie 1958 la Alenquer, 
statul Pará, din Amazonia braziliană. Colaborează la mai multe 
publicații culturale din țara ei sau din Portugalia. De asemenea, ver-
surile sale figurează în diverse antologii. Este autoarea volumelor:  O 
beijo da chuva (Sărutul ploii)  - 2008, Anverso - 2011, Duas mulheres 
entardecendo - 2015, Aquatempo (Acvatimp) - 2016, A liturgia do tem-
po e outros silêncios - 2019. 

Wanda Monteiro  

Corp public 

Nu locuiesc o țară. Locuiesc un corp 
-zdrobit- 
cu umilință desfăcându-se 
peste ruinele avide 
și respirând arsura zilelor. 
 
Nu locuiesc o țară. Locuiesc un corp 
fără flori 
ce îndură 
dezvelit de tihnă 
tresărirea imposibil de șters 
a celor de curând siluiți. 
 
Nu locuiesc o țară. Locuiesc un corp 
cuprins de oase 
și instruit 
precum nemiloasele  
cuțite să vină 
asupra oricui ar îndrăzni 
să manifeste 
dezmierdare 
pe suprafața sa răvășită. 
 
Acest corp 
nu recunoaște nimic din ce nu e 
vânătaie, 
plagă necontenit deschisă, 
ori gesturi de degradare abruptă. 
 
Nu locuiesc o țară. Locuiesc un corp 
-pustiit- 
dansând cu masacrul 
și îmbibat de cei mai blestemați 
din haita turbată, 
ce numai moartea se pricepe să o nască. 
 
Nu locuiesc o țară. Locuiesc un corp public 
atât de micșorat 
încât slabii mei pași îi fac rău 
iar zvonul nădejdii mele îl zbuciumă.. 
 
Mă ghemuiesc 
în locșorul cuminte 
străină 
de pulsul neregulat 
al frumuseții ireale și duse 
pe când devorez 
rămășițele arderii. 
 
Mă ghemuiesc 
și sper ca dimineața 
să ne surprindă cu dovezi 
că atât 
acest corp pe care-l locuiesc cât și eu 
-vom supraviețui- 
lungii nopți 
a haitei.

Acvatimp 
XXII 

Lucrurile - spațiul gol - pământul 
timpul 
propriul timp 
toate sunt în așteptarea 
și-n căutarea noastră 
suntem destinul lor 

în zilele de absență 
încearcă să eviți așteptarea 
când așteptarea e densă 
letargia orelor 
nu dă zilelor lumină 

III

sub liturghia timpului 
un pământ călător 
se mișcă în respirația amintirii 

III

Acum nu vreau să plece 
nimeni în afară de mine. 
Lumea asta e pentru mine 
atât de ciudată. Totul palpită 
și plutește pe o suprafață iluzorie. 

Această rețea virtuală - care 
generează mai multă disonanță decât 
rezonanță - sfârșește prin a provoca 
o denaturare a realității. Nu pot ghici 
drumuri în fața atâtor devieri. 
Dar... 
Poate că mâine 
sau în apoia cărării cuvintelor, 
voi găsi un nord. 
În acum, cu acum 
și deasupra lui acum. 
Am spart busola. 
Nordul sunt Eu. 

III

scrierea poeziei 
are această pornire-ndrăzneață 
să deschidă ferestre în spațiu-timp 
să plănuiască 
să reediteze lumea 
să-i reteze cumințenia 

să dea glas florilor 
pietrelor și jivinelor 

să dea aripi peștilor 
și păsărilor să le dea branhii 
ca să-noate 
să-noate 
să-noate 

să dea muzicii darul culorilor 
iar culorilor tonul muzicii 
ah 

să-i dea cucuvelei 
un cântec prevestitor de bine  
să-i dea păsării colibri 
pofta de a săruta și guri 
în afară de flori se-nțelege 

în geografia scrisului 
trebuie să-ndrăznim 
a înveli timpul 
cu îndemnul de-a născoci altă lume 

În apoia cărării 
cuvintelor 

poemul 
dinăuntrul pietrei  
înfruntă 
crește  
provoacă 
își extirpează din rădăcini simțurile 
se-ntrupează  
în imaginea exactă 
traversează retina 
se fărâmițează-n existența 
inexactă 

în afara pietrei  
verbul a cărui naștere e anunțată 
împietrește-n fața inefabilului privirii ei 

III

timpul vorbește auzului tău 
cuvânt-muchie 
îți sfâșie gândul la jumătate 
face o despicătură fină 
adâncă - întunecoasă  
îți taie răsuflarea 
îți golește gura de glas 
poți auzi pașii 

cuvintelor alergând 
scârțâitul oaselor lor 
rănindu-ți deșertul din piept 

totul e-atât de tăcut pe pământul tău 
și nu știi că poemul a murit 

III

Apus 
această iluzie ce ne face să simțim 
că soarele apune 
Dar soarele n-apune nicicând și 
nicicând nu se-ascunde 
Noi îl pierdem 
din vedere 

III 

Ochii tăi privesc râul invizibil 
în el - cuvinte 
pe care nicicând nu le-ai spus 
înoată precum niște pești orbi 
flămânzi 
murind de foame 
din curajul tău de-a le spune 
în albia râului 
un eu niciodată rostit 
naufragiază 
reverberându-ți uimirile 
și neliniștile 

III

Poetul are sunetul cuvântului 
vederea atentă la imaginea 
proiectată-n lăuntrul ochilor 
în adâncul adâncului peisajului 
se află izvorul gol-goluț 
acolo unde locuiește tăcerea 
în această tăcere 
ce-atinge muzica poemului 
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