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Despre Premiul Nobel, 
devenire și desăvârșire

2 opiniile noastre

l După cum se poate observa și în acest an, 
Premiul Nobel începe să ne dea târcoale, in-
direct, pe la origini, cum se spune. După El-
friede Jelinek (2004), a cărei mamă, Olga 
Ilona Buchner, era o săsoaică provenind din 
România, după Herta Müller (2009), năs-
cută la Nițchidorf, în județul Timiș, iată că 
Academia Suedeză o premiază în 2020 pe 
Louise Glück, cu origini bihorene, bunicii 
ei materni, Henrik Glück și Theresa Mosko-
vitz, fiind evrei maghiari care au trăit în Va-
lea lui Mihai și în 1900 au emigrat în Ame-
rica. Dacă favorizate au fost până în prezent 
femeile, speranța bărbaților stă fie într-o 
schimbare de gen, fie în emigrare. Condiția 
esențială însă rămâne aceeași: românul tre-
buie să fie ori ungur, ori neamț, ori evreu.
l Un videoclip din 2014, „De ce nu citiți?”, 

postat pe YouTube de grupul Epic Show, a 
adunat până în prezent peste 333.333 de vi-
zionări, bineînțeles că tocmai de la cei care 
citesc, pentru că cei ce nu citesc nici nu vide-
ourmăresc. Conceput ca o metodă de a pro-
mova cititul cărților imprimate pe celulită, în 
liniștea aceea ciudată din bibliotecuri, video-
clipul are toate șansele să-și atingă scopul în 
această perioadă de pandemie online, când 
toată lumea pare a se fi săturat să mai trăias-
că virtual și duce dorul unei vieți adevărate. 
Dar nu cititul e problema zilelor noastre, ci 
scrisul, calitatea și mesajul lui, care se degra-
dează de la o zi la alta și îndepărtează citito-
rii. Ca să nu mai amintesc de absența totală a 
acelor scrieri care te formează ca om.
l N-am înțeles niciodată de ce o moștenire 

materială, fie ea cât de mică, naște o mulțime 
de pretendenți și dispute între aceștia, pe 
când o moștenire spirituală, mult mai valo-
roasă decât cele cu zeci de zerouri și aflată la 
dispoziția tuturor, abia dacă interesează pe 
unul sau doi pământeni. Este vorba despre 
cărțile care te formează, care te ajută să devii, 
să fii și să-ți desăvârșești ființarea. Este vor-
ba despre marile cărți ale omenirii, fie ele de 
filosofie, de mitologie, de religie sau de lite-
ratură, al căror mesaj este întru ființă și întru 
ființare. Dar cea mai valoroasă dintre toate 
cred că este cartea cărților, nu doar pentru că 
în ea găsim și filosofie, și mitologie, și religie, 
și poezie, ci pentru că în ea găsim adevărul 
adevărat, dintotdeauna pentru totdeauna.

„N-am înțeles 
niciodată de 

ce o moștenire 
materială, fie 

ea cât de mică, 
naște o mulțime 
de pretendenți 
și dispute între 

aceștia, pe când 
o moștenire 

spirituală, mult 
mai valoroasă 
decât cele cu 

zeci de zerouri și 
aflată la dispoziția 
tuturor, abia dacă 

interesează pe unul 
sau doi pământeni”

Nicolae SILADE
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Fiind vorba de sceptici, poate – și nu poate: 
sigur! – ar fi trebuit să încep cu Emil Cioran, dar 
despre acesta am tratat într-o carte întreagă, in-
titulată Insomnia lui Dumnezeu (cine n-o 
are s-o... citească). De aceea, în acest număr ne 
vom rezuma la partea a doua a problemei, Isus 
al poeților, fiindcă de data aceasta vor fi doi.

Moartea literei și liturghia clipei
În prima parte, ne vom ocupa de trei apariții 

recente ale lui Gheorghe Simon, „fiul Agapi-
ei”: Liturghia clipei, Calea iubirii și Calea Nu-
melui – toate din 2019 (Doxologia, Timpul și 
Eikon). Prima este „tipărită cu binecuvântarea 
Înaltpreasfințitului TEOFAN, Mitropopitul 
Moldovei și Bucovinei” titlul primei secțiuni 
fiind chiar Fiul Omului, din care noi am re-
ținut în vederea demonstrației de față titluri-
le: Împărăţia cerească, Cuvântul Părintelui, 
Fiul Omului (p.16); dar și Trista casă a morţii, 
Crin crucificat, Moartea nu ne poate opri, sau 
Raza se înspică sub formă de cruce, Numele 
fără chip, Răspântia crucificării.

Crescut sub bune haruspicii și într-un leagăn 
de cultură religioasă, remarcat 
de timpuriu de critica literară, 
poetul Gh. Simon vestește ca 
un proroc al timpurilor noas-
tre (poeta vates) „prorocirea 
de veacuri/ acum întâmplată”; 
„Cum în agonie Fiul Omului/ 
să fie răstignit/ și toată puterea 
morții să se fi risipit”. El afirmă 
cu toată convingerea: „Doar 
prin răstignire de sine/ omul 
poate deveni el însuși”; „și clipa 
nu se întrerupe/ ci doar se frân-
ge și se rupe/ și cade ca un fruct 
de pe cruce” (Fiul Omului). Am 
asociat Moartea literei de Li-
turghia clipei, deși acest din 
urmă poem se regăsește doar în 
volumul de la Eikon, Calea Nu-
melui (p.93). 

Poetul poate constata pentru noi „cum ini-
țiala Tatălui ține loc/ de Numele întreg al Fi-
ului” (Moartea literei). Este o străvezie aluzie 
la afirmația puternică făcută de Isus în fața 
cărturarior și fariseilor: „Înainte de Avram 
Eu sunt”, unde Fiul Omului folosește prefixul 
Tetragramei: YH(WH), jumătate din Nume-
le Preasfânt. Iar în poemul Liturghia clipei, 
chipul lui Dumnezeu este încununat „cu aura 
înminunării/ de a fi deopotrivă/ cu mersul ne-
întrerupt al stelelor/ cu litere aurifere/ în li-
turghia clipei”. În Crin crucificat, poetul face 
o afirmația cvasibiblică: „Logos întrupat/ e 
crinul crucificat/ în patru zări/ și întreită înfă-
țișare (s.n.)/ cum necuprins e sufletul/ omului 
răpit spre înălțare”. Aluzia la Sfânta Treime 
este prea străvezie s-o mai subliniem noi.

Calea iubirii – ed. Timpul din Iași – este îm-
părțită în trei secțiuni: I. VIA TERRA, II. VIA 
PRECARIA, III. VIA SACRA. Ne-am oprit, 
cum era de așteptat, la secțiunea a treia, dar și 
în celelalte descoperim, disemninate, semne-
semințe ale sacrului: Calea ascetică, Iubirea 
e ardere de tot, Nemuritor e numele iubirii. 
Poetul vede „amprenta nevăzută a sufletului” 
(Eminesciană) - „așa cum prin Dumnezeu/ 
suntem toți fii ai aceluiași Părinte/ salvați ca 
prin minune...” (Duhul pregnant). La fel cum 
„Sabia Duhului separă răul din lume”, Poetul 
face distincție netă între Dum-
nezeu și idoli – fie aceștia și mo-
derni: „Dumnezeu de pe buze/ 
e un Dumnezeu care nu aude. 
Dumnezeul din inimă  e cel ade-
vărat. M-am regăsit copil/ ru-
gându-mă în Agapia” (Iubirea 
e ardere de tot). Iar în poemul 
Crucificare, „Rană vie, cuvântul, 
în tăcerea aspră/ apropie suflete 
în agonie/ suspendate deasupra 
deasuprelor”; „Rugăciunea face 
să se cutremure toată firea/ să se 
scuture praful din ochiul veghe-
torului” (Crucificare).

„Pentru a ajunge în împărăția 
tăcerii/ calea cea mai scurtă/ 
(este) prin pădurea de semne”; 
„Așteptarea... întâmpinându-ne 
fericiți/ sosind la timp/ precum 
ne-ar fi dat/ să-L întrezărim/ pe Dumnezeul 
cel Viu/ în crucea clipei” (Împărăția tăcerii). 
În afară de cele amintite, la fel de puternic cu-
tremurate de prezența sacrului mai sunt volu-
mele Viaţa după Iisus (Panteon, 1996), Ardere 
de tot (Princeps Edit, 2009), Dumnezeu citeş-
te din cartea vieţii (eLiteratura, 2014), Aga-

pia perpetua (Timpul, 
2017). Dar cu aceasta, 
aventura spirituală a 
îmbisericitului Gher-
ghe Simon nu se opreș-
te – poate că abia ce a 
început...

Lacrima lui Dumne-
zeu (Dumnezeu aple-

cat peste o carte)
„Dumnezeu/ tăcut ca o 

lacrimă mă privea...”

Al doilea poet ales de noi - poate nu tocmai 
la întâmplare – este Teodor Dume, cu volume-
le Moartea din vis (ed. Pim, 2020) și Dum-
nezeu tăcut ca o lacrimă (aceeași editură 
– același an). Un poet religios autentic și de 
mâna întâi. Pentru că editurile nu specifică și 
luna, numai după data dedicațiilor – martie și 
septembrie – ne-am putut da seama de ordi-
nea aparițiilor, dar cele două cărți au repre-
zentat pentru noi un material de investigație 

prețios. Din prima, ne-au atras 
atenția titlurile: Mă rog lui 
Dumnezeu să mai aştepte, Ca 
între Tată şi Fiu, Dumnezeu e 
acasă, Doamne, de ce nu mai 
am timp. Există doar oameni 
şi un singur Dumnezeu, Nu 
toţi oamenii locuiesc în Dum-
nezeu, Câteodată şi Dumnezeu 
rămâne singur... 

Iar din următorul: Dumene-
zeu tăcut ca o lacrimă, Încă o 
zi de la Dumnezeu, Un Dumne-
zeu personalizat, Tu şi Dumne-
zeu, Eu, Darul lui Dumnezeu, 
La cină cu Dumnezeu, Oglin-
da din lacrima lui Dumnezeu, 
Când somnul lui Dumnezeu 
cutremură, Eu şi Dumnezeu 
sub acelaşi cer, Te vei întoarce 

la fel ca şi Dumnezeu, Învaţă să plângi, mi-a 
spus Dumnezeu... (Vă dați seama că, luând în 
seamă doar aceste titluri, și amintindu-ne că 
cei mai mulți poeți se cam feresc să amintească 
măcar în poemele lor Numele lui Dumnezeu, 
Teodor Dume se recomandă cu prisosință ca 
un poet religios!) Dar să considerăm nu doar 
„coaja”, ci și conținutul, miezul acestor poeme.

Poetul identifică și adoră, nu un zeu genera-
l(izat), ci Un Dumnezeu personalizat: „și mai 
știu că nici un îndulcitor nu îndulcește/ așa de 
tare precum credința și/ lacrima lui Dumne-
zeu” (Un Dumnezeu personalizat). De aseme-
nea, el își imaginează cu succes Ultima zi pe 
pământ: „azi nu mai am nevoie de apă/ și nici 
de mâncare/ o să adorm flămând... voi cerși la 
ușa lui Dumnezeu/ nu apă nu mâncare/ ci pu-
țină dragoste și îndurare”; „la poarta la care voi 
ajunge/ unde oamenii se dezbracă/ de păcate 
și de lume/ mă va primi Dumnezeu...” „Dum-
nezeu se scarpină în barbă/ mă întorc și îl rog/ 
să mă mai lase o zi/ mă privește și tace...// de 
sub privirea lui blândă/ țâșnește o lacrimă...” 
(Oglinda din lacrima lui Dumnezeu). 

Dar iată că... „Dumnezeu e acasă” – poem 
în care este evocat, voalat, hypostasul Fiului: 
„mi-ai spus că Dumnezeu/ a murit strivit de 
întuneric/ și nu te-am crezut/ mult mai târziu/ 
mi-ai spus că/ Dumnezeu a înviat (s.n.)/ și te-

am crezut”; „acolo unde am vrut 
să ajung/ și nu am ajuns/ cineva 
cotrobăie/ sub albastrul decu-
pat/ se vede Dumnezeu aplecat 
peste o carte...” (Doamne, de 
ce nu mai am timp). În succe-
siunea generațiilor, pe pământ 
există mai mulți oameni - cre-
atură - și un singur Dumnezeu-
Creator: „Adevărul e că oamenii 
nu mor/ ei sunt ca niște trepte/ 
pe care călcăm/ și ne înălțăm/ 
unul peste celălalt...”; „exis-
tă doar oameni și un (singur) 
Dumnezeu/ care din propria lor 
suferință/ și-au modelat chipul 
de lut” (Există doar oameni și 
un singur Dumnezeu). Remar-
căm aici ideea următoare: „chi-
pul de lut” este și el inspirat din 

chipul şi asemănarea unui Creator. Mama și 
tata sunt personaje frecvente ale poeziei lui 
Teodor Dume: „TATA.../ tăcut/ de sub umbra 
rămasă/ undeva în timp/ Dumnezeu/ mă pri-
vea de parcă/ nu s-ar fi/ întâmplat nimic...” 
(Învață să plângi, mi-a zis Dumnezeu). Iată 
lecția de viață supremă.

Isus al Scepticului și cel al Poetului (II)

Remus V. 
GIORGIONI

n ilustraţiile numărului n

Ilustrăm acest număr cu lucrări semnate de: Costin Brăteanu, Ion 
Diaconu, Victor Gingiu, Mihaela Meral, Sarah Raluca Miulescu, Ce-
cilia Plăvițu, Constantin Plăvițu, Polia Rădoi, Ecaterina  Schiwago, 
Ana Semenescu, Valeriu Sepi și Gabi Vacuță, realizate în Tabăra de 
Creație „Danubius Art”, de la Svinița (un proiect al Grupului AR-
HART), organizată în perioada 31 august - 7 octombrie 2020, de că-
tre Centrul Cultural „Nichita Stănescu” - Drobeta-Turnu Severin. 
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Isus al Scepticului și cel al Poetului (II)
Cornel  UNGUREANU

Sunt din Caraş, localităţile lor sunt 
apropiate, sunt ai  ţinutului  prin ope-
ra lor: prin demersurile lor. Vor să 
„vorbească” despre rădăcinile lor. De-
spre lumea lor originară. Sunt  urmaşii 
unor „învăţători”, ţărani bravi, care au 
făcut multe pentru satul lor.    

Dar oare mai ştim ce înseamnă „Ba-
nat”? Întrebarea „ce se cuvine Banatu-
lui?” revine în opera fiecăruia. Timişoara 
a devenit, după Unire, capitala Banatu-
lui, iar ei trebuie să înţeleagă acest lu-
cru, chiar dacă Banatul lor e Căraş. 
„Chemarea la Timişoara” străbate în 
scrisorile fiecăruia: îşi scriu mereu ca 
nişte cărturari, ca artişti care trebuie 
să rămână alături. Definiţia Banatu-
lui, crede Virgil Birou, nu ar trebui să 
înceapă de la „Barocul etnografiei”, cel-
ebrul eseu al lui Lucian Blaga, ci de la 
un  om al locului. „Dacă e vorba de un 
complex pompos de calităţi şi atribute, 
o intuiţie mai inspirată (ca a lui Lucian 
Blaga, n.n.) nici nu se putea găsi. Dar un 
cărăşan de duh, sculptorul Ladea după o 
scurtă experienţă timişoreană a oftat: „O 
fi aici Metropola Banatului, dar simt că 
Bănat numai în Căraş este!”. Şi urmează 
o altă definiţie a Banatului, care „numai 
în Căraş este”.

Şi îşi răspunde Virgil Birou:
„Sculptorul Ladea este observator fin. 

Căci pusta, ea însăşi lipsită de relief, de-
nivelează şi uniformizează şi caracterele. 
Dar cele patru văi cărăşene, despărţite 
de dealuri izolatoare, prezintă patru fa-
ţete ale unei culturi minore, brodate pe 
acelaşi fond comun, care s-au păstrat şi 
dezvoltat destul de ferite în intemperiile 
veacului: Valea Bârzavei, unde  satira 
populară se dezvoltă tropical şi unde 
furnale şi fabrici dau formă şi conţinut 
tendinţelor româneşti de neatârnare 
economică: Valea Căraşului, unde pla-
iul şi florile nasc cele mai duioase cân-
tece şi hore, locul celor mai vechi coruri 
ţărăneşti; Valea Nerei, cu aur lucios în 
nisipuri, cu oameni săraci, care cântă 
cele mai frumoase doine, şi poartă cel 
mai împodobit port: Valea Dunării... iz-
vor de balade vitejeşti...”

„Oameni şi locuri din Căraş”, de Virgil 
Birou, începe cu o „prezentare” a locului: 
cititorul e invitat într-o altă lume: într-o 
lume care trebuie privită cu admiraţie: 

„Undeva, departe, aruncat la graniţa 
dinspre Soare-Apune a Ţării, deschili-
nit de restul lumii printr-un lanţ de 
munţi, două râuri  şi o pustă, dar mai cu 
seamă prin sufletul său unic, este aşezat 
Căraşul”. Şi: „În Căraş natura a dozat 
totul cu grijă. Forţele generatoare de 
Carpaţi ale spasmelor geologice de aici 
şi-au epuizat ultimele zvâcniri; totuşi în 
Căraş munţii cei mai mari nu sunt prea 
mari, văile nu vor să-şi umfle apele în  
fluvii, nici câmpia nu-şi desfăşoară înt-
insul în ne-mărginirea de pustă”.

everest
III

dimineața devreme cu mult înainte să se crape de ziuă când iluminatul 
public programat să se oprească la orele șase se oprește fix la ora șase 
când cornul lunii încă atârnă în crucea albă de pe domogled ca o figurină 
de turtă dulce în pomul de crăciun când pe cărarea din pădure o pisică albă 
scormonește printre frunzele uscate ale verii trecute când gunoierii trântesc 
tomberoanele pline cu praful și pulberea și rămășițele zilei de ieri
când niște fâșii de lumină răsar ca un miracol peste crestele munților din jur 
când încep să cânte păsările liturghia lor matinală
și susurul apei se face din nou auzit

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

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

când trebuie să alegi
între lucrările omului 
și lucrările domnului

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

de ce să mai aștepți răsăritul 
când răsăritul lumii ești tu

nicolaesilade.blogspot.com
Nicolae SILADE

poeme în proză

Primul volum din seria consacrată lui 
Virgil Birou începe cu un amplu studiu  
de Graţiela Benga-Ţuţuianu consacrat 
operei scriitorului: după ce a scris o 
monografie despre Victor Vlad Delama-
rina, după ce a  realizat o ediţie a operei 
lui Victor Vlad Delamarina, compara-
tistul care ne-a oferit două cărţi despre 

opera lui Mircea  Eliade ne propune 
primul volum, din cele şapte, ale ediţiei 
Virgil Birou.  

De obicei, fotografiile care exprimă 
cultura „de început” a Banatului îi aşează 
alături pe Virgil Birou, Ion Stoia Udrea 
şi  Romul Ladea. Un poet, un prozator, 
un sculptor, scriem azi, la mai bine de 
cinci decenii după ce şi-au încheiat ope-
ra: un romancier important pentru li-
teratura Europei  Centrale, un poet al 
expresionismului, solidar (mai ştie ci-
neva?) cu poeţii/teoreticienii Cercului 
de la Sibiu, şi, desigur, Romul Ladea, 
autor  al unor portrete memorabile... ale 
marilor bănăţeni. Ale marilor ardeleni. 
Dar diriguitor, o vreme, al întâmplărilor 
celor trei... mai ştie cineva de ele?

Primul volum al ediţiei Virgil Birou, 
realizată de Graţiela Benga, este consa-
crat  scriitorului care vrea să ne prezin-
te lumea sa: o lume puţin cunoscută în 
„România Mare”. E şi scriitor, dar şi so-
ciolog, şi fotograf: oamenii nu sunt „fru-
moşi” ca în filmele cu neasemuite ve-
dete. Sunt „primitivi”, imaginile  scriu 
despre îmbătrânirea lor. Sau despre 
muncile în subterană. 

„Năzuinţe şi realizări. Etape din   viaţa 
culturală bănăţeană” e dedicată tatălui: 
„Aceluia care a fost IULIU BIROU, das-
căl şi îndrumător anonim, dar neobosit 
al unui sat bănăţean timp de 52  de ani, 
închin această carte”.

Descoperirile lui Virgil Birou sunt 
mereu extraordinare, mărturisite cu  
mândrie, atunci când e vorba de oameni 
ai Banatului. Între numele fundamen-
tale pe care el le pune în lumină e Pavel 
Vasici Ungureanu: „Un document româ-
nesc de la 1830. Antropologia lui Pavel 
Vasici - Ungureanu” ar fi, după părerea 
lui Virgil Birou, un  document politic, 
fiindcă ar putea să ridice „potenţialul 
naţional”: „Privită sub acest unghi de 
vedere, cartea bănăţeanului Pavel Va-
sici - Ungureanu reprezintă un punct de 
reper. Ungureanu este între cei dintâi 
care nu prin scrieri politice, direct, ci 
prin răspândirea ştiinţei tind să ridice 
potenţialul naţional. El este conştient 
că naţiunea trebuie întărită mai întâi 
prin cultură pentru că astfel celela-
lte ur-mează aşa-zicând de la sine. Un 
popor cu mintea luminată se ridică şi 
se validează mai uşor pe plan economic 
şi, odată această problemă rezolvată, el 
îşi poate supune unei revizuiri situaţia 
socială şi politică”.

Ediţia Graţielei Benga  propune în pri-
mul volum al „Scrierilor” și „Crucile de 
piatră de pe Valea Caraşului”, onorată 
de Premiul Academiei. Raportul de pre-
miere academică a fost rostit de Emano-
il Bucuţa, care va spune despre Virgil 
Birou: „uneori îl crezi etnograf, uneori 
critic de artă, uneori istoric şi poate să fie 
toate acestea împreună ca să izbutească 
să înţeleagă viaţa unei regiuni naturale 
care este o imagine a unei provincii în-
tregi, cu amintiri foarte vechi şi cu valuri 
de imigraţie de ieri”.

Vor urma celelalte volume, impor-
tante şi pentru înţelegerea prozatorului. 
Sociografie şi antropologie, cu istoria 
petrecerii celor de pe Valea Caraşului: 
romanul „Lume fără cer”, care mai e şi 
o carte a destrămării şi a sfârşitului Im-
periului, va apărea într-unul din volu-
mele următoare. Ne mai rămân, pentru 
înţelegerea destrămării Imperiului un 
şir de romane magnifice, între care şi 
„Trilogia transilvană”, de Miklos Banffy. 
Trilogia lui Banffy era consacrată  „lumii 
de sus” a Imperiului,  Virgil Birou ne a-
propie de lumea de  jos: lumea fără cer.

 Documentar:   Virgil Birou, 
opere... complete 

Louise Glück, laureata Nobel pentru Literatură, are origini românești
După cum informează ebihoreanul.ro, poeta Louise 

Glück, laureata din acest an a premiului Nobel pentru 
Literatură, are origini bihorene, bunicii ei materni, 
Henrik Glück și Theresa Moskovitz, fiind evrei 
maghiari care au trăit în Valea lui Mihai şi au emigrat 
în America în anii 1900, împreună cu cei 6 copii.

Strămoșii Louisei Glück erau evrei fundamentalişti, 
profund religioși, şi au avut un rol important în 
comunitatea locală. Bunicul poetei, Henrik Glück, 
se ocupa de comerţul cu material lemnos şi avea un 
magazin în Valea lui Mihai, „Feldmann și Glück”, iar 
unul dintre străbunicii ei s-a numit tot Henrik Glück şi 
ar fi luptat ca soldat în Revoluţia maghiară din 1848. 
Familia bunicului ei a fost implicată în construcţia 
sinagogii locale, a fost în conducerea Băncii Populare, 
a deţinut o fabrică de sticlă, o firmă de confecţii, o 
fabrică de cafea, iar faimoasa Moară Gizella din oraş 
a fost fondată tot de ei. Avocatul Dr. Sándor Glück, tot 
antecesor al Louisei Glück, a luptat în Primul Război 
Mondial. După bătăliile de la Isonzo din 1915 (dintre 
Italia şi Austro-Ungaria), i s-a acordat Crucea Carol. 

Regulile evreilor ortodocşi interzic căsătoria cu per-
soane din afara comunităţii, iar majoritatea membrilor 

familiei Glück s-au căsătorit cu membrii familiei Feld-
mann. Cei doi străbunici pe linie maternă ai Louisei 
Glück proveneau din familia Feldmann, şi ea cunoscută 
în nordul Bihorului, atât pentru acţiunile filantropice, 
cât şi pentru membrii ei. Tivadar Feldmann, de pildă, 
a fost apicultorul orașului Valea lui Mihai, iar Aladár 
Feldmann - erou de război, în calitate de fotograf al 
Primului Război Mondial. Dintre cei care au rămas 

acasă, puţini au supravieţuit. Cei mai mulţi au pierit 
în timpul Holocaustului, amintirea lor fiind păstrată, 
încă, de o piatră funerară din cimitirul evreiesc din 
Valea lui Mihai. Bunicii Louisei au emigrat în 1900, 
urcându-se pe un vapor în Hamburg, împreună cu cei 
6 copii. Au primit cetăţenia americană în 29 ianuarie 
1913. Poeta s-a născut în 1943, la New York, iar în 
prezent locuiește în Cambridge, Massachusetts. Pe 
lângă activitatea de scriitoare, este și profesor la Yale 
University, New Haven, Connecticut. 

Pentru volumul The Wild Iris (1992) a primit Premiul 
Pulitzer, iar volumul „Faithful and Virtuous Night” a 
fost distins cu National Book Award. În 22 septembrie 
2016, președintele Barack Obama i-a conferit poetei  
National Humanities Medal (Medalia Naţională 
pentru Literatură) 2015 în timpul unei ceremonii în 
Camera de Est a Casei Albe din Washington.

Despre Premiul Nobel pe care l-a primit în acest an, 
poeta a mărturisit că este „surprinsă”, dar onorată să fi 
fost aleasă. Ea nu se afla printre favoriți și, după cum a 
declarat în trecut, preferă să aibă un public „restrâns, 
intens și pasional”. La fel de pasional ca poezia sa.

Nicolae SILADEFoto credit: szombat.org/Sigrid Estrada
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Într-o viață, exasperările sunt provocate de cauze 
absurde, stupide, iraționale și pot determina prin 
recurență căderi funeste în dezesperare. Pe de altă 
parte, credința, ca stare de spirit, refuză pluralul, 
ea nu poate fi decât una, iar cel de-o are, chiar ero-
dat de exasperări, e salvat, nu va ajunge niciodată 
la dezesperare. E cazul tulburător al poetului Eugen 
Dorcescu, poet mistic, de mare productivitate, dar și 
de mari profunzimi, survolând abisuri potențial absor-
bante, asemenea unor găuri negre, din preajma cărora 
reușește să revină, orientat de luminile credinței 
întreținute prin coabitarea cu Biblia și Scripturile. 
Hărăzit cu o sensibilitate de o acuitate care devine de 
cele mai multe ori dureroasă, Eugen Dorcescu percepe 
realitatea ambientală la modul participativ, nu pentru 
că și-ar dori implicarea, ci pentru că nu i se poate sus-
trage, cum ar vrea, în singurătatea „chiliei” sale, între 
cărțile întremătoare, dedicându-se exclusiv meditației 
și scrisului, ca singure soluții de supraviețuire într-o 
lume dezaxată din rânduiala divină, derapată într-un 
hău al anomiei agresive și dezumanizante. Un mod efi-
cient de apărare în asemenea conjuncturi este și jurna-
lul intim la care Eugen Dorcescu a recurs fără intenția 
de a-l face public. Abia acum, actuala soție, doamna 
Mirela-Ioana Dorcescu, l-a descoperit în sertarele po-
etului, l-a citit și, copleșită de dramatismul acestor 
pagini,  l-a convins să-l publice. Nu știu dacă va face 
bine imaginii poetului, deoarece tonul său justițiar, 
inflamat de exasperare, lipsit de menajamente, direct 
și deseori de o violență ce nu-i stă în fire, va reactiva 
din afară resentimente mai mult sau mai puțin la-
tente, clocite în invidie și ură. Dar a croncăni asupra 
sincerității și subiectivității unui jurnal înseamnă a-i 
contesta tocmai ceea ce-l definește ca specie, așadar 
e lipsit de sens, oricât de lezat te-ai simți. Mai mult: 
în astfel de situații chiar patetismul și redundanța  se 
cer considerate cu înțelegere, ca inerente, iar lucrurile 
evaluate așa cum se prezintă.

Jurnalul, intitulat în spiritul creației poetului – 
Îngerul adâncului 1– cuprinde un conglomerat de trăiri 
semnificative pentru un timp, un topos și un anume 
tip uman, bogate, dramatice, extrem solicitante, din-
tre anii 1991 și 1998. Sunt de reținut două detalii care 
pot explica opțiunea pentru această perioadă. Primul 
e acela că poetul, născut în 1942, se află nel mezzo del 
cammin di sua vita, iar împlinirea vârstei de 50 de ani 
îl obsedează și, ca atare, privește evenimentele prin 
prisma acestui jubileu care  devine motiv de reflecții 
de-a lungul întregii perioade de șapte ani. A doua 
remarcă ar fi aceea că anii 90 ai trecutului veac au fost 
profund bulversanți, atât pe plan internațional cât și 
pe mioriticul plai, unde au produs din belșug motive 
de exasperare pentru spiritele senzitive, dar inflexi-
bile, nedispuse la niciun fel de compromisuri, con-
cesii, tranzacții morale, iar în cazul artiștilor hărăziți, 
nici estetice. Acesta e contextul în care Eugen Dorces-
cu își scrie în taină jurnalul, pe care îl concepe ca pe 
„o cronică lăuntrică, un dialog cu mine însumi și, mai 
ales, o confesiune în fața Celui Veșnic.” Nici o cronică, 
în măsura în care este cu adevărat o cronică – și aici 
este – nu poate însă eluda mizeria fizică și morală nici 
a  semenului, nici a societății în ansamblul ei. Privind-o 
ca dintr-un survol, cronica lui Dorcescu revelează 

cititorului de azi întregul univers al unui oraș pe care 
poetul îl venerează și-l detestă deopotrivă. Venerația 
vine din istorica prestanță urbană a Timișoarei, din 
peisajul și atmosfera unice, din influența formativă, 
benefică, pe care a avut-o asupra autorului, în timp ce 
repudierea este efectul decăderii, de fapt al treptatei 
disoluții în ceața prezentului, a orașului de altădată. 
Balansul între venerație și renegare e prezent de-a 
lungul întregului jurnal, ilustrat și de peisajul uman: 
pe de-o parte o autentică elită, care se revelează în 
prietenii discrete, în reuniuni, lansări, vernisaje, spec-
tacole, ceremonii, toate de-o elevată spiritualitate; pe 
de altă parte o faună sordidă, care confirmă avant 
la lettre autenticitatea melanjului social atât de bine 
surprins în relativ recentul roman al lui Ion Nicolae 
Anghel, Cartea Boemei: o faună dezaxată, prosperând 
veninos într-un climat anarhic, care reușește să se in-

sinueze, desacralizând și ducând în deriziune totul. O 
secvență elocventă în acest sens este exasperarea po-
etului la spectacolul blasfemic O noapte furtunoasă, 
când părăsește sala (nu e, de altfel, singurul incident 
de acest fel): „Ce batjocură! Un adevărat scandal! Am 
plecat la pauză. Numai obscenități. Nu mă mir de regi-
zor, probabil un veleitar, un nenorocit ce vrea să pară 
interesant. Mă nedumerește că s-au găsit actori care să 
accepte o asemenea rușine [...] O interpretare genito-
urinară și fecaloidă. O infamie, exact în selectul, aris-
tocraticul Teatru timișorean... / Iar azi dimineață, aud 
la Radio Timișoara că a fost un mare succes. Bravo 
nouă! Așa ne trebuie, bată-ne norocul de faliți!” Am 
recurs la acest citat pentru că ilustrează perfect carac-
terul întregului jurnal: ținută auctorială, atmosferă, 
stil. El se referă însă doar la un episod pasager. Marele 
stres profesional și moral în care viețuiește autorul 
vine însă, constant, din Editura de Vest, fosta Facla, 
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unde fusese un scurt răstimp director și apoi, nevoit 
să demisioneze, rămânând redactor, în mijlocul a ceea 
ce devenise un viespar întreținut de un incompetent 
impus prin complicități jegoase, priceput doar în chiul 
și malversațiuni. Personajul e exasperant în aseme-
nea măsură, încât devine, din păcate, pe câteva sute 
de pagini, bestia neagră a jurnalierului care-și irosește 
energia pozitivă acordându-i o importanță ce salvează 
energumenul de neant. Și toată această tracasare 
întreținută de un lider al nulităților se desfășoară pe 
fondul unei ambianțe sufocante: „Ce mizerie agitația 
insalubră, cu ziare, hamburgheri, bișnițari, din inima 
orașului! O lume fără spirit, o lume ce alungă spiri-
tul. Agresivă, hulpavă, animalică, drojdia aceasta 
acoperă și sufocă orice însuflețire sociofilă.” Salvarea 
nu poate veni decât Acasă, în intimitatea izolării, unde 
se grăbește de fiecare dată să ajungă: „În locul meu, în 
spațiul meu, între cărțile mele, cu scrierile mele, cu cei 
dragi mie. Și, sper, cu Dumnezeu.”

Printre „cei dragi mie” se află, din fericire, în starea 
de împreună, și Oli, făptură fragilă și vulnerabilă, cu 
statut ambiguu, de soție și copil, deschis deopotrivă 
adorației Și, poate, cele mai dramatice și mai so-
licitante emoțional pagini ale jurnalului lui Eugen 
Dorcescu sunt cele ale cumplitelor trăiri pe care i le-a 
impus accidentul ei cardiac. Deși scăpată din infarct 
cu ajutorul unor medici dedicați și al rugăciunii, inclu-
siv al celei scrise după fiecare nouă însemnare de jur-
nal, episodul l-a marcat profund, trăind în continuare 
cu grija perpetuă de a o feri pe Oli de orice solicitare 
traumatizantă și sub teroarea tainică a unei oricând 
posibile morți subite. Ceea ce-l menține totuși pe o 
linie de plutire constantă se dovedește a fi în cele din 
urmă credința în menirea sa, în lucrul său sub veghea 
lui Dumnezeu și în comuniunea cu transcendența prin 
Scripturi. Fericirea omului Eugen Dorcescu, hărăzit, 
dar hărțuit de istorie, de hazard, de semeni nevrednici 
stă în zidirea propriei lucrări și în translarea poetică 
a Psalmilor, Pildelor, Ecclesiastului... Toate sunt iz-
bânzi estetice și ne amintesc de adevărul rostit cu 
asumarea riscurilor specifice acelor vremi, de Adrian 
Marino: „Toate victoriile estetice sunt și victorii mo-
rale, ale rezistenței și speranței.” Iar Eugen Dorcescu 
a intuit acest adevăr la care nu se poate ajunge decât 
prin renunțări: „Abia acum îmi trăiesc înțelept viața”, 
se mărturisește el, împăcat, jurnalului: „Nicio conce-
sie relațiilor sociale, lălâi, schimbătoare și stupide. 
Măririlor omenești. Gloriei facile. Slavei deșarte [...] 
Voi scrie așa cum scrie apa în pietriș, voi “cânta” așa 
cum cântă vântul într-o poiană pustie. Și cine este și va 
fi făcut să citească și să asculte, va citi și va asculta.”

Am citit și am ascultat. Și am înțeles de ce Eugen 
Dorcescu este un însingurat. Elogiat verbal, dar ig-
norat de ierarhizările conjuncturale. Cu o operă mo-
numentală, dar fără aderență la vreo „ceată”. Iar cete-
le îl ignoră. Ceea ce, iar și iar, îmi amintește de un alt 
adevăr, rostit cu vreo douăzeci de ani în urmă, de data 
asta de Mircea Daneliuc, într-un interviu din România 
literară: „În societate, răul este prolific, aşa cum me-
diocritatea e agresivă şi ofensivă. Personalităţile de 
valoare sunt rare şi neunite. Pentru că elita este formată 
din personalităţi puternice, care nu aglutinează. Pe 
când mediocrităţile, chiar dacă se urăsc, se coalizează. 
Şi totuşi, progresul omenirii e marcat de personalităţi, 
nu de mediocrităţi.“

Punct. 
__________________________
1. Eugen Dorcescu, Îngerul adâncului. Pagini de jurnal 

(1991-1998). Timișoara. Editura Mirton. 2020.

Magistrală a sufletului românesc, Dunărea a fost în acest început de toamnă 
subiect al demersurilor plastice ale grupului de lucru ARHART, coordonator al  
tabărei de creație „Danubius Art”, care s-a  desfășurat în localitatea Svinița, având 

un scop pe măsura pasiunii pe care artiștii plastici Constantin Plăvițu - curator, 
împreună cu Costin Brăteanu, coordonator, o depun pe tărîmul artei.

Participanții: Costin Brăteanu, Ion Diaconu, Victor Gingiu, Mihaela Meral, 
Sarah Raluca Miulescu, Cecilia Plăvițu, Constantin Plăvițu, Polia Rădoi, 
Ecaterina  Schiwago, Ana Semenescu, Valeriu Sepi, Gabi Vacuță, păstrînd 
spiritul ARHART- grup de lucru și atitudine artistică, reconsiderând în baza 
dovezilor arheologice continuitatea și vechimea locuirii acestor meleaguri și 
inspirați de măreția albastră a Dunării, într-o efervescență creatoare profundă, 
au purces la transpunerea în tipar artistic a simțămintelor induse de Dunăre, 
uriașul pe cale să se trezească înainte de intrarea sa în Cazane.

Părtași ai curgerii sale prin vremi și raportându-se la măreția de ape, oamenii 
locului au împrumutat din liniștea încremenită a Dunării, răzbind prin vremi cu 
demnitate și determinare.    

În lucrările realizate întâlnim înfățișări de peisaj în note suprarealiste, care 
exprimă simbioza dintre munte și Dunăre, fața falnică a muntelui Graben, dar și 
conglomeratul de stânci ce se aruncă curajos în apă asemeni unui pinten enorm.

Întâlnim zugrăvită imaginea Mântuitorului, din biserica locală ce străjuiește 
curgerea Dunării, dar și spiritualitatea ce transcede sufletul locuitorilor, îmbrăcând 
culori care tulbură dimpreună cu specificul tradiției locale, înfățișate într-o croma-
tică caldă, în care verdele se continuă cu roșul într-un dans al frumuseții.

De asemenea, întâlnim  materializate în lut nuduri  de femei în atitudini medita-
tive, inspirate de vecinatatea cu marele fluviu, care par să transpună plenitudinea 
de trăiri  pe care femeia, ca și Dunărea, le interiorizează.

Într-un peisaj mirific, bucurându-se de suportul primarului din Svinița și  
ospitalitatea sa la agropensiunea Graben, exprimăm mulțumirile artiștilor  care 
au răspuns invitației de participare către  doamna  Emilia Mihăilescu, organi-
zatorul taberei, și urăm la rândul nostru inspirație și împlinire artistică  pentru 
viitor celor prezenți în tabăra de creație a grupului ARHART de la Svinița 
anului de grație 2020. 

Ion DIACONU

Tabăra de creație „Danubius Art”
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„Natură” bogată, „o apariție de zile 
mari”, cum observase, primul, Lucian 
Raicu, scriitor prolific, polivalent, de-
rutant, un moralist, de fapt, înscenând 
– sub avalanșa cuvintelor – o viziune 
carnavalescă (Bahtin ar putea fi o pistă), 
în vecinătatea spectacolului popular, 
dezlegând probleme-arhetip, evaluând 
cotidianul cu fervoare detectivistică, 
translând concretul și încifrând / răstăl-
măcind sensurile, Dumitru Radu Popes-
cu, deși mitograf cu program, folosind 
alegoria ca liant, în pofida fragmentari-
tății și a refuzului coerenței, desacrali-
zează lumea (întoarsă pe dos). Cum mi-
turile „ne scapă printre degete” (averti-
za autorul Leului albastru), a le repune 
în discuție, a le reinterpreta / reintegra 
în fluiditatea existențială înseamnă, 
dincolo de armătura teoretică sau rezo-
nanțele folclorice, a descoperi, pe cont 
propriu, adevărurile eterne, structurile 
fundamentale etc., mulate, desigur, pe 
noile „evenimente”, decăzând în istorie. 
Fiindcă creația – ne reamintește Dumi-
tru Radu Popescu – a ajuns „o caricatu-
ră”; și, corectându-l pe Eliade, tot el ne 
asigura că profanul camuflează nu doar 
sacrul, ci și abjectul. De unde bipolaris-
mul textelor sale: spectacolul inocenței 
și „trezirea”, nostalgia paradisului și 
duhul apocalipsei, realismul fantastic 
și farsa bufonă, sublimitatea, grotescul 
carnavalesc și monștrii inconștientu-
lui, ambiguitatea tragică și implacabila 
degradare, pulverizând sensul, ames-

tecând – în coexistența / confruntarea 
nedomolită a contrariilor – candoarea și 
ticăloșia, violența, melodrama, parodia 
etc., cuprinzând lacom, acumulativ, ca-
leidoscopia lumii. Și aducând în scenă, 
prin ipostazierea unor destine, o faună 
ciudată, dezvoltând entropic drame, 
conflicte și obsesii, prinse în cavalcada 
unor echivoce dezvăluiri succesive, în 
regimul carnavalescului și într-o viziu-
ne mitic-parabolică, reînviind scenariile 
primordiale. Totuși, roiurile de analiști 
care, de-a lungul anilor, au cercetat cu 
osârdie harta scrierilor lui Dumitru 
Radu Popescu, au ajuns la o concluzie 
inatacabilă: indiferent de gen, insidioasa 
„invazie de poezie”, scrisă „cu idei”, ne-
greșit, cotropește Opera. Mai mult, no-
tația realistă se revitalizează prin „vocile 
poeziei”, scriitorul – nota cândva Doina 
Uricariu – regândind poezia prin pro-
ză. Să nu uităm că orgoliul de altădată, 
reactivat, era poezia. Dumitru Radu Po-
pescu debuta cu versuri, în 1953, în Cri-
şana și continuă a crede, nedezmințit, 
că poezia rămâne esența unui scriitor. 
Deloc ciudat, unicul său volum de ver-
suri (Câinele de fosfor, 1982) adună po-
eme antilirice, grotești-ironice, încercu-
ind cotidianul, pliat, mai degrabă, valu-
lui optzecist, fără a fi doar o „recreație”. 
Evident că și literatura dramatică, culti-
vând un teatru „necomplezent”, „liber” 
(zicea Marin Sorescu), deloc respectuos 
cu tiparul clasic, fără prejudecăți de for-
mulă și limbaj, suportă această infuzie 
poematică. Piesele sale, greu de „desci-
frat”, „translează” mitul (prometeic, în 
Hoţul de vulturi, de pildă) și impun mi-
tul ca revelator, observase Valentin Sil-
vestru, închipuind, dincolo de varietatea 
versiunilor scenice, o geografie magică. 
Acreditat ca dramaturg după un spec-
tacol la Târgu Mureș (cu Aceşti îngeri 
trişti), Dumitru Radu Popescu a produs 
aluvionar, sclipitor, cu vervă imagistică 
(și în ipostaza de eseist sau epistolier) o 
năucitoare ofertă textuală, de fantezie 
barocă, protagoniștii săi (închizând dra-
me, aspirând spre puritate) vădind o co-
nexitate subterană. Oricum, scenografia 
primează asupra textului, nota M. Ior-
gulescu, recunoscând că avem de-a face 
cu un prozator de mare originalitate, in-
teresul pentru dramaturgie nefiind doar 
un nevinovat capriciu. Mai mult, „des-
coperirea teatralității” a condus la radi-
calizarea prozei. Iar Laurențiu Ulici, în 
prelungirea ideii, va constata „acordul 
intim între genuri”, vălmășagul lumii 
fenomenale, cercetată dintr-o perspec-
tivă relativizantă, impunând adevărul 
multiplu. Morișca fabulațiilor îmbracă, 
de regulă, o intrigă polițistă, aglomerată 
epic, de conversie mitologică, chemând 
în sprijin, sub aparențe realiste, poetica 
folclorică și o conștiință arhaică. Nu-
velistul, însă, s-a dovedit mai tare de-
cât romancierul, spulberând disciplina 
clasică și oferind, în dialog cu opere de 
căpătâi, comentarii divagante, acut-per-
sonale, în cheie morală; înțelegând ade-
vărul ca „memorie a realității” într-o 
lume maculată, ea însăși incoerentă, 
pierzând sensul. Cândva, și editorialiș-
tii „în pantaloni scurți” (Mazilu, Cosașu, 
Ţic, E. Mandric) porniseră în căutarea 
„urgisitului” adevăr integral, cinstind 
faptul brut, descoperit, mai apoi, ca ro-
man nonfigurativ, și de alții (v. Truman 
Capote şi Nicolae Ţic, 1995).

Dar proza lui Dumitru Radu Popes-
cu, s-a observat, nu se bazează atât pe 
documente (chiar pornind de la fapte 
reale), ci pe tensiunea dezbaterii. Or, 
dezbaterea e posibilă chiar și în absența 
faptelor; contează – precizează undeva 
scriitorul – ce credem noi despre ele. O 
proză fără acțiune se țese prin provoca-
rea consecutivității: enigma sumară se 
va complica, monoloagele și limbuția 
(urmând „retorica ruralului”) radiogra-
fiază zbuciumul sufletesc. Pătrundem în 
interioritatea faptelor, personajele fiind 
obligate să se dezvăluie. Răscolirea tre-
cutului impune asemenea confruntări, 
eliberând interioritatea: producând, 
odată cu proliferarea vocilor, abunden-
ța de concret. Spiritul anchetator (la un 
prim exercițiu asistam în Dor) vizează 

nu pedepsirea crimei, ci elucidarea ca-
zului. Instanța morală funcționează ca 
un catharsis, vizând descărcarea ade-
vărului. Anchetele lui Dumitru Radu 
Popescu nu excavează faptele, ci ade-
vărurile, îndepărtând stratul de insi-
nuări și dilatând spaţiul culpabilităţii. 
Îndoiala e suverană, suspiciunea se in-
filtrează peste tot; șocul epic (crimele 
fiind „expediate” în trecut) pigmentea-
ză un univers dubitativ – produsul unei 
imaginații delirante. La Dumitru Radu 
Popescu totul e memorie. Tehnica an-
chetei, procedeu care a molipsit și pe 
alții, conjugă capacitatea judicativă cu 
libertatea de a nara: povestitorii devin 
creatori, personaje-prozatori chiar prin 
grija / grila reconstituirilor, imaginarul 

proliferează haotic având ca stimulent 
memoria afectivă. Acest elan confesiv, 
dezghiocând lumea fenomenală, pro-
voacă o reacție în lanț, implicit un lanț 
de povestiri. Narațiunea de tip anchetă 
dospește, își revarsă aluatul rememo-
rativ; uitarea înseamnă intrarea în ne-
ant. Caruselul mărturiilor, alimentat de 
pofta conversativă este tangent marelui 
subiect: ADEVĂRUL, ca supra-temă a 
romanelor lui Dumitru Radu Popescu. 
Disponibilitatea sa narativă crește pe 
solul fertil al cascadei de interogații. 
Scriitorul iubește întrebările; răspun-
surile martorilor diversifică arborescent 
epica, cu fantezie și forță speculativă; nu 
elucidează cazul, ci îl complică, reorga-
nizând datele.

Evident că nici Întoarcerea tatălui 
risipitor (2009) nu se putea rupe, bru-
tal, de acest fel de a fi în literatură. 
Fragmentarismul are ca liant viața. Fe-
bra imaginativă a scriitorului lucrează 
pentru a regăsi gustul vieții nefardate, 
pentru a recupera adevărul vieții noas-
te, fără a păcăli istoria. Trecutul e viu, 
adevărul alunecă peste ficțiune (și in-
vers), dar dorința de a pricepe totul e o 
infirmitate; rămâne mereu – pare a ne 
spune scriitorul – o câtime nedezlega-
tă. Proza lui Dumitru Radu Popescu, pe 
toată întinderea ei, stoarce această câ-
time și trădează dorința de a re-începe 
viața; deși romancier „sceptic”, el face 
elogiul libertății individului, stăpân pe 
propria-i conștiință, cucerind senină-
tatea pe care o îngăduie (și presupune) 
singurul absolutism victorios: cel al re-
lativului. Încât obsesia Adevărului se 
pulverizează în variantele lui. Sondând 
un trecut „imprevizibil”, scriitorul mani-
festă un multiperspectivism în desfășu-
rare: percepția evenimentelor îmbracă 
versiuni felurite, demonul relativizării 
stăpânește un teritoriu în care – spune 
autorul – „fiecare are pe undeva drep-
tate”. Alternarea vocilor și multiplicarea 
punctelor de vedere expediază în relativ 
o epică browniană, dispensându-se de 
personajul unic. Scriitorul e shakespea-
rolog; pornit în căutarea adevărului, el 
judecă trecutul cu șirul de abuzuri, vi-
olențe, crime, deformând omenescul, 

dar nu uită că prezentul produce istorie. 
În spatele necesității istorice, Dumitru 
Radu Popescu caută tot omul; colecția 
de fapte abominabile, fixate în memoria 
colectivă sunt aduse la suprafață pentru 
„a învăța adevărul”. Procurorul Dună-
rințu (ciclul F) are convingerea că nici 
după moarte amintirea unui om nu tre-
buie umilită. Lumea lui Dumitru Radu 
Popescu e prinsă într-un vârtej aiuritor, 
împreunând contrastele: lângă hieratici 
trăiesc hidoșii, visele coexistă cu por-
nirile oneroase, istoria se răsfrânge în 
această vâltoare evenimențială.

Indubitabil, pentru spațiul literar ro-
mânesc, fostul corector de la Steaua 
este, prin literatura sa anticanonică, un 
autor canonic. Tămâiat din belșug când 
păstorea (obedient, să recunoaștem) 
Uniunea Scriitorilor (1981-1989), retras 
apoi într-o tăcere penitentă, revenind în 
forță, suspectat de prolixitate, cultivând 
insolitarea, enigmaticul și hiperproduc-
tivul prozator dezvoltă o creativitate 
mito-poetică ispitită de ludism. Magma 
verbală se revarsă nemilos, aglomerând 
personaje și fapte (ieșite din comun). 
Corectând dezvrăjirea postmodernistă 
prin aluzii mitologice, invitându-ne pe 
un „tărâm labirintic” (observa Mirela 
Marin, într-o solidă demonstrație „teh-
nică”), toată creația sa, de mare origi-
nalitate, se vădește a fi, nota concluziv 
Mihai Drăgan (încă în 1970), o „intuiție 
lirică a lumii”. Acuzat, cu mare râvnă, 
pentru nomenclaturism și, după 1989, 
pentru apolitism, taxat pentru potopul 
de laude („peste meritele reale”, zic câr-
cotașii) îndatorat „postamentului func-
ției”, polemist aprig la nevoie și critic li-
terar „deghizat”, cum crede Constantin 
Cubleșan, harnicul Dumitru Radu Po-
pescu ne-a oferit „un continent de cre-
ație literară”, de o exuberantă și exotică 
originalitate. Combinând, după o rețetă 
unică, adolescența dionisiacă a foștilor 
„gojdiști”, aruncând hibele în Criş cu 
debordanta vitalitate oltenească, într-
un timp opresiv, „păcălit” prin fixația 
pentru problemele-arhetip, „retrăite” în 
fluiditatea evenimențială. Și „luminate” 
de morișca adevărului / adevărurilor, 
știind prea bine că viața (oricui) nu mai 
este proprietate personală. „Despropri-
etărirea” cade într-un spectacol burlesc, 
prolix, logoreic, purtând o inconfunda-
bilă pecete stilistico-problematică.
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Mircea Cărtărescu a publicat în 
luna septembrie a acestui an, la editura 
Humanitas, cartea de versuri nu stri-
ga niciodată ajutor (cu „n” mic). Pe 
site-urile Humanitas, precum și ale câ-
torva librării și reviste de cultură, cartea 
beneficiază de o prezentare nesemnată, 
în care se afirmă că recentul volum  „re-
prezintă o întoarcere la simplitatea și 
generalitatea poeziei genuine, imediate 
și emoționale, dezbrăcate de sofistica-
rea intelectuală și culturală din vechea 
sa poezie. Cititorul care va parcurge 
cele o sută de poeme scurte, uneori de 
doar câteva rânduri, va recunoaște în 
ele propriile sale trăiri, răul și durerea, 
depresia și melancolia, sâmburele amar 
al condiției omenești.”

Raportat la poezia cărții despre care 
vorbim, aceasta este o critică oarecum 
obiectivă, însă numai până la un punct, 
pentru că ea uită să spună tocmai ce 
este mai important, și anume faptul că 
întoarcerea lui M. Cărtărescu „la simpli-
tatea și generalitatea poeziei genuine, 
imediate și emoționale”, nu este recep-
tată totuși emoțional de către cititor, 
pentru că versurile lui M. Cărtărescu 
sunt lipsite pur și simplu de emoție, de 
vibrație și de imaginație poetică. Citirea 
recentei cărți a lui M. Cărtărescu este, 
cu excepția a două texte, o dezamăgire.    

Și cu toate acestea, M. Cărtărescu se 
bucură de o intensă popularizare, făcută 
fie prin blogurile, interviurile la radio și 
interviurile la TV, fie prin editura care 
și-a pus sigla pe cartea sa de versuri, fie 
prin câteva mari librării, care prezen-
tând coperta cărții și același text critic, 
scris cel mai probabil de către Cărtă-
rescu însuși, fac reclamă unei cărți de 
versuri modeste și contribuie, toate, la 
vânzarea ei. Suntem chiar anunțați că 
„Începând de astăzi, primele exemplare 
din noua carte a lui Mircea Cărtărescu, 
nu striga niciodată după ajutor, sunt 
disponibile la precomandă cu autograful 
autorului pe site-ul Libhumanitas.ro, cu 
livrare din 15 septembrie.” Așadar, nu 
pierdeți ocazia!  

Pe de altă parte, înțelegem că nici li-
brăriile, nici editura, nici revistele de 
cultură care afișează textul-reclamă ne-
semnat – din care tocmai am extras pa-
sajul de mai sus – nu ne pot spune ade-
vărul, și anume că versurile lui Cărtăres-
cu sunt modeste, de vreme ce instituțiile 
de cultură în cauză nu urmăresc altce-
va decât să vândă cartea. Toate aceste 
instituții nu sunt interesate de calitatea 
cărții, ci de vânzarea ei. De fapt, nici nu 
ne închipuim că cineva a citit cartea că-
reia îi face reclamă, pentru ca în acest 
fel să o poată evalua și prezenta cinstit, 
deci la valoarea ei reală. Cine stă să ci-
tească volumul căruia îi face reclamă? 
Pentru aceste instituții, vânzarea și cali-
tatea cărții vândute nu au nicio legătură 
între ele, adică popularizarea unei cărți 
se face indiferent de faptul că acea carte 
are sau nu are valoare. 

Un entuziasm gratuit întâlnim și pe 
Google: este entuziasmul celor care au 
comentat cartea chiar și înainte de a o 
citi. Ca și librăriile, ca și editura, ca și 
revistele de cultură…   

Cu o astfel de prezentare contrafăcută, 
o carte intră în lume! Ea intră în lume 
aranjată, parfumată, în haine de lux, ca 
să nu se vadă cum este ea în realitate, 
sub imaginea falsă, dar strălucitoare, 
ce i se fabrică. Aceasta este glorioleta 
cărților de versuri modeste semnate de 
către M. Cărtărescu. Cărți modest-me-
diocre, pe care promovarea asiduă le 
face să fie „mai puțin” mediocre și mai 
bine vândute. 

În acest fel, autorul ne anunță că deja 
a reușit să vândă 2000 de exemplare și 

mai trage un tiraj de 2000 de exempla-
re, ca să nu se mai calce lumea în picioa-
re pentru cartea sa de versuri.   

Arta poetică recentă a lui Cărtărescu sau 
Schimbarea poeticii influențelor 

cu poetica realist depresivă  
Dacă înainte de prezentul volum de 

versuri, M. Cărtărescu își crea textele 
poetice prin poetica influenţelor lite-
rare, adică prin prelucrarea, rescrierea, 
reciclarea, pastișarea și/sau parodie-
rea poeziei altor poeți, străini sau ro-
mâni, acum el se întoarce la realitate, 
la existență. Mai precis, M. Cărtărescu 
cedează presiunilor negative, drama-
tice ale propriei existențe și ale lumii, 
așa încât stările pe care le exprimă 
acum versurile sale sunt îndeosebi cele 
chinuitoare, negative:  „un atac de pa-
nică/ a fost îndelungata mea viață// 
ah, nu mai pot!/ nu mai pot!” (p. 23), 
„obidit / fără putere// victima/ tutu-
ror” (p. 30), „tristețea/ e aerul meu/ e 
apa mea/  e ce gândesc / și ce simt” (p. 
34), „sunt la pământ/ nu mai văd nicio 
ieșire” (p. 44), „mi-e foarte greu acum/ 
foarte greu// sunt tare chinuit” (p. 45), 
„la ce bun să mai văd?/ la ce bun să mai 
aud?” (p. 105). O descurajare, o înfrân-
gere pune stăpânire pe eul poetic. Într-
un asemenea cadru, viziunile thanatice 
sunt la ele acasă. Iată doar câteva dintre 
ele: „să nu trăiești mai mult decât tine 
însuți/ nu-ți supraviețui, n-are niciun 
sens” (...) nu te agăța de viață/ nu ăsta 
e scopul// pregătește-te să dispari// dă-
ți foc la inimă/ dă-ți foc la minte/ dă-ți 
foc la minte/ dă-ți foc la trup” (p. 35), 
„nu-mi mai aștept decât propria moar-
te/ nu mai vreau decât să plâng la căpă-
tâiul meu/ singur acolo lângă patul meu 
de moarte/ lângă cadavrul care deodată 
apare acolo/ cu fața și trupul meu” (p. 
60). Sau: „nu mai vreau să fiu pe lume/ 
nu mă mai interesează/ nu-mi mai pla-
ce/ mi-a ajuns” (p. 123), se afirmă în ul-
timul poem al cărții, poate ca o conclu-
zie la toată drama cărtăresciană. 

„arzi/ așa trebuie/ așa e bine”, spune 
Cărtărescu, deci extincția este tot ceea 
ce ar mai putea să își dorească! „Voi dis-
părea ars/ nelăsând nicio urmă”, adau-
gă el într-o altă compoziție (p. 36).

Viața lui M. Cărtărescu sau a eului său 
poetic nu mai are niciun scop - „trăiesc/ 
ca să trăiesc”, spune el. Versurile lui M. 
Cărtărescu sunt așadar un fel de refuz 
al vieţii, un fel de respingere a ei: „am 
avut o viață lungă/ din care n-am înțeles 
nimic//nu mai vreau nimic pe această 
lume/ n-am știut să trăiesc/ poate n-am 
știut nici să mor” (p. 60)

După cum se poate constata din toate 
exemplele de mai sus, versurile lui M. 
Cărtărescu exprimă o viziune realistă-
depresivă - „știu / nu te-a iubit nimeni 
/ niciodată // știu cât de inutil te simți / 
cât te urăști / cât de scârbă îți e / de tine” 
(p. 47). Această viziune construiește, de 
fapt, arta poetică realist-depresivă, 
care configurează noua sa carte. 

M. Cărtărescu este condamnat la sin-
gurătate, la o singurătate pe care o tra-
tează insistent și presant în cel de-al 
doilea text poetic interesant al acestei 
cărți, „când iubești și ești iubit” - pun în 
paranteză penibilitatea titlului. 

Viața lui Cărtărescu din volumul de 
versuri nu striga niciodată ajutor este 
într-o permanentă criză, într-o perma-
nentă depresie, fără puncte de reper și 
de sprijin: „lumea mea (...)/ e pe scaunul 
de tortură acum/ cu o pungă neagră pe 
cap/ cu membrele zdrobite/ și smulse/ 
cu sânge-mprejur/ peste tot// ah viață a 
mea/ viață a mea-nsângerată/ viață dis-
trusă/ viață ruinată” (p. 62)

Depresia, „demonul amiezii”, după 
cum spune Andrew Solomon în excelen-
tul său studiu asupra depresiei (prefațat 
inteligent de M. Cărtărescu), îl cutreieră 
pe autorul volumului nu striga nicioda-
tă ajutor. De fapt, majoritatea versurilor 
lui M.C. sunt flash-uri ale depresiei sale, 
sunt străluminări ale beznei, sunt măr-
turisiri ale ei. Sunt apariții ale demonu-
lui dimineții și al nopții, sunt apariții ale 
demonului fiecărei clipe de suferință, 
iar autorul nu ne ascunde acest lucru. 

Aș vrea să menționez că nu am nicide-
cum intenția de a trata depresia cu iro-
nie. Depresia este starea imposibilă cu 
sine, starea catastrofală a eului, în care 
gândul extincției este depășit cu greu. 
Depresia este o stare a sufletului pe care 
nu o alegi, pentru că ea îți este pur și sim-
plu dată. Nu contează că ești bărbat sau 
femeie, tânăr sau matur, inteligent sau 
mai puțin inteligent; nu contează că ești 
bogat sau sărac, în ce cocioabă sau în ce 
palat locuiești. Dacă ai din ce trăi sau abia 
ți-ai umflat conturile. Ea te cucerește 
și te cutreieră fără să-ți ceară voie. 

O artă poetică precară
Atunci când depresia pune stăpâni-

re pe un scriitor, firește că acesta poa-
te să o exprime în creația sa, în proză, 
în versuri sau în poezie. Dar întrebarea 
esențială care i se pune cărții depresive, 
de exemplu cărții depresive de poezie, 
este aceea dacă versurile ei sunt sau nu 
sunt poezie. Să urmărim, așadar, calita-
tea versurilor depresive ale lui M. Cărtă-
rescu. „mă doare / mă doare insuporta-
bil” (p. 68);  „mă doare foarte rău/ mai 
rău decât pot suporta” (p. 72);  „mă simt 
adesea/ abandonat de tine// tu ești viața 
mea”; „sunt adesea frustrat / că nu mă 
iubești destul”// „mă simt adesea uitat 
de tine” (p. 81). Așadar, „mă doare / mă 
doare insuportabil” (p. 68). „mă doare 
foarte rău / mai rău decât pot suporta” 
(p. 72). Vi se pare că aceste versuri trans-
mit vreo emoție? Vă cuceresc ele prin 
ineditul lor poetic sau prin vibrația lor? 

Alte versuri, precum „mă simt adesea/ 
abandonat de tine// tu ești viața mea”; 
„sunt adesea frustrat/ că nu mă iubești 
destul”// „mă simt adesea uitat de tine” 
(p. 81); „viață a mea/ viață a mea/ omoa-
ră-mă mai bine// viață a mea/ omoară-
mă mai bine” (p. 85) și multe altele, sunt 
de extracție pur manelistică. 

Cuvântul „simt” apare de patru ori în 
textul numit „mă simt adesea” (s.m.), 
iar manelisticul „tu ești viața mea” poa-
te fi numărat de două ori. 

La colecția de stupizenii scrise în ver-
suri de Cărtărescu, „liderul generației 
poetice 80”, mai putem adăuga: „aici 
îmi cresc unghiile/ îmi crește părul/aici 
îmi crește pielea/ umple tot pământul/
cu negii mei/ cu alunițele mele” (p. 83); 
„am fost foarte iubit/ o vreme/ apoi am 
fost părăsit// nu știu de ce m-a iubit/ 
nu știu de ce m-a părăsit// când a venit 
mi-a luminat viața/ când a plecat mi-a 
frânt gâtul” (p. 119)

Așadar, Cărtărescu, sau numai eul 
poetic cărtărescian, se alege cu gâtul 
rupt… Alteori, autorul este ispitit de o 
existență jegoasă, pe care o împărtășește 
frust: „beau din funduri de sticlă spartă/ 
mănânc din gunoaie/ îmi fac nevoile pe 
unde apuc/ îmi văd jetul galben/ cum 
udă pământul/ făcând spumă” (p. 113).

Dar acest spectacol de menajerie poe-

tică este singular și nu îl caracterizează 
pe autor. Să trecem mai departe. Textul 
numit „fetița oierului” este o banalitate 
de la început și până la sfârșit: „în ce cla-
să ești o întreb/ în clasa a șasea îmi spu-
ne/ pot să-ți fac o poză/ da” (p. 20). 

Câtă poezie în toate citatele de mai 
sus! Câtă sensibilitate și imaginație po-
etică! „în ce clasă ești o întreb/ în clasa 
a șasea îmi spune/ pot să-ți fac o poză/ 
da”. „mănânc din gunoaie/ îmi fac nevo-
ile pe unde apuc/ îmi văd jetul galben/ 
cum udă pământul făcând spumă”. Iată 
o poezie care onorează editura, toate 
instituțiile de marketing cărtărescian, 
precum și tirajul de 2.000 de exempla-
re, sporit repede cu încă 2.000, pentru 
ca valoarea poeziei să se vadă mai bine.   

Iată o „poezie” care merită să ajungă în 
casele tuturor, ca o Biblie a poeziei! „mă 
simt adesea/ abandonat de tine// tu ești 
viața mea”; „sunt adesea frustrat / că nu 
mă iubești destul”// „mă simt adesea 
uitat de tine” (p. 81); „viață a mea / viață 
a mea/ omoară-mă mai bine // viață a 
mea/ omoară-mă mai bine” (p. 85). 
Emoționant! M. Cărtărescu revigorează 
universul manelistic și îl face să dea roa-
de în „poezia” cultă. În curând este posi-
bil să luăm Premiul Nobel pentru Poezie.

Expresii contorsionate, ilogice, eliptice
Deși scrisul lui M.C. este limpede, fără 

împiedicări semantice, deci transparent 
la semnificația pe care o transmite, el 
practică totuși uneori un limbaj obscur, 
fie pentru că folosește expresii încâlci-
te, greoaie, fie pentru că este eliptic, fie 
pentru că forțează logica limbajului.

Expresii contorsionate
Iată o expresie contorsionată: „și chiar 

și eu nu plâng” (p. 16). Nu era mai firesc 
să scrie „nici măcar eu nu plâng?”

Expresii ilogice
„îmi amintesc exact clipa asta/ exact 

zâmbetul tău din clipa asta/ exact cum 
mă privești în clipa asta/ îmi amintesc 
ce vei face / și profețesc ce-ai făcut” (p. 
21). Se observă că aici banalitățile se 
împletesc cu absurdul, pentru că noi nu 
putem afirma în clipa asta că ne amin-
tim „exact clipa asta”, de vreme ce „exact 
clipa asta” nu a trecut încă, pentru ca în 
acest fel să ne-o putem aminti… Și tot 
așa, afirmația „îmi amintesc ce vei face” 
(s.m.) este și ea imposibilă, pentru că nu 
îmi pot aminti ceea ce vei face, ceea ce va 
fi… Cât despre afirmația „profețesc ce-ai 
făcut” deja, aceasta nu are niciun sens, 
pentru că oricum se știe ce ai făcut, iar 
profeția mea nu este, de fapt, profeție. 
M. Cărtărescu se joacă, forțează logica 
limbajului și în acest fel reușește să di-
zolve orice trăire/emoție.  

Expresii eliptice
Într-un text, autorul își văduvește sin-

tagmele „nu mai sper/ nu mai cred/ nu 
mai vreau” (p. 10), de orice obiect. Și le 
repetă de câteva ori în această formă de 
propoziții frânte. De aceea, ne întrebăm: 
Ce nu mai speri? Ce nu mai crezi? Ce nu 
mai vrei? Tot eliptic este M.C. și atunci 
când ne oferă înșiruiri de construcții 
atributive fără obiect:  „prea mult/ prea 
mult/ prea deodată/ prea confuz/ prea 
complicat// prea înșelător/ prea din 
toate părțile/ prea pe toate limbile/ prea 
în toate vremile” (p. 86). Dar ce anume 
este „prea mult”? Ce anume este „prea 
deodată, prea confuz, prea complicat, 
prea înșelător, prea din toate părțile, 
prea pe toate limbile, prea în toate vre-
mile”? Ce anume? M.C. refuză să ne 
lămurească. Poate ceea ce se spune în 
strofa a treia - „scris/ citit/ văzut/ auzit/ 
pipăit/ gândit/ răzgândit” - să fie răs-
punsul? Nu putem ști. Și autorul conti-
nuă: „n-ar fi prea rău ca măcar tu”. Dar 
ce anume „n-ar fi prea rău ca măcar tu”? 
„măcar acum / măcar aici” (p. 43). Dar 
ce anume ar putea fi „măcar acum, mă-
car aici”, domnule? Fă-ne să înțelegem, 
nu te opri la jumătatea propoziției! „mă 
doare/ mă doare insuportabil// aștept/ 
ca un jupuit de viu/ ca un văzător/ ca un 
câine”, spune M.C. 

Glorioleta poeziei lui Mircea Cărtărescu
Vir
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Înainte de a trece mai departe în discutarea scrierii 
Schimbării la faţă a României și resursele ei „raskol-
nikoviene” este de explorat puțin calitatea „rataților” 
cultivați de Cioran în acea perioadă. De ce îi cultiva 
o spune chiar el, confesându-i-se epistolar lui Bucur 
Ţincu: „Este penibil să stai de vorbă cu oameni cari 
n-au nici o atitudine, nici o consistență spirituală, 
pentru cari viața este o legănare plăcută, cari sunt 
«prieteni» cu fetele etc... N-am găsit decât 2-3 băieți 
distinși. Nu-mi mai rămâne decât contactul cu mize-
rabilii. Am găsit mult mai multă înțelegere la aceștia; 
îmi place refuzul lor pentru constrângere, pentru or-
dine, ierarhie sau alte forme” (în Emil Cioran, Opere, 
II, Publicistică, Manuscrise, Corespondenţă, ediție 
de Marin Diaconescu, București, Academia Română, 
Fundația Națională pentru Știință și Artă 2012, p. 1019, 
scrisoa-rea trimisă din Sibiu în 23 septembrie 1932). 
Justificată clar, opțiunea nu ascunde o detracare, nici 
o fascinație misterioasă a detracaților pe seama au-
torului, ci o consecință impusă de exigența anturării 
lui de oameni autentici psihologic și nesupuși social, 
cu un bun instinct al libertății personale. „Băieții 
distinși” sunt rari, așa încât înțelegerea pentru propri-
ile frământări, consonanța, o găsește mult mai ușor la 
„mizerabili” – detracați, marginali, declasați, pentru 
care termenul folosit este însă cel din titlul romanului 
faimos al lui Victor Hugo, bogat în tipuri neomolo-
gate social, de la ocnașul convertit Jean Valjean, la 
crâșmarul bandit Thénardier, la revoluționarii mari 
și mici, precum Gavroche sau studentul Marius Pont-
mercy – decât la ceilalți. (Mai târziu, în anii 1950, 
la Paris, nota în Caiete. 1957 – 1972, București, Ed. 
Humanitas, 2016, p. 216, se întreba: „Câte spirite cu 
adevărat inclasabile am cunoscut în viața mea? Trei 
sau patru. Restul, materie umană.” Iar mai apoi, peste 
o vreme, adăuga la p. 218 și o notă despre „Prejude-
cata «culturii». – Oamenii cei mai interesanți [și mai 
autentici] pe care i-am întâlnit (în România mai ales) 
nu știau nici să citească, nici să scrie.”) 

Numele lor a fost consemnat, în linii mari, cel puțin 
pentru fauna umană sibiană, în cartea varticiană deja 
menționată. „Dintre craii de «Sub Arini»”, exemplari 
au rămas tipii de soiul lui Zaprațan, Văcaru, Tatu sau 
Crăciunel, care au sfârșit sufocați în Vid” (Cioran 
naiv şi sentimental, ed.cit., p. 47), frazează Ion Vartic 
emfatic, prin „Vid” subînțelegând simplul confor-
mism social. Același tip de „trăiriști”, „autenticiști”, 
„existențialiști” fără operă, dar cu reflecție înaltă, nu 
sunt însă de căutat doar în atmosfera sibiană, ci și în 
cercul frecventat în perioada studiilor universitare, 
la București, ori pe durata profesoratului, la Brașov. 
Iată o mostră din ce îi scria prietenul său Corneanu 
din București, unul dintre colegii de studii sau/ și de 
șprițuri, prin 1931: „Am cultivat întotdeauna subiec-
tivismul și l-am considerat o metodă din cauza unui 

specticism incurabil, care se manifesta de câte ori era 
vorba de o altă cunoaștere decât aceea prin  subiect, 
fragment reprezentativ al totului.// Din prezența su-
biectului mă interesa ceea ce subzistă și ceea ce este 
distinct, caracteristic.// Ceea ce mi s-a părut pasager 
și confuz nu m-a preocupat, din formațiunea sau lipsa 
de formațiune a subiectului, căci fiecare are nevoie 
de cunoscutul și necunoscutul său” (în Emil Cioran, 
Opere, IV, ed.cit, p. 1415). Același continua: „... ac-
tivitatea cercetărilor este absolut inutilă, căci se bizuie 
pe împrumuturi, în cari participarea personală este 
absentă” (ibidem, p. 1415). Opțiunea pentru subiectiv-
ism justificată printr-un scepticism profund a carac-
terizat, cum se știe, și gândirea cioraniană. Subiectivi-
tatea este socotită expresie legitimă a totului, ceea ce 
scapă acestui tip de percepție părând secundar, ire-
levant. Și colegul filosof adaugă: „Pe vremea în care 
discutam cu Sibică despre subiectivismul meu, făceam 
apologia eroarei, considerată de mine acum cinci ani 
ca fapt distinct și fundamental și care întreține cu fo-
cul său subiectivismul” (ibidem, p. 1415). Lauda ero-
rii, opusă cultului consacrat al adevărului, exprimă o 
filosofie a negativității, a devianței în raport cu toată 
tradiția filosofică de la Socrate, Platon și Aristotel în-
coace și, desigur, față de teologia creștină. Dar, mai 
spune prietenul din capitală, „Există gândiri deter-
minate și acestea sunt singurele gândiri cu cheie veri-
tabile pentru ușile necunoscutului din noi. [...] Și am 
ajuns la aceste gândiri determinante cari mă preocupă 
și mă pasionează viața lor din umbră și activitatea 
cu rezultatele lor vizibile și controlabile” (ibidem, p. 
1415). Accesul la irațional („ușile necunoscutului din 
noi”) și pasiunea pentru iraționalism („mă preocupă 
și mă pasionează viața lor din umbră”) nu sunt menite 
unei delectări interioare, pe Corneanu îl interesează 
și consecințele practice care pot decurge de aici („ac-
tivitatea cu rezultatele lor vizibile și controlabile”). El 
vrea o „cheie” pentru necunoscutul din sine, pentru 
ceea ce ignoră din străfundurile propriei ființe, de la 
inconștientul freudiano-jungian până la abisalul nietz-
schean. În acest discurs se pot recunoaște fără greutate 
idei profesate în cercurile din jurul universitarului Nae 
Ionescu; desigur, cu nuanțările și accentele de rigoare. 
Dar, mai ales, se recunosc idei care rezonează cu cele 
cioraniene din epocă, după cum arată scrisoarea din 
23 septembrie 1932 trimisă din Sibiu lui Bucur Ţincu, 
unde menționează că: „Într-un eseu nepublicat, trimis 
unei reviste, încercam să arăt că destinul individual, 
ca o realitate interioară, irațională și imanentă, nu ni 
se revelează decât în durere, că ea este singurul drum 
pozitiv de înțelegere lăuntrică a problemelor perso-
nale” (în Cioran, Opere, II, ed.cit., p. 1019). 

La rândul lui, I. Marinescu îi scrie în 27 aprilie 1933, 
tot din București, că „... sunt așa de idiot, că sunt in-
capabil să găsesc un motiv de sinucidere” (ibidem, p. 
1416). Tema suicidară, adusă la faima știută, mai târ-
ziu, de Cioran însuși – dar ilustrată până la ultimele 
sale consecințe de fratele lui Mircea Ivănescu – era 
vehiculată, cum se vede, la nivelul speculației filosofice 
de tip existențialist, fie și cu o nuanță autosarcastică, 
printre prietenii de studii și chef ai rășinăreanului 

ajuns la studii în capitală. Marinescu, precum Kirilov 
din Demonii lui Dostoievski, are convingerea că si-
nuciderea este soluția evidentă la toate problemele 
vieții. Doar că, spre deosebire de personajul roma-
nesc menționat, el se socotește un „idiot” (altă trimi-
tere dostoievskiană, de astă dată la prințul Mâșkin și 
la perplexitatea și inocența cu care el tratează până și 
problemele cele mai complexe), căci nu e capabil să ar-
gumenteze și să motiveze suficient de „tare” opțiunea 
morții voluntare. 

Corneanu și I. Marinescu – același cu N.I. Marines-
cu, frate cu celălalt, desemnat numai cu inițiala pre-
numelui I., ori numai coincidență de nume? – sunt, 
pesemne, doi dintre acei sporadici, rarissimi „băieți 
distinși” avuți de Cioran în vedere. Al treilea, dar așezat 
în topul preferințelor eseistului pe prima poziție, va fi 
fost Bucur Ţincu. Acestuia i se și confesează, la drept 
vorbind, în legătură cu preocuparea lui profundă pen-
tru tema romantică a demonismului și cinismului 
(Lermontov, Byron), pe care urma să o recunoască 
peste decenii prin formula „În fond, sunt un romantic 
întârziat, pe care cinismul îl salvează (Caiete. 1957 – 
1972, București, Ed. Humanitas, 2016, p. 288): „Dacă 
astfel stau lucrurile, înțelegi de ce mă pasionează pro-
blema demonismului, a cinismului etc. și de ce pentru 
mine de 3 ani de zile problematica psihologiei omu-
lui rus este aproape o obsesiune” (în Cioran, Opere, 
II, ed.cit., p. 1018) îi scrie din Sibiu, în 23 septembrie 
1932, rememorând momentul în care această preo-
cupare a început să se manifeste (1929, deci pe când 
avea optsprezece ani). Și adaugă, deplin lămuritor 
(inclusiv pentru apropierea de „cultul morții” legiona-
re): „Numai stările anormale sunt fecunde. De aceea 
trebuie iubită distrugerea, moartea, prăbușirea sau 
boala”. Anormalul nu are stabilitatea, încremenirea 
normalității fixate în parametrii ei, deci este fertil 
fiindcă permite noi explorări, aproximări, căutări și 
descoperiri; o dinamică vie. Pentru suflet, anormali-
tatea înțeleasă astfel – dar nu ca nebunie, fiindcă, în 
felul ei, și aceea este o formulă stabilă a ființei –, ci ca 
tatonare dinamică, dibuire a încă necunoscutului din 
sine etc. nu poate fi decât fertilă, căci ea poate con-
duce la o cunoaștere superioară celei din punctul de 
pornire. De aici ar rezulta, într-o asemenea logică, o 
raportare empatică (și chiar hedonică, în felul ei) la 
prăbușire, boală, distrugere, moarte. Astfel, marile 
teme ale existențialismului, care sunt și cele ale seco-
lului al XX-lea (declin, distrugere, suferință, instinct 
thanatic), sunt repertoriate succint aproape integral 
(lipsește absurdul, deși congenerul E. Ionesco îl prac-
tica deja în România interbelică; e drept, cu câțiva ani 
mai târziu). Preocupat, așadar, de câțiva ani de psi-
hologia rusească, probabil de tipurile de ruși întâlnite 
în literatură și, poate, și în politică, tânărul eseist nu 
ascunde izvorul dostoievskianismului său: „Tinerețea 
mea distrusă m-a adus la astfel de stări sufletești pe 
cari numai o literatură dostoievskiană mi le-a pu-
tut aminti” (ibidem, p. 1019). Precursor cu mijloace 
artistice remarcat atât de Nietzsche, cât și de Freud, 
marele clasic al literaturii ruse găsise, iată, în Cioran 
un pasionat, temeinic și persuasiv admirator.

Glorioleta poeziei lui Mircea Cărtărescu Raskolnikov și „mizerabilii” săi. 
Ruta Sibiu – București și retur

Polia Rădoi
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Dar ce anume îl doare? Ce anume 
„mă doare insuportabil”? Și ce anume 
„aștept/ ca un jupuit de viu/ ca un văză-
tor/ ca un câine”? „nu există/ nici mier-
le/ nici pisici/ nici viermi/ nici oameni// 
exist eu/ cu durerea mea” (p. 80). Dure-
rea autorului e absolută, dar ce anume o 
provoacă? Și în ce constă această dure-
re? Ce îl doare pe autor? În textele sale, 
M. Cărtărescu nu ne convinge nici de 
durerea sa, nici de motivele ei, ca și cum 
durerea sa ar fi una abstractă. 

Filozofie ieftină 
Autorul experimentează și versul filo-

zofard. Iată o mostră (mostră!): „înainte 
de a fi/ nu am fost/ după ce-am fost/ nu 
voi mai fi// și nu sunt/ în timp ce sunt// 
copil nesăbuit/ mort fără să fi trăit/ 
viu fără viață” (p. 96). Trebuia, așadar, 
ca versul inteligibil și coerent să își gă-
sească replica și în câteva nonsensuri 
existențiale plasate în orizontul lui a fi.

Giumbușlucuri lingvistice
Iată și câteva jocuri lingvistice scrise 

în registru depresiv: „descărnez descăr-
narea/ și-apoi/ descărnarea descărna-
tă/ o descărnez din nou” (p. 48). Vorba 
rapsodului popular: Descărna-m-aș, dar 
n-am cui. Poate Cărtărescului…  

Punctuația, ah!, punctuația!… 
M. Cărtărescu scrie un vers liber care 

are foarte puține semne de punctuație. 
Sunt prezente totuși câteva semne de 
întrebare și de exclamare, ba apar chiar 
și câteva, foarte puține, virgule, însă ni-
ciun punct. Toate propozițiile acestui au-
tor încep cu litere mici, majuscula fiind 
exclusă, chiar și pentru numele proprii - 
rilke, sapho, william carlos williams etc. 
În acest fel, M.C. ne transmite că versu-
rile sale au o altă punctuație, o altă gra-
matică; sau o punctuație deviată, „spe-
cializată” pentru poezie; o punctuație 
născocită de el pentru propriul uz poe-
tic. În această logică, de ce nu ar avea 
o altă punctuație și proza? Și dramatur-
gia?, pentru că și ele sunt creații literare.   

Poezia praștie…
Observ că versurile lui M. Cărtărescu 

sunt extrem de scurte, ele fiind forma-
te de multe ori din două-trei cuvinte și 
chiar dintr-un singur cuvânt. Dar au-
torul scrie în mod voit așa, pentru că el 
urmărește să îşi lungească pe cât posi-
bil textul și să își înmulțească în acest 
fel paginile cărții. Poemul praștie este 
în acest sens salvator! Dacă versurile 
ar fi fost de lungime normală, 7-10 cu-
vinte, de exemplu, cartea autorului co-
mentat ar fi fost mai subțire. Și implicit 
mai ieftină, iar câștigurile autorului și 
ale editurii s-ar fi subțiat. Multe dintre 
textele „poetice” semnate de M.C., cum 
ar fi spre exemplu cele numite „bine că 
nu mi-am dus”, „am”, „trei maci”, „ve-
cina” etc., ilustrează gustul autorului 
lor pentru aspectele banale ale vieții și 
se concretizează ca scurte proze sau ca 
relatări din lumea imediată, lipsite de 
inedit, miracol, stranietate; sunt versuri 
incapabile să ne atingă emoțional, să ne 

uimească prin viziunea poetică sau să ne 
tulbure. Citind textele „poetice” ale lui 
Cărtărescu tot aștepți, pagină cu pagină, 
să se întâmple ceva, să te surprindă sau 
uimească ceva, să te tulbure ceva… Dar 
enunțurile lui sunt vidate de trăire, us-
cate, unele dintre ele chiar plate. 

Cum scriu, în viziunea lui 
M. Cărtărescu, ceilalți scriitori?

Cartea nu striga niciodată după aju-
tor înregistrează și câteva idei ale auto-
rului despre poeți și poezie. Aflat într-o 
tabără „de creație”, M. Cărtărescu face 
un foc mare, în care nu ard lemne, ci 
cu totul altceva: „arunc pe foc/ cuvinte 
mari/ ce trosnesc tembele/ de peste un 
secol/ imagini/ comparații/ parabole/ 
alegorii// (...) întorsături de frază/ re-
mestecări/ de vorbe deja mestecate/ 
milioane de cărți/ ce imită alte cărți// 
arunc în foc/ izmeneala/ ipocrizia/ au-
torlâcul/ le găsești peste tot ieftine/ in-
flamabile” (p.p. 100-101)/

Așadar, aici este vorba despre cărțile 
altor scriitori, despre „milioane de cărți 
ce imită alte cărți”, deci despre cărțile 
lipsite de originalitate, cărți pline de 
„cuvinte mari/ ce trosnesc tembele de 
peste un secol”. Mai precis, aceste cărți 
sunt de poezie, pentru că ele cuprind 
„imagini/ comparații/ parabole/ alego-
rii// (...) întorsături de frază”… Cărțile 
celorlalți poeți, ale „autorlâcului” (M.C.), 
pe care „le găsești peste tot ieftine”, sunt 
disprețuite de Cărtărescu și ca atare 
sunt aruncate de el în focul purificator 
al harului sau al geniului său, uitând 
însă că toate cărțile lui de versuri prece-
dente foloseau exact aceeaşi poetică pe 
care o exprimă și cărțile pe care acum el 
le aruncă în foc: „remestecări de vorbe 
deja mestecate”, deci o tehnică prin care 
se produc cărți, „ce imită alte cărți”. Sau 
poate versurile citate mai sus vor să fie o 
metaforă autocritică? 

Cum își vede M. Cărtărescu propria poezie? 

După ce a ținut să ne convingă de lipsa 
de valoare a celorlalți poeți, deci a autor-
lâcului poetic, ar fi interesant să vedem 
cum își evaluează M. Cărtărescu propria 
poezie și artă poetică. Această autoeva-
luare transpare în interviul pe care i-l 
acordă Adelei Greceanu, la Radio Ro-
mânia Cultural, în 25 septembrie 2020. 
Să urmărim ce declară autorul cu privi-
re la crearea recentei cărți de versuri nu 
striga niciodată după ajutor. „Am scris 
o poezie sau două pe zi și am zis că mă 
opresc la 100 de poezii. Și m-am oprit la 
100 de poezii. Am scris doar două luni, 
iunie și iulie.” Așadar, M. Cărtărescu 
scrie „poezie” cu program. El și-a propus 
să scrie 100 de „poezii”, și atât a scris. 
Parcă ar împleti ciorapi. „Nu am schim-
bat nimic și nu am șters nimic. Eu nu 
am avut control asupra acestei poezii.”

Cărtărescu a scris 100 de texte „poetice” 
fără să schimbe nimic și fără să șteargă ni-
mic, pentru că nu era nimic de schimbat și 
nimic de șters. Și nu era nimic de schimbat 
și nimic de șters, pentru că totul era per-
fect, ne face să înțelegem autorul; pentru 
că în sistemul autocritic și autoevaluator 
al lui M. Cărtărescu toate textele sale „po-
etice” sunt perfecte. Numai Eminescu 
nu scria perfect din prima elabora-
re, de vreme ce el avea întotdeauna 
mai multe variante pentru fiecare 

poezie în parte, vai de capul lui de 
poet imperfect! (sublinierea redacției)

Prin declarațiile făcute, M. Cărtărescu 
arată că el este incapabil să vadă calita-
tea reală a versurilor sale, care departe 
de a fi perfecte sau împlinite artistic, așa 
cum ni se sugerează, sunt banale, usca-
te, debile. Spiritul său critic-evaluator 
tinde spre zero. El crede că scrie per-
fect și tocmai de aceea editează 2000 + 
2000 de exemplare și pune în mișcare 
un întreg sistem de marketing. Pentru ca 
perfecțiunea, valoarea versurilor sale să 
ajungă până la noi. Oricum declarațiile 
de mai sus ale lui M.C. sunt unele dintre 
cele mai proaste făcute în ultima vreme.  

Textele „poetice” ale lui M. Cărtărescu 
sunt fie mici povestiri, fie prezentări de 
evenimente sufletești, care dacă sunt au-
tentice, ele nu izbutesc totuși să ne atragă, 
să ne seducă sau impresioneze artistic, să 
ne tulbure, și asta pentru că ele (evenimen-
tele sufletești) sunt mai mult enunţate, 
decât provocate și induse cititorului. 

Aceste evenimente sufletești, zbateri, 
problematizări, dureri, suferințe, nu do-
bândesc, prin scriitura lui M. Cărtăres-
cu, un corp poetic, estetic, un corp ima-
gistic. Autorul se limitează la enunțarea 
și descrierea în versuri a unor stări 
prozaice fără vibrație. Cât despre siste-
mul retoric și cel imaginar, acestea sunt 
aproape inexistente. Cartea de versuri a 
lui Mircea Cărtărescu intră în competiție 
cu cele mai modeste cărți din ultimii ani. 

Salvarea „poeziei” lui Cărtărescu: 
marketingul, arta de a vinde 
chiar și produse mediocre

Lui Mircea Cărtărescu i s-a construit 
în timp o imagine artificială, falsă, de 
„mare poet”. Ca „poet”, el este în mod 
evident produsul criticii literare minci-
noase sau generoase, dar și produsul 
unei politici de marketing literar, la care 
poeții valoroși nu au acces.

Dacă urmărim, de exemplu, prezentă-
rile de până acum ale recentei cărți de 
versuri a lui M. Cărtărescu, constatăm 
că ele sunt, vai!, numeroase! O întrea-
gă industrie de marketing s-a pus în 
mișcare: editura, marile librării, radi-
oul, televiziunea, revistele literare şi de 
cultură, blogurile… Iată de pildă doar 
câteva dintre librăriile/site-urile online 
care prezintă și vând cartea lui M. Căr-
tărescu: libris.ro, librariadelfin.ro, lib-
humanitas.ro, clb.ro, librariabizantina.
ro, bookhub.ro, cartepedia.ro, librarie.
co, dol.ro, booknation.ro, artline.ro, car-
tidesuflet.ro, libraronline.ro, carturesti.
ro, books.google.ro, librex.ro, m.emag.
ro… Toate aceste instituții fac reclamă și 

vând o carte de versuri mediocră, pusă 
sub sigla Editurii Humanitas. Dar nu 
este marketingul soluția magică pen-
tru a vinde chiar și produse mediocre?  
Problema hilară de aici nu este aceea că, 
pur și simplu, se face reclamă unei cărți, 
ci aceea că volumul de versuri promovat 
cu atâta pompă este unul mediocru. Oare 
cei care îl publică îl mai citesc cărțile? 

Poetul în contextul 
literaturii contemporane

Cazul „poetului” M. Cărtărescu spu-
ne ceva despre instituțiile care apără 
literatura română. Sau care o clatină…    
Mircea Cărtărescu nu ar fi cunoscut ca 
„poet” dacă nu ar fi susținut de cârjele 
editurilor care îl publică, de cârjele criti-
cii literare care îl „cronicizează” într-un 
mod neașteptat de generos, de cârjele li-
brăriilor care îi vând cărțile, ale radioului 
care îi ia interviuri, ale televiziunii unde 
invitatul reușește să fie convingător în 
fața unei mase în general neinițiate în 
poezie, ale revistelor de cultură care îi fac 
reclamă. Toate aceste instituții de cultu-
ră nobile îi fabrică lui Mircea Cărtărescu 
o imagine strălucitoare şi falsă de poet, 

când „poetul” este în realitate un pro-
ducător de versuri modeste, fără viață, 
fără forță emoțională, fără imaginație. 

Există câțiva poeți care îi sunt superiori 
lui M. Cărtărescu și, în acest context, apa-
re cu totul inexplicabil faptul că edituri-
le și celelalte instituții de cultută (!) aleg 
să promoveze totuși cu surle și trâmbițe 
poeți minori...  Lipsa de orizont a litera-
turii române este determinată de faptul 
că sistemul nostru cultural-evaluator 
promovează prea mult scriitori/poeți me-
diocri. Credem în continuare în imagini 
false, contrafăcute, în fetișuri literare, iar 
nu în operele scriitorilor autentici. Dacă 
un poet minor se vinde bine, ce contea-
ză că el este minor și că există poeți mai 
buni decât el? În acest fel, observăm că 
nu scriitorii slabi sunt pericolul unei lite-
raturi, nu ei determină anonimatul litera-
turii noastre în lume, ci scriitorii căldicei-
mediocri, care sunt promovați, împinși 
pe scena literară și betonați acolo de către 
marile instituții de cultură. Aceștia sunt 
prezentați drept scriitori autentici, une-
ori chiar mari scriitori. 

Literatura înseamnă, desigur, mai mult 
decât această descurcăreală a scriito-
ru-lui/poetului modest, mai mult decât 
acest marketing care poate vinde o car-
te minoră în tiraje succesive. Literatura 
înseamnă mai întâi operă de valoare, și 
abia apoi promovarea operei. Însă la noi 
este invers: mai întâi se promovează car-
tea minoră, uneori în curs de apariție!, 
apoi, tocmai datorită acestei promovări 
intense și pline de „succes”, cartea înce-
pe să aibă valoare… Așa se face că, bene-
ficiind de servicii culturale nemeritate, 
M. Cărtărescu chiar a ajuns să creadă că 
este poet. Dar sunt mai bine de 40 de ani 
de când el se încăpățânează să scrie „po-
ezie”, deși a ratat-o de fiecare dată.  

În acest moment, literatura română 
are destul de mulți scriitori modești. 
Dacă 50 dintre aceștia ar fi promovați 
atât de intens precum „poetul” Mircea 
Cărtărescu, atunci tocmai acești scrii-
tori modești ar fi considerați marii scri-
itori ai clipei și în acest fel i s-ar fabrica 
literaturii contemporane o imagine fal-
să, pentru că vizibilizarea exagerată a 
minorităților literare ar pune în parante-
ză scriitorii cu adevărat valoroși, aceștia 
fiind probabil neglijați. Dar cine ne poate 
asigura cu mâna pe inimă că acest lucru 
nu se întâmplă deja? Nu cred că M. Căr-
tărescu este atât de singur în glorioleta 
literară. Fabrica de scriitori „de valoa-
re” numită marketing lucrează din plin. 
Literatura română este pe mâini bune!

Glorioleta poeziei lui Mircea Cărtărescu

Sarah 
Raluca 

Miulescu

Valeriu Sepi
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de a pune în mișcare acțiuni 
sau inițiative cultural-li-
terare  de amploare, ca și 
pentru rigoarea cercetării, 
profesorul Andrei Moldovan 
își dovedește multitudinea 

preocupărilor prin cărțile publicate, de la monografii 
la volume-sinteză ce dau seamă de parcursul stră-
bătut. Cartea recentă, Istorie şi literatură (Editura 
Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2019), cuprinde, în 
evantaiul atenției, autori și scrieri din epoci diferite, 
pe considerentul că: „În curgerea și influențarea is-
toriei, literatura a dovedit că are un potențial mare. 
Literatura poate mult!“ (p. 9). Grupate în cinci sec-
țiuni, conform principiului diacronic, eseurile și 
consemnările de istorie literară ale autorului aduc 
însemnate lămuriri privind contexte culturale, apariții 
de reviste, colaborări și, mai ales, privind conținutul 
unor scrieri sau destinul unor mari personalități ale 
neamului românesc.

Autorul pledează implicit pentru o memorie justă, 
pentru adevărul mărturisit fără patimă, pentru 
luciditate și, acolo unde se poate, pentru o privire 
tolerantă. Tocmai de aceea,  nu emite condamnări 
irevocabile, mai ales că societatea de astăzi e plină de 
așa ceva, îndemnând la responsabilitate și cunoașterea 
adevărului, la coroborarea informațiilor în vederea 
obținerii unui tablou complex și, prin urmare, con-
cludent. Istoricul literar, conștient și responsabil de 
cele scrise sau rostite, se dezice de radicalismul eti-
chetărilor ce a urmărit, în ultimii zeci de ani, condeie 
mari ale literaturii noastre (dacă ar fi să-l amintim și 
numai pe Mircea Eliade), preferând reflecția detașată 
și atent documentată. Re-
cunoașterea valorii și corec-
titudinea actului critic 
rămân dimensiuni funda-
mentale ale comentariului 
practicat de autor.

Sub un spectru larg din 
punct de vedere tematic, vo-
lumul profesorului Andrei 
Moldovan stăruie asupra 
unor epoci cu realizările 
lor, cu personalitățile lor, 
oferind indicii și lămuriri 
noi, dar și covârșitoare 
amănunte de istorie litera-
ră ce echilibrează balanța 
aprecierilor în favoarea 
unor aspecte sau nume in-
suficient (re)cunoscute. 

Pornind de la vechile publicații pașoptiste, de la 
destinul fast al poeziei Un răsunet, în contrast evi-
dent cu sfârșitul deloc glorios al autorului ei, trecând 
prin realizările perioadei junimiste cu reprezentan-
ții săi excepționali, dar și prin interbelicul eterogen 
și provocator, comentariul critic se apropie de pre-
zentul cu o coloratură incertă, fapt pentru care și 
tonul observațiilor devine mai vehement și adeseori 
ironic: „Oare să fim noi acea generație de epigoni, 
profețită de poet, menită să-și îngroape neamul și 
țara? Mult m-aș bucura ca anii ce vor urma să nu îmi 
dea dreptate.“ (p. 248).

Condeiul autorului nu vizează aspecte generale 
din activitatea scriitorilor comentați, ci supune aten-
ției segmente sau aspecte ce necesită o clarificare 
suplimentară și face acest lucru aducând dovezi de 
ordin documentar, apelând la arhive sau consultând 
presa vremii. Totodată, demersul criticului Andrei 
Moldovan din acest volum are un profund caracter 
restitutiv, fiindcă readuce în atenția istoriei literare și 
a publicului destinele unor scriitori cu o contribuție 
remarcabilă și o prodigioasă activitate culturală, pe 
nedrept căzută în uitare. Este cazul lui Grigore Silași 
(1836-1897), personalitate de o rară ținută morală, cu 
studii de Teologie la Viena unde s-a implicat în diverse 
acțiuni culturale, ca și mai apoi la Cluj, în calitate de 
profesor, prodecan și decan al Facultății de Filosofie. 
În aceeași notă poate fi perceput efortul Reginelor Ro-
mâniei care au avut o relație apropiată cu literatura 
și ale căror „prestații culturale fac parte din valorile 
trecutului nostru, dar mai ales ale generațiilor care vin, 
și nimeni nu își poate aroga dreptul să îl șteargă sau 
să îl înlocuiască.“ (p. 153). Rânduri frumoase îi sunt 
dedicate Reginei Elisabeta, soția lui Carol I, „scriitoare 
și mare amfitrioană a culturii, sub pseudonimul de 
Carmen Sylva.“ (p. 141). Aceasta a fost o mare admi-
ratoare a lui Eminescu și un ambasador cultural al Ro-
mâniei în lume, așa cum a fost și Regina Maria.

În economia prezentării, nu se poate cuprinde, la 
justa sa dimensiune, demersul inițiat de profesorul 
Andrei Moldovan prin volumul Istorie şi literatură, 
însă se poate sublinia cunoașterea în profunzime a fe-
nomenului cultural românesc, în etapele sale distincte, 
crezul puternic în literatură ca formă de rezistență 
(însemnările pe coajă de mesteacăn de la Oranki), 
precum și apelul permanent la memorie și reevaluare.

Cătălina Bălan este o tânără scriitoare originară din 
Republica Moldova, stabilită în România încă din anii 
studenției. A absolvit în anul 2017 secția franceză a 
Facultății de Științe Politice în cadrul Universității din 
București, iar în anul 2019 Masterul de Diplomație 
în Economia Internațională, în cadrul Academiei de 
Studii Economice, București. A debutat la vârsta de 13 
ani în Stare de Urgenţă, un proiect publicistic non-
conformist al unor oameni de artă din România și Re-
publica Moldova. De atunci, scrie poezie, proză, critică 
literară și eseuri politice, publicând în re-
vistele Observator Cultural, Contrafort, 
Revista la Plic și altele. Este prezentă în 
mai multe antologii din România, Repu-
blica Moldova, Franța, Belgia și Elveția. 

Anul 2019 nu a fost pentru ea doar anul 
absolvirii studiilor de master, ci și anul 
debutului absolut, cu volumul de poeme, 
Cutii, apărut în colecția Avanpost la Edi-
tura Paralela 45. 

Stucturat pe două secțiuni majore și 
bine delimitate, Cutii și Oraşul, iubirea 
şi ce mai rămâne din ea, volumul adu-
nă la un loc două perioade distincte din 
viața poetei, imortalizate sub forma unor 
poeme 100% confesive, asumat lipsite de 
matefore explicite, gândite mai degrabă 
ca o serie de scurte flashuri anamnetice, 
învăluite în stări diverse și generatoare, 
de asemenea de emoții diverse. 

Cele două perioade sunt: copilăria, gravitând în jurul 
familiei și al casei părintești, „depozitată” în poemele 
din Cutii, din care voi reda aleatoriu următoarele po-
eme reprezentative: „am adunat diverse cutii şi com-
partimente/ pe unele nu le voi mai deschide nicioda-
tă/ la altele revin obsesiv, sistematic”; „de existenţa 
cuvântului geamandură am aflat/ jucând spânzură-
toarea cu irina constantin,/ colega mea din şcoala 
generală/ şi am pierdut/ eu nu fusesem niciodată la 
mare”; „în casa asta de nebuni/ unde zgomotele trec 
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Emoții, stări și poezie, condensate la cutie!

Romeo 
Aurelian ILIE

Cronicile RAI - poezia tânără

dintr-o cameră în alta/ eu nu pot să plâng nici când 
sunt singură/ eu nici nu ştiu dacă sunt sau nu”; și pe-
rioada adolescenței, marcată de primele iubiri, prime-
le suferințe în dragoste și de explorarea unui oraș nou, 
Bucureștiul, care se va transforma în decorul insolit 
al celor mai contradictorii stări de agregare ale minții 
și inimii, în poemele din cea de-a doua parte a volu-
mului, din care voi reda, de asemenea, câteva texte: 
„iar tu mă vei iubi aşa/ cu durerea mea latentă şi 
tandră// sunt tânără/ încă mai produc dentină/ 
acel strat protector atât de necesar/ la o adică, de 
ce nu m-ai iubi?”; „am pornit la drum deja obosiţi/ 
ne-am făcut loc unul altuia cu îngăduinţă/ din frică 
am ajuns împreună/ nişte corpuri străine între atâ-

tea altele/ ne plimbăm cu solidaritatea 
a doi anticorpi/ faţă în faţă cu oraşul 
străin// stăteam alături/ atât de tineri 
şi de nesiguri/ faptul în sine/ era prea 
mult”; „semafoarele astea luminează ca 
beculeţele de crăciun/ viaţa cronome-
trată se va sfârşi în curând/ comodi-
tatea/ teama/ limitele/ îngrămădirea/ 
oraşul/ ne-au făcut să comprimăm to-
tul/ gândim mic să poată încăpea min-
tea/ în spaţiile alocate”.

Poemele Cătălinei Bălan sunt în mare 
parte minimaliste, remarcându-se în pri-
mul rând prin condensarea amintirilor 
sau stărilor evocate în doar câteva cuvin-
te sau imagini, și în al doilea rând prin 
claritatea discursului, aceasta optând 
pentru debarasarea de orice stratageme 
literare complicate ce ar fi riscat să în-

greuneze transmiterea mesajului și a emoției. Iar dacă 
tot am pomenit de emoții, trebuie spus că în paginile 
acestui volum se regăsesc mai toate nuanțele existen-
te în gama stărilor sufletești: melancolie, candoare, 
duioșie, iubire, tristețe, frustrare, neputință, durere, 
revoltă, resemnare, semn că poeta a trăit din plin fie-
care clipă a vieții.

Cu acest volum de debut, Cătălina Bălan și-a adju-
decat un culoar favorabil în maratonul poeziei, și o 
poziționare de moment în primul eșalon al debutanților 
din generația tânără și foarte tânără.

Cronica volumului de poeme Cutii (debut) de Cătălina Bălan
(Editura Paralela 45, 2019)

Andrei Andrei Dósa este unul din-
tre cei mai activi membri ai noului 
val de poezie din literatura română, 
fiind totodată și unul dintre cei mai 
bine receptați de către critica de 
specialitate. A publicat până în pre-
zent 5 volume de poezie: Când va 
veni ceea ce este desăvârşit (Tra-
cus Arte, 2011 - Premiul Național 
de Poezie „Mihai Eminescu”), Ame-
rican Experience (Cartea Româ-
nească, 2013 - Premiul „Tânărul 
poet al anului 2013“), Nada (Pan-
dora M., 2015), Adevăratul băiat 
de aur (Casa de editură Max Ble-
cher, 2017), Expectativa luminoasă 
(OMG, 2020) și un roman, Ierbar 
(Polirom, 2018). Este traducător 
din engleză și maghiară și redactor 
la revista Poesis International.

În Expectativa luminoasă (OMG, 
2020), Andrei Dósa propune un 
discurs poetic cel puțin inedit, mai 
ales privit din perspectiva unui 
bărbat, mai exact, el vorbește des-
pre slăbiciunile și vulnerabilitățile 
celor ce îndeobște și în virtutea ste-
reotipurilor de gen sunt gratulați 
cu apelativul de „sexul puternic”. 
Este adevărat că nu face referire 
decât la sine însuși, volumul fiind 
unul prin excelență confesiv, dar 
asta nu înseamnă că ceilalți nu se 
pot regăsi în situațiile expuse aici.

Încă de la primul poem, poetul își 
pune pe tapet o primă slăbiciune, 
și anume blocajul său emoțional 
în fața tăcerii apăsătoare a iubitei/
soției sale, neputință ce îi creează 
un disconfort atât de mare încât îl 
propulsează virtual în vecinătatea 
agresivității, dar care sfârșește ine-
vitabil sucombând în lacrimi: „Am 
visat că mă luptam cu tăcerea ta./ 

Ia-mă de mână, îţi spuneam şi în-
cercam să mă lipesc/ de geaca ta 
uşoară de vară în culori hippie./ 
Iartă-mă, tăcerea mă face agre-
siv, competitiv./ Focul prin freca-
re e specialitatea mea./ Ia-mă de 
mână, ajută-mă să alunec/ în ma-
sele de apă compactă, lasă-mă să 
plâng/ lângă coralii 
obosiţi”. Printre cele-
lalte „păcate” de care 
se face „vinovat” An-
drei Dósa în acest vo-
lum s-ar mai putea nu-
măra persistența unei 
minți perverse chiar și 
după întemeierea unei 
familii și desăvârșirea 
ei prin nașterea unui 
copil, nesiguranța de 
sine, manifestată cel 
mai acut în temerea 
de a nu fi un soț și pă-
rinte suficient de bun 
pentru familia sa, pre-
cum și tendința de a-și 
îneca aceste slăbiciuni 
în alcool. 

Dar cea mai puternică slăbiciune 
a lui pare a fi tendința de a fugi, de 
a dezerta din paradigma oficială a 
bărbatului și de a se refugia într-o 
stare de copil, care mai degrabă 
simte nevoia de a fi protejat decât 
de a proteja. Am spus că aceasta ar 
fi cea mai puternică, judecând după 
„supradoza” de tremur interior ce 
transcede din poemul în care își 
devoalează această neputință: „aşa 
cum li se întâmplă adesea copiilor 
mici/ să plângă în hohote pentru o 
mică nedreptate/ aşa cum îi ţii în 
braţe zeci de minute până când se 
liniştesc// aşa mă cuprinzi şi tu/ 

fii cămaşa mea purpurie de forţă/ 
camera mea de criză căptuşită cu 
perne/ primeşte convulsiile mele// 
ştiu că-i infantil şi aiurea de accep-
tat/ când vine din partea unui băr-
bat dar promit/ ca după aceea să 
fiu mult mai înţelept şi mai cumpă-
tat/ un maestru plin de minciuni”.

Ceea ce surprinde la acest poem, 
dar și la întregul volum, este tonul 
deloc patetic în contrast cu imagi-
nea bărbatului ce se vrea din nou 
copil, a bărbatului ce ar putea tre-
ce, privit prin ochii adepților ste-

reotipurilor de gen, 
drept un non-bărbat. 
Și aceasta vine tocmai 
din faptul că poetul 
și-a asumat pe deplin 
condiția sa de bărbat 
sensibil, vulnerabil, 
nesigur pe el. Ceea ce 
este în primul rând un 
act de curaj și totoda-
tă o invitație adresată 
tuturor bărbaților de 
a-și asuma condiția de 
sex nu tocmai puter-
nic. Tot din această 
asumare se naște în 
acest volum și emoția 
ce îl parcurge de la 
un capăt la celălat, 
în diferite forme de 

manifestare. Iar absența oricărei 
tendințe spre patetic se datorea-
ză dozării optime atât a cuvintelor 
„sensibile” cât și a celor „tari” și în 
general evitării oricăror excese lexi-
cale. Discursul poetic al lui Andrei 
Dósa este unul perfect echilibrat, în 
acord cu deplina sinceritate de sine 
pe care o afișează în acest volum. 

În încheiere aș dubla invitația 
poetului la sinceritate adresată tu-
turor bărbaților, lansând la rândul 
meu întrebarea: când v-ați simțit 
ultima oară slabi, chiar și atunci 
când ați mizat pe trucul afișării 
unei masculinități exagerate?  

Un bărbat în duhul gol
 Cronica volumului Expectativa luminoasă 

de Andrei Dósa (Editura OMG, 2020)
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George MOTROC

,,Trebuie să recunoaștem că mediul online este un rău necesar...”
George Motroc: 

Felicitări! Aţi realizat, 
dacă nu greşesc, prima 
lansare online sau, cel 

puţin de acest lucru 
sunt sigur, prima dublă 

lansare online din această 
perioadă a pandemiei 

covid! Cum a fost această 
nouă experienţă literară?

Elena Drăgoi: 
Mulțumim frumos 

pentru felicitări și pentru 
oportunitatea acestui 

interviu! A fost o necesitate 
lansarea online, și s-a dovedit a fi o experiență faină. 
Mai ușor de gestionat ca una fizică, dar nu cu același 
impact, din păcate. 

Emil Laurenţiu Drăgoi: Vă mulțumesc și eu! A 
fost o experiență inedită. Ne-am dorit foarte mult să 
venim în fața cititorilor cu aceste două romane, dar 
din păcate a trebuit să regândim lansarea ce inițial fu-
sese planificată pentru târgul de carte de la București, 
și neavând de ales, ne-am mutat în online. 

G. M.: Privind în ansamblu, cât se pierde sau cât se 
câştigă  în cazul unei lansări online versus cea de târg 
de carte sau dintr-o librărie?

E. D.: Să zicem că se câștigă timp, căci poate fi or-
ganizată mai ușor în comparație cu o lansare fizică 
care trebuie planificată cu mai multe luni înainte, dar 
financiar este mai puțin productivă. Cititorii nici nu 
petrec așa mult timp în mediul online, ci îi găsești pe 
la târgurile de carte, prin librării, biblioteci etc. 

E. L. D.: Câștigurile aduse de lansările online 
sunt mici. Pentru noi a fost mereu foarte importantă 
interacțiunea cu cititorii. În mediul online lumea vine, 
lasă un like, zice un „bravo” și apoi trece mai departe. 
La o lansare fizică oamenii sunt mai calzi, vin să ne 
cunoască, să discute cu noi. Răsfoiesc cărțile, discutăm 
despre ele. Nu se pot compara între ele, dar în același 
timp trebuie să recunoaștem că mediul online este un 
rău necesar, iar acum cu atât mai mult. 

G. M.: Ce sfaturi aveţi pentru cei care vor să opteze 
pentru organizarea unor astfel de lansări?

E. D.: Poate fi o alternativă bună de moment, dar nu 
te poți baza exclusiv pe online pe termen lung. Plus că 
virtualul nu poate înlocui întâlnirile cu cititorii, inter-
acțiunea directă cu oamenii, emoția resimțită în astfel 
de evenimente. 

E. L. D.: Să nu aibă așteptări nerealiste. Oricât de 
bine ar fi promovat evenimentul, impactul asupra citi-
torilor va fi mult mai mic comparativ cu lansările fizice. 

G. M.: Mi-aţi spus şi despre lansările ulterioare, cu 
public, de la Târgovişte şi Biserica Fortificată de la 
Hărman. Cum a fost reîntâlnirea cu publicul, de data 
aceasta faţă în faţă şi în acele două locuri speciale?

E. D.: Fiind două locuri incărcate de istorie, dar și 
de semnificații personale, am trăit momente deosebi-
te. La origine amândoi suntem din județul Dâmbovița, 
astfel că în Târgoviște ne-am reîntâlnit cu oameni pe 
care nu îi mai văzuserăm de ani de zile. Orașul mai are 
o importanță aparte și în romanul meu, „Dragostea 
din cărți” - după cum vor vedea cititorii. Iar în Hărman 
am (re)găsit ospitalitatea transilvăneană cu care eram 
obișnuiți deja, și ne-am bucurat de prezența vizitatori-
lor și a localnicilor. 

E. L. D.: Pentru mine lansarea de la Curtea Domneas-
că din Târgoviște a fost un vis împlinit. Eu am copilărit 
prin zonă, iar Turnul Chindiei mi-a fost un partener 
de joacă în anii ’90. Atât „Când spadele se frâng” cât și 
„Blestemul corbilor” au acțiunea plasată în acea zonă. 
La Biserica Fortificată de la Hărman am avut parte de-o 
zi minunată și de niște gazde extrem de primitoare. 

G. M.: În afară de lansare, vă propun să discutăm 
şi despre cărţile pe care le-aţi lansat... Cum a fost ex-
perienţa scrierii unui roman, mai ales într-o perioa-
dă de pandemie? Se scrie altfel? Se schimbă contextul, 
dar şi valoarea actului de a scrie?

E. D.: Pandemia a schimbat felul în care vedeam lu-
mea, într-o mare măsură a restartat totul. M-a făcut să 
văd și mai bine cât de repede se pot schimba lucruri-
le, astfel că mi-am intensificat scrisul și obiectivele pe 
mai multe planuri, nu doar literar. Timpul nu ține cu 
cei nehotărâți, trebuie profitat cât mai mult de el.

E. L. D.: Pandemia m-a influențat destul de mult. 
Cărțile mele sunt mai dramatice, mai brutale, iar peri-
oada mai grea, cu toate acele restricții mi-au făcut scri-
erea parcă și mai întunecată, mai zbuciumată. Până la 
urma urmei scrisul este și o formă de terapie, iar ca 
autor când simt că sunt copleșit de griji, probleme, în-
trebări, mă așez la birou și mă retrag în lumea mea.

G. M.: Există şi o poveste personală în ceea ce pri-

veşte alegerea titlurilor?
E. D.: „Dragostea din cărți” are o dublă semnificație. 

Pe de o parte face referire la cărțile de dragoste (mai 
mult sau mai puțin celebre) scrise de-a lungul timpu-
lui de diverși autori, și compararea sentimentului găsit 
în realitate cu cel descris de acestea. Pe de altă parte se 
referă și la dragostea de lectură, la refugiul pe care îl 
găsești între paginile unui roman. 

E. L. D.: Inițial romanul trebuia să se numească 
,,Marcu haiducu”, dar pe ultima sută de metri am ho-
tărât să-i schimb numele în ,,Blestemul corbilor”. Nu-
mele a fost ales de Elena, deoarece la anumite intervale 
tot întâlnea prin carte corbii ce erau asociați cu diver-
se superstiții. În diminețile lui martie, chiar cu câteva 
zile înainte de decretarea stării de urgență, după ce-l 
lăsam pe cel mic la grădiniță, treceam printr-un parc 
unde erau mulți corbi. De fiecare dată încercam să-i 
pozăm, aveam de gând ca poza respectivă să o folosesc 
pe post de copertă. Cum nu reușeam să le fac o poză 
clară, am avut o remarcă de genul că-s blestemați... și 
așa din aproape în aproape am rămas la titlul acesta. 
De care sunt foarte mulțumit.  

G. M.: Se pot găsi asemănări sau mai multe dife-
renţe între cărţile dvs.? Se poate vorbi chiar şi de o 
competiţie sau de orgolii literare?

E. D.: Noi doi scriem foarte diferit, și avem perso-
nalități diferite. Tocmai de aceea ne-am completat me-
reu de minune. Am fost și suntem prieteni și parteneri 
pe multe planuri, ne-am susținut reciproc în toate idei-
le nebunești. Eu sunt fana numărul 1 a cărților lui Emil, 
iar el se bucură cel mai mult când îmi sunt citite cărțile. 
Așa că în niciun caz nu poate fi vorba de orgolii. Cât des-
pre competiții, nu le mai avem cu nimeni și nimic, sun-
tem mulțumiți de ceea ce reușim să realizăm împreună.

E. L. D.: De obicei predomină deosebirile. Scriem 
despre perioade diferite, genuri diferite, avem stiluri 
diametral opuse. Deși „Dragostea din cărți” și „Bleste-
mul corbilor” sunt două cărți foarte diferite au totuși 
și câteva puncte comune. Dragostea de familie este pu-
ternic conturată în ambele, acțiunea se petrece în ju-
rul Târgoviștei. Personajele feminine, atât bibliotecara 
Marta din „Dragostea din cărți” cât și Gina, nevasta 
haiducului Marcu din „Blestemul corbilor”, sunt dis-
puse la orice sacrificiu de dragul bărbatului iubit, de 
dragul familiei. Despre competiție sau orgolii literare 
nu poate fi vorba la noi. Suntem o echipă, una bună 
chiar, așa că nici vorbă de așa ceva. În afară de asta 
suntem două persoane mature, cu capul pe umeri și 
bine ancorate în realitate.   

G. M.: Obişnuiţi să vă fiţi primul cititor în perioa-
da scrierii sau preferaţi să vă citiţi reciproc ulterior, 
după ce aţi terminat de scris?

E. D.: Fiecare citește ce scrie celălalt pe parcursul 
scrierii manuscrisului. Cum avem stiluri diferite, pu-
tem fi și ceva mai obiectivi unul față de celălalt. 

E. L. D.: Discutăm destul de mult, citim periodic fi-
ecare ce scrie celălalt. Ne sfătuim tot timpul. 

G. M.: Privind spre viitor, dar ţinând cont şi de  ceea 
ce se întâmplă în acest prezent marcat de distanţare 
socială, cum vedeţi viitorul Cărţii (cu majusculă)?

E. D.: Per ansamblu se citește foarte puțin la noi în 
țară. Iar fără posibilitatea de a interacționa direct cu ci-
titorii, scriitorii români vor avea mult de pierdut. Avem 
nevoie de campanii de promovare prin școli, de eveni-
mente cât mai diverse unde să putem atrage oamenii 
spre Carte. Să vadă lectura din nou ca pe un refugiu, ca 
un mod distractiv de a petrece timpul, ca pe ceva abso-
lut firesc. În zilele noastre cititul pare ceva ieșit din co-
mun, în timp ce telefonul este indispensabil. Mi se pare 
că ceva important se pierde în era asta a tehnologiei. 

E. L. D.: Asta-i o întrebare foarte grea. Din păcate în 
viitorul apropiat nu se văd semne de o revigorare a li-
teraturii. Proiectele guvernului, ale ministerului cultu-
rii lipsesc cu desăvârșire. Mă refer la cele benefice, cele 
concrete, că așa pe hârtie se poate scrie orice. Cartea 
românească și autorul sunt lăsați de izbeliște. Ca de fi-
ecare dată de altfel. Se interzic manifestările culturale, 
se interzic târgurile de carte, se interzic lansările fizice, 
dar nici nu se oferă o alternativă viabilă. Este greu în 
această perioadă să te faci cunoscut, auzit. În România 
sunt puțini cititori, iar majoritatea se orientează spre 
cărțile autorilor străini. Online-ul este oricum supra-
saturat de reclame care mai de care mai agresive, așa 
că foarte multe nu ne rămân de făcut. Așteptăm și spe-
răm că se vor liniști lucrurile. 

G. M.: În final, vă rog să fiţi de acord să oferiţi fie-
care cititorilor un scurt fragment din cartea dvs., de 
fapt, o dublă invitaţi la lectură!

„Dragostea din cărți”, de Elena Drăgoi
„Uneori mă bucur că suntem săraci pe partea 

materială, căci mi se pare ca o încurajare din partea 
vieții că o să ne putem bucura de dragostea noastră 
cât mai mult timp. Lipsurile materiale par a fi doar o 
dobândă plătită în avans pentru o iubire nemuritoare. 
Nu poți avea totul în viață. Pierzi pe o parte, câștigi 
pe alta. Iar eu am primit mai mult decât speram de la 
viață. Noi suntem bogați sufletește. Ne-am găsit bucu-
ria și în munca noastră. Eu, în cărțile citite, ce mi-au 
arătat lumea întreagă din diferite timpuri și locuri, 
fără a mă îndepărta prea mult de casă. Lucas în pre-
dat, oferind o fărâmă din pasiunea lui pentru istorie 
tuturor generațiilor ce i-au trecut prin clase. Unii zic că 
e prea puțin… noi credem că e mai mult decât reușesc 
alții într-o viață. Acum, în 2020, când termin de scris 
rândurile acestea, îmi pare totul aievea. De parcă altci-
neva le-ar fi trăit.”

„Blestemul corbilor” de Emil - Laurenţiu Drăgoi
„Iancu Jianu privi cu curiozitate spre cel ce părea a fi 

conducătorul cetei, trase puternic din pipă și apoi lăsă 
fumul să iasă în rotocoale. Se ridică încet de pe scaun 
și ieși în fața călăreților:

- Veniși, frate Marcule?
-  Venii, căpitane, se ridică tot norodul și io să dau 

bir cu fugiții? Să moară ăștia tineri, ca să trăim noi? 
Treabă o fi asta? Io barem mi-am trăit traiu’ și mi-am 
mâncat mălaiu’!

- Văd că aduseși și ditamai ceata! exclamă plin de 
admirație și mulțumire Iancu Jianu. Cei doi bărbați 
își strânseră mâinile, apoi se îmbrățișară. Baladele de 
haiducie continuau să răsune în jurul focurilor. Nou-
veniții descălecară, iar oamenii Jianului împărțiră cu 
ei frățește bucatele și vinul, apoi merseră la culcare. A 
doua zi aveau să călărească sub conducerea lui Iancu 
până la Slatina, unde trebuiau să se unească cu pan-
durii lui Tudor Vladimirescu. Marea luptă de eliberare 
a nației putea începe, iar cetele de haiduci erau gata 
să-și aducă contribuția lor de sudoare, sânge și praf de 
pușcă la dreapta cauză.”

interviu cu scriitorii Elena şi Emil Laurenţiu Drăgoi

Despre o dublă lansare din perioada pandemiei:
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,,Trebuie să recunoaștem că mediul online este un rău necesar...” Constantin Țoiu
Pe 4 octombrie s-au îm-

plinit 8 ani de la moartea lui 
Constantin Ţoiu, unul unul 
dintre cei mai cultivați scri-
itori din literatura româ-
nă care, în plin comunism, 
reușise să-și păstreze aerul 
boieresc, exprimarea elegantă 
și fluentă, sustrasă momen-
tului, îndrăznind să facă notă 
discordantă și să ducă mai de-
parte eleganța interbelică. Deși 
biologic aparține „generației 
războiului”, fiind apropiat ca 

vârstă de Marin Preda, Eugen Barbu, Petru Dumi-
triu, Constantin Ţoiu debutează târziu, fiind alături de 
Ștefan Bănulescu unul dintre cei mai vârstnici proza-
tori ai generației șaizeciste.

Scriitorul, născut pe 19 iulie 1923 în Urziceni 
(Ialomița), urmează clasele primare în satul natal, iar 
pe cele gimnaziale și liceale în școli din Transilvania 
(Sfântu Gheorghe și Brașov), însușindu-și temeinic 
valorile școlii interbelice. După ce ratează examenul 
de la Drept, pentru că făcuse „literatură în jurul subi-
ectului”, revine la pasiunea inițială, filologia. După 
încheierea studiilor universitare la Facultatea de Litere 
și Filosofie din București, intră în mediul literar imedi-
at, dar nu ca scriitor, ci ca redactor și colaborator al celor 
mai importante edituri și reviste bucureștene, de unde 
are ocazia să observe cum se simulează actul culturii în 
dictatura comunistă. Începutul activității scriitorului 
coincide, din păcate, cu instaurarea regimului comunist 
și tot ce învățase în deplină libertate devine inaplicabil 
în noile condiții. Regretă nesăbuința de a intra în partid 
în 1945, cauza fiind sărăcia, întrucât realizează repede 
că împrejurările devin insuportabile și că totul are o 
limită. Evită cât poate literatura proletară, dovedindu-
și temeinca pregătire filologică prin actul traduc-
erii sau al stilizării cărților din literatura universală.

Deși își provoacă excluderea din partid în 1949, chiar 
dacă s-a declarat „pentru literatura mare, nu pentru 
proletcultism”, observăm că primele opere publicate 
nu sunt nicidecum dovezi ale îndepărtării de temele 
impuse de regim, ci reprezintă mai degrabă încercări 
de adaptare la „lumea nouă”. Dintr-un spirit de soli-
daritate literară, politică sau datorită optimismului 
specific tinereții, Constantin Ţoiu începe stângaci 
tocmai cu literatură ideologică, publicând, în 1950, 
broșura realist-socialistă O noapte la arie, scrisă în 
colaborare cu Leonid Strașun. Ulterior, această lu-
crare propagandistică n-a fost recunoscută de scriitor, 
fiind considerată un pseudodebut, deși este posibil 
să se fi valorificat unul dintre reportajele realizate de 

Galeria cu viţă sălbatică, Ţoiu publică, în 1981, ro-
manul Însoţitorul, și, chiar dacă există destule legături 
cu romanul anterior, critica literară a manifestat 
destulă prudență, invocând modificări de substanță 
față de romanul care l-a consacrat. Totuși, romanul 
are meritul de a breveta personajul-însoțitor, cronicar 
al istoriei secrete, într-o nouă încercare de a salva is-
toria și de a păstra în memoria colectivă unele fapte 
și destine excepționale pentru ca lumea să nu cadă în 

indiferență, în barbarie și în uitare. 
În Obligado, roman inspirat din 
moartea soției sale, actrița Karin Rex, 
și publicat în 1984, Ţoiu continuă 
să-și dezvăluie uimitoarele virtuți de 
evocator și recuperator de personaje 
captivante pentru a se opune uitării, 
însă nici Însoţitorul, nici Obligado nu 
echivalează valoarea literară a Galer-
iei cu viţă sălbatică „în care autorul a 
investit esențialul a ceea ce înțelesese 
despre viață până la cincizeci de ani” 
(Alex Ștefănescu). Ultimul roman 
publicat înainte de Revoluție, Căderea 
în lume, apărut în 1987, poate fi con-
siderat o sinteză a ceea ce scris în 
comunism, deoarece autorul pune 
la lucru teme, tipologii, procedee, 
tehnici narative folosite și în oper-
ele anterioare. Deși se conturează, 
în opoziție, două tipuri umane: le-
gionarul și comunistul, intenția scrii-
torului nu a fost neapărat să ilustr-
eze doctrine și tipologii ideologice, 

ci să ne transmită că la dreapta și la stânga 
se află oameni, iar situarea politică nu contează în 
exprimarea sufletului cuiva, ci faptele și felul de a fi.

După Revoluția din 1989, Ţoiu nu și-a abandonat 
vocația narativă și a publicat două romane lipsite de 
intrigă, Barbarius (1999) și Istorisirile Signorei Sisi 
(2006), continuând să istorisească, să comenteze și să 
reflecteze la întâlnirea omului cu Istoria, pentru a-și 
revalorifica una dintre temele specifice prozei sale, 
și anume toleranța. În Barbarius, se reînvie locuri și 
personaje care construiesc o atmosferă ce cucerește 
prin pitoresc, senzațional sau bizar, iar prin interme-
diul protagonistului Cezar Zdrăfculescu, un bărbat în 
vârstă de 73 de ani, fost procuror dejist, care-și trăiește 
opulent bătrânețea, se reflectă dorința de evadare în 
trecutul care poate fi retrăit sub forma poveștii. Ul-
timul roman, alcătuit din amintirile protagoniștilor 
și din povestirile personajelor, consemnate riguros de 
Sisi, descendenta familiei Ghica, se referă la cele mai 
importante evenimente petrecute de-a lungul a mai 
bine de opt decenii. Parcurgând romanele publicate 
în timpul dictatu-rii, dar și pe cele din postcomunism, 
avem șansa să cunoaștem un prozator care a menținut 
sus ștacheta prozei contemporane, reușind să ferească 
literatura de interesele meschine ale ideologiei.

Definitorii pentru activitatea prozatorului sunt și 
scrierile hibride, eseistice și memorialistice, majori-
tatea publicate în „România literară”, la rubrica „Pre-
peleac”. După seria Pretexte din anii ’70 (Destinul cu-
vintelor, Pre texte, Alte pretexte), publică alte volume 
compozite (Prepeleac, Caftane şi cafteli, Morsus di-
aboli, Răvaşe din Kamceatka, Vrăjeli (de buzunar), 
care ascund episoade autobiografice întâlnite și în op-
erele sale. Racordate la opera literară, cele 5 volume de 
Memorii ale lui Constantin Ţoiu, publicate din 2003 
până în 2010, și pseudojurnalul, apărut postum, vin să 
întregească imaginea unui scriitor cu o aleasă educație 
umanistă. Deși a înregistrat și o perioadă nefavorabilă 
receptării, cauzele fiind expuse de Marius Miheț în 
Prefaţa ediției a IV-a a romanului Căderea în lume, 
astăzi, opera lui Constantin Ţoiu se bucură de atenția 
specialiștilor care fac trimiteri la literatura postbelică, 
este omologată de critica predecembristă și de pleiada 
criticilor literari mai tineri care i-au confirmat valoarea 
și apreciată de cititorii care-i redescoperă frumusețea. 
Operele temporar ignorate ale unui scriitor important 
al prozei românești postbelice revin în atenția publicu-
lui și prin demersul Editurii Art, care, în 2007, a decis 
să-i retipărească scrierile.

Constantin Ţoiu a traversat trei perioade foarte 
diferite din istoria literaturii române și a rămas în 
conştiinţa cititorilor atât datorită complexităţii operei 
sale, cât şi prin alura aristocratică ce trăda înclinația 
sa pentru stilul de viaţă din perioada interbelică. Ci-
tindu-i opera, descoperim un scriitor valoros care ne 
transmite un puternic mesaj umanist, dar și imaginea 
unei vieți trăite cu pasiune, însă părăsite, în cele din 
urmă, cu infinită nostalgie.  

Paraschiva 
BUCIUMANU

Ţoiu în timpul campaniei de colec-
tivizare. Totuși, scriitorul continuă 
nefericit și debutează publicistic cu 
proză scurtă în „Gazeta literară”, în 
1958, iar editorial, în 1965, cu ro-
manul Moartea în pădure și adaugă, 
în 1967, volumul de nuvele Dumi-
nica muţilor, grăbindu-se să urce 
în trenul propagandei și să servească literar partidul. 
Din fericire pentru scriitor, aceste opere nu au atras 
prea mult atenția, deoarece clișeele prozei anilor 
’50 își pierduseră autoritatea odată cu încheierea 
regimului dejist. Acest fapt s-a dovedit benefic pen-
tru scriitorul talentat care ar fi putut să fie compro-
mis, întrucât operele aşezate sub zodia „realismu-
lui socialist” divulgă un derapaj estetic grav, aflat în 
preajma sau chiar în spaţiul anulării depline a valorii.

Cu toate acestea, doi dintre criticii literari cunoscuți 
au simțit însă calitățile prozatorului, 
înainte de publicarea romanului care 
i-a adus succesul. Mircea Martin, un 
critic destul de reținut în privința 
criticii de întâm-pinare, cu o intuiție 
deosebită a valorilor, a semnalat 
structura intelectuală, dicțiunea 
lirică, „unitatea de stil și de viziune, 
eficacitatea estetică, întâlnirea, destul 
de rară la noi, a unui autor reflexiv 
cu un excelent povestitor”. Gabriel 
Dimisianu, un însoţitor al operelor 
lui Ţoiu, prin aprecierile critice, l-a 
intuit pe romancierul de anvergură, 
afirmând în cronica făcută volumului 
de nuvele Duminica muţilor: „Ţoiu 
știe să povestească atrăgător, chiar 
dacă proza sa nu e în primul rând 
de evenimente, ci de sugestie și de 
atmosferă psihologică. Rămâne ca 
prozatorul să încorporeze cazuistica 
sa morală, de care e preocupat astăzi, 
marilor probleme, în construcții de 
perspective ample și ecouri adânci. 
Nuvelele aștern premisele fecunde 
pentru o astfel de întreprindere”.

Lucrurile prevestite de criticii amintiți s-au întâm-
plat în 1976, când Costantin Ţoiu, în plină maturi-
tate, publică Galeria cu viţă sălbatică, roman care-i 
aduce succesul și-i consacră scrisul. Fiind o meditație 
cutremurătoare despre condiția tânărului intelectua-
lul naiv, de stânga (din anii ’50), care este strivit de 
societatea în care crezuse, romanul a fost foarte bine 
primit de critica literară și a avut un succes deosebit 
în rândul cititorilor. Stimulat de succesul romanului 

Mariei Bologa
Uitarea nu pare să fie niciodată un lux
pe care inima poemului meu să și-l poată permite
chiar dacă el se grăbește să se devoreze pe sine
fiind propria pradă în oglinda înfloritelor ruguri
pe care o flacără stinsă pare că le amână

printr-un lirism al unui timp aproape netrăit
îngropat în țipătul păsării negre
a cărei pasiune de a se naște murind
prelungește parcă o taină

pe coridorul clipei plin de oglinzi
acolo unde lumina devine adesea un lux
la ceremonia poeților care mor numai toamna

deschizând luci(n)dă o fereastră-n neant
pe care-o multiplică înfloritele ruguri
adăugând secundelor un ritm al (ne)uitării

printr-un lirism al unui timp aproape abstract
și-al unui frig ancestral privit mereu à travers
de ultimul lor vers împietrit din iertare

prin clarobscurul destrămării cuvintelor
a căror pasiune de a se naște murind
le asigură o eleganță a așteptării celuilalt timp
care nicicând nu poate să devină un lux

în colțul memoriei unde orbitoare o taină
decupează printr-o fidelitate sublimă cu moartea
un duh ispititor care se naște-nlăuntru

și privește-n afară fără nicio dorință
jocul nebun al poeților de-a voluptatea cu viața
care la capătul călătoriei lor pare-o iluzie

un răgaz necesar între o amintire și alta
pe care un frig ancestral le privește à travers
prin ultimul meu vers împletit din (ne)uitare

Miruna Mureșanu, Austria

In memoriam

Poetă, prozatoare, critic literar și eseistă, Maria Mi-
riam Bologa s-a născut la 6 februarie 1951, la Tinco-
va, județul Caraș Severin. A urmat Facultatea de filolo-
gie a Universității Timișoara (1973). A fost profesoară 
în județul Vâlcea, a revenit în 1975, la Caransebeș. A 
debutat publicistic, în 1971, în „Orizont” și a colaborat 
la multe reviste literare. A fost Redactor la Radio 11 
Plus și la „Actualitatea literară”. Membră a Uniunii 
Scriitorilor din România din 2017. A publicat nouă 
volume de versuri și a realizat în 2020, în colaborare 
cu Ela Iakab și Ion Oprișor, antologia „Eros, Ontos, 
Thanatos”. Creația și activitatea sa au fost distinse cu 
importante premii: Premiul „Tudor Arghezi”, Târgu-
Jiu”, 1982, pentru poezie; Premiul revistei „Familia”, 
poezie, 1983, la Festivalul Național de Poezie Pitești; 
Premiul de excelență al Fundației „Orient Latin”, 
Timișoara, pentru poezie și jurnalism literar, 2008. 
Ființă delicată și discretă, dar cu o personalitate pu-
ternică și intransigentă, Maria Bologa a trăit întrea-
ga viață într-un regim auster de autoimpusă izolare, ca 
reacție la diformitățile morale și etice ale lumii din jur. 

Prin plecarea dintre noi a Mariei Bologa, comu-
nitatea literară din Banat și nu numai pierde o poetă 
importantă și o voce lirică originală și inconfundabilă.

Dumnezeu să  o odihnească în pace! 

Maria Bologa 
a plecat să scrie în ceruri
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Am ajuns la Calpe Gallery* (*curator: Călin Petcana) 
într-o seară. Am pornit, împreună cu Ioan, vizitatori 
întârziați la expoziția-eveniment a Suzanei Fântânariu. 
Întunericul coborâse deja. Era duminică de octombrie. 
Artista, gazdă, în dreptul ușii, se pregătea să închidă. 
Ea era, desigur, neasemuita, Suzana Fântânariu, cu 
brațele încărcate de flori, cu masca fixată pe obraz, 
deasupra căreia ochii de un albastru rar întâlnit, astral, 
serafic. 

- Ați venit, dragilor, iată-vă, haideți înăuntru, vom 
aprinde luminile!

Chiar fără îmbrățișările prietenești „reale”, sufletele 
se întâlnesc, emoția se exprimă. Încerc să deslușesc 
impresiile, în limbajul meu ușor „aerian”, dacă ar fi să 
dăm crezare celor îndreptățiți să scrie cronici realiste. 
Așadar, iertare!

Și dacă n-aș fi fost acolo
să desprind crusta de timp împietrit
să înaintez prin labirint
în tăcere? (Mi-aș fi putut imagina, oare?) Am 
ajuns.
În pieptul zdrențuit zbaterea inimii
lovirea aripei de sânge.
Zăvorâte ferestre. Depozite împietrite.
Răvășite sertare. Vremea vrăjită oprită-n loc.
Pe dinăuntru incendiul usturător.
Palmele se adună, se sudează perechi.
Laolaltă curajul nesăbuința cumințenia, 
nestatornică frica. 
(Ne)deslușirea...!?

Sertarele Suzanei Fântânariu. Poeme. Instalații. 
Depozite cu memorie. Memorie încifrată. Memorie 
resetată. Ce fetiță, în care fărâmă de timp pierdut-
regăsit, a legănat păpușa recuperată? Ce culoare aveau 
ochii fetiței?

Cine a vorbit prin receptorul acelui telefon? Voce 
netedă, aspră, duioasă, temătoare ori neînduplecată? 
Cum s-a modulat vocea de la capătul firului, emoția, 
bătăile inimii au luat-o razna la vestea bună, ori 
răvășitoare...?

Monedele din sertarul „bogat”, bănuții mărunți cine 
să-i fi numărat, prin câte mâini or fi trecut?

Mulțimea de fire, doze electrice, cuvinte tipărite, foi 
de cărți sfâșiate...

Xilogravura... cartea Suzanei, atârnată pe cuier, 
injust rănită, în așteptarea cititorilor...

Nenumărate, nenumărabile povești zăvorâte... 
Sertarele cu timp recuperat (recuperat! / recuperat?).

Viață depozitată în sertare-poem, poeme-sertare.
Felicitări artistei ce nu încetează să ne uimească la 

fiecare expoziție-eveniment! 
Felicitări, Suzana Fântânariu!

Cu drag,
Monica Rohan

(octombrie 2020)

Expoziția „Sertare” - Suzana Fântânariu
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Cecilia Plăviţu

Victor Gingiu

din respiraţie în respiraţie
în plămânul meu drept locuiește o fată
am întâlnit-o 
prelungă, cu pielea roz, desculță-n nisip,
mi-a arătat deșertul cum se-ntinde gălbui
pâlcuri de scai vineții, izvoare sub cerul din oaze.
în plămânul drept e cald și e ziuă, e tot timpul lumină
ca-n verile suedeze abia puțin crepuscul și iar răsărit.
ea poartă o cămașă albă de borangic ce-i acoperă 
coapsele, se unge cu seva cactușilor care-i picură de 
bună voie în palmă, are genunchii juliți de la joacă, 
scoate apă din fântâni adânci și citește urmele fiarelor 
pe nisip, urma stelelor pe cer, numele lucrurilor.
ea respiră cu fiecare celulă, căci din țesutul 
plămânului e făcută, gândurile și le ține în niște 
punguțe cu nume de alveole,
mi le împrumută când rămân fără imaginație.
pare înțeleaptă și bună, deși uneori se ascunde,
dar râde și-mi spune ciudățenii destule:
că ea e partea mea feminină și nu pot să scap de ea,
va renaște de-o nimicesc, 
n-am cum s-o înving – ea e cealaltă hanna
chiar dacă vicleană o față fragilă de vulpe mi-arată.

în plămânul meu stâng 
locuiește un bărbat cu pielea smeadă, 
aleargă liber și gol prin pădurile verzi, în umbrele lor
junglă deasă, cântec de păsări roșii,
părul negru îi flutură lung pe umeri lucioși
mă poartă prin păduri după vânat,
pescuim prin artere hematii sub formă de pește
escaladăm piscuri
mă ridică în brațe când obosesc,
ademenindu-mă tandru 
sau strunindu-mă să las lenea genetică la o parte
zburăm împreună, zburăm în alb-negru împletiți
ca o pictură rupestră cu tigri.
acum știu
e partea mea de bărbat.
îmi păzește intrarea tainică din spatele inimii
când prin spațiul cel roșu alunec în miezul existenței
el stă de strajă și-mi cântă, îmi cântă
și fiecare notă, diezi, octave
vibrația sferei care ne-nvăluie o ridică

femeia-bărbatul din mine crește
cu fiecare respirație a plămânului stâng, 
a plămânului drept

cealaltă hanna
întotdeauna am știut că mai există o hanna
una mult mai mare decât știu că sunt eu;

deși îmi locuiește ființa,
ea locuiește într-un dincolo de mine

ea poate veni și pleca după bunu-i plac
ea îmi deschide ferestrele spre lumină 
dacă s-au înțepenit, le sparge fără părere de rău
deși mă uimește,
tot ea mă și îngrozește
mă pune pe jar, mă încearcă,
nu mă lasă să fac deloc ce vreau
îmi taie sforile când tocmai le trag 
îmi pune piedică dacă prea tare m-avânt
ba mă aruncă în gol dacă mi-e frică să sar

și hanna aceea știe mai multe 
decât poate să-mi spună
decât mintea poate cu logica ei să priceapă
uneori o lume închisă se crapă și o dâră din ea 
ca într-un vis zăresc
atunci parcă știu ce va să vie
știu lucruri ce-o să se-ntâmple
citesc gândurile altora, 
dar nu în cuvintele din limba mea
ci în explozii de schimb de ființă
cunosc râul de energie ce curge prin trupuri, 
obstacole, secetă, știu cum se vindecă boli
am văzut moartea unde ne duce
m-am scăldat în lumina aceea fără s-o văd cu ochii, 
iar dacă mă-ntorc spre-năuntru
un soare frumos îmi apare în creier, 
luminos chiar și în beznă adâncă
rotindu-se ca un vortex 

și hanna aceea îmi spune 
să nu m-agit când lumea e în război
m-a învățat cum să-mi aflu pacea ascunsă
că-i mama bolnavă, că-n sala de operație 
anestezista aleargă speriată,
că tata tocmai se duce, afară furtuna doboară copaci, 
ba orașul e inundat, că fiul meu se răzvrătește și vrea 
să plece în lume, că de bărbat mă despart, 
că lumea din juru-mi nimic nu pricepe 
și liniștea mea îi scoate din minți,
eu doar stau întru pace adâncă
prăpăstii se cască între lumi, canioane adânci
dar hanna cealaltă 
construiește punți între ele râzând și zburând,
ea leagă lumi, leagă planete, vieți paralele,
mi-e călăuză prin stepe

naștere din nou 
sau lecţie despre aripi
ungherele izolate ale ființei mele
acolo unde mă tot ascundeam
făcând naveta între înăuntru și afară,
ungherele acelea sunt uterul nașterii mele din nou

căci mai există și-o altfel de naștere
când în tine intrând
fertilizezi ovulul depus în craniu
de zei;
și trupul întreg devine un uter
în care crești în cunoaștere
ca-ntr-un lichid amniotic.
devii un trup gravid, 
așteptând să te naști,
sperând că există 
un univers de-o abundență debordantă
în care visul fiecăruia e-mplinit.
lumea aceea te soarbe
până ce pântecele-craniu
devine prea strâmt,
oasele te-apasă, se rup, pielea crapă,
doar inima împietrită-n sisteme
se opintește să mai bată 
vechile frici, vechile frici, vechile frici negociază,
apoi renunță și te lasă să vezi.

din creierul meu mă nasc ca Atena din craniul lui 
Zeus,
există și o astfel de naștere,
când vechiul eu năpârlește ca o piele de șarpe – 
ieșind din existența reptiliană, din cea de larvă
tu din tine născându-te
învățând, în sfârșit, de la fluturi și arhangheli
cum se zboară

despre frici 
mi-era frică 

de întuneric
de lupi
de inundații
de fulgere-tunete-ploi torențiale
de filme cu morți
de omul negru care se furișa tot timpul 
fără să-l pot surprinde vreodată

apoi l-am văzut
dihania venea călare pe umbră
cu un picior pe jos, unul pe sus
ca-n basme
și-n gura mare i se vedeau dinții lipsă

am crezut că e eclipsa alergând 
peste pântecele pământului
poate e un asteroid în coliziune cu planeta – 
cum am învățat la geografie,
cine știe, poate e balaurul, șarpele apocaliptic
despre care am auzit în predica de la biserică

am închis ochii – 
doamne ferește
apără-ne maică precistă,
îngâna vecina în timp ce-și făcea semnul crucii

într-o străfulgerare de luciditate am înțeles:
umbra cea mare e doar frica din noi 
împărțită tuturor din belșug,
pâinea de fiecare zi
aruncată de la masa stăpânilor lumii,
nouă, câinilor hămesiți

fricile nu pot fi ucise
am aflat din povestea lui Făt-Frumos
dacă retezi un cap, cresc alte trei la loc

de-aceea singura cale e ruga:
tatăl nostru care ești în ceruri, 
taie-ne rația din această pâine a fricii
chiar dacă de foame vom crăpa

prin fanta aceea se va face lumină

poemul lui dumnezeu
ştiam de mai demult 
că sunt poemul lui dumnezeu
mi-a şlefuit fiecare celulă 
sărutând cu sete citoplasma şi mitocondriile
prelungind oasele ca pe nişte vocale feminine
dar cel mai mult a lucrat la rimele minţii
pentru ele a urcat pe muntele schimbării
aveam urgentă nevoie de transformare

acum ştiu bine
coliba în care să locuiască slava pe munte 
trebuia să fiu eu
degeaba caută turiştii rămăşiţe
ele s-au mutat în mine

apoi s-a înnoptat în istorie
s-a îndimineţit 
de cealaltă parte a existenței
dar între timp
eu fusesem dăltuită gata
gândurile şi ideile mele zburau 
în vârtejul despre care scrisese nichita
(poetul se născuse cu câteva ceasuri ‘nainte
dar sfârşitul ne va fi împreună - toate sfârşiturile
sunt împreună, numai începutul este pe rând)

aşa că îmi lipsea doar ritmul iubirii 
să-l mai aşezi în poem
şi-atîta iubire ai măsurat
atîta de multă ai scăpat printre braţele întinse 
în îmbrățișarea planetei
încât poemul tău, doamne sfinte, 
plânge cu toate celulele sărutate

şi de atâta povară 
n-am putut trece mai departe.
eram scrisă de mână pe o foaie volantă.

(din volumul „33+3. poemele copilăriei”)

Hanna Bota

Expoziția „Sertare” - Suzana Fântânariu
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Prietenul meu Daniel R. a citit recent Conversaţie pe 
Titanic, romanul scos de Cezar Ivănescu la Junimea, în 
2001. Sâmburele epic a pornit de la discuția cu el. Mi 
s-a făcut dor de personajul meu, Caterina Savu. Avea 
atunci, în timpul narațiunii, în acel noiembrie 19..., 29 
de ani neîmpliniți.Acum ar avea 51, tot neîmpliniți. 
Ilf ținea în cap, ca într-un fișier, nume de personaje 
literare. În ce mă privește, nu-i așa: întâi apare perso-
najul, apoi își cere numele. Gellu Dorian știe asta. Și 
Adrian Alui Gheorghe. 

Am spus undeva că o carte îți sare singură în brațe. 
Te alege, ea știe cum. E vie. Depinde de tine dacă ră-
mâne vie sau o omori când o treci pe hârtie. O să conti-
nui povestea Caterinei. Love affair, când îndrăgostiții 
se iau în brațe fără brațe, ar putea interesa. Dragoste 
cu gust de dragoste ar fi un titlu atractiv. Nu pe toate 
gusturile. Dar... sono gusti e gusti.

Sigur că povestea iubirii Caterinei va fi ancorată în 
timpul ăsta imediat, profan, cu oameni profani, în is-
toria imediată (Fr. Soulet), așadar un instant book: 
dragoste la vremea covidului și-a ciumei roșii, galbene... 
Tot spectrul. Depind de bibliotecă, dar mă presează re-
alitatea imediată. N-o pot ignora. Politicheza nu-mi dă 
pace. Eroul principal în romanele mele este România 
tranziției, cu relele și cu bunele ei. Da, cred că acum, când 
raportul memorie-istorie-ficțiune e bulversat,trebuie 
normalizată relația lor. Și asta deloc formal. 

Javier Cercas, în Soldaţii de la Salamina: „Ca să scrii 
romane nu trebuie să ai imaginație. Doar ținere de min-
te. Romanele se scriu combinând amintiri”. În fond, 
ce e ficțiune, ce e biografie? Toate, tot se transformă în 
ficțiune, capătă altă existență, dacă îți reușește. La urma 
urmei, pentru cine nu cunoaște personajele din spatele 
personajelor mele totul e ficțiune, invenție.La o întâlnire 
cu elevii liceului meu, un profesor de română era sigur 
că am studiat la Cluj, așa de bine semănau profesorii 
ieșeni din Universitatea care ucide cu profii lui clujeni. 

Reiau tema iubirilor „greșite”. Scriu, de la început 
până la capătul capătului, o singură carte, așa este: 
eșecul profesional, dar și erotic (ca-n Rău de Româ-
nia, ca-n Astă-vară n-a fost vară, ca-n Strigă acum..., 
ca-n Bursa de iluzii), destine rupte, prinse în cușca 
obsedantelor decenii, la fel de aberante, fiecare în fe-
lul lui. Pe mine mă marchează mai-mult-ca-prezentul, 
departe de a fi mai-mult ca-perfect. 

Stendhal spunea decis: comentariul politic-social 
n-are ce căuta în roman. „Politica e ca un foc de revol-
ver în concert.”  Nu cred asta. Ţepeneag o crede: „Fără 
politică în literatură”. În alte cuvinte: Fiți onirici, nu 
naturaliști-realiști. Paul Goma a fost sfătuit să scrie „ca 
oniricii”, „fără probleme”, de Gafița, de Dodu Bălan, 
de Vasile Nicolescu. Tocmai ei, scriitori compromiși 
de politica socialistă. Așa au apărut perfecționiștii fra-
zei despletite. Frumoase, dar  nu rămâi cu mare lucru 
după ele. Literatura înaltă are alt mod de a rezista. Nu 
se poate citi în metrou, între două peroane pe stânga.

În ce am crezut în cele șase romane ale mele? În dis-
curs ficțional impur. Orice poate intra în literatură: și răz-
boaiele, și războaiele de țesut.Contează montajul. For-
mula Barthes este un pic de: banal+tragic, banal+comic, 
banal+liric, dar niciodată banal+banal. Durere-Bucu-
rie? Oare le-am dozat bine în Conversaţie pe Titanic? 
Ștefan Lupașcu: „Morala metodologică a artistului es-
te morala contradictoriului cel mai intens.” Cam da.

Începi să scrii și te potopesc aluviuni de biografeme 
ale nu știu cui. Câteva sunt de-ale mele. Mă povestesc 
uneori, e drept, dar nu-s eu nici Lia, nici Lili-Marleen, 
favorita mea, nici Iordana Marievici, nici Iris. Narato-
rul nu sunt eu (confuzie voită, poate), ci un personaj, 
mai degrabă masculin. Și deși scriu la persoana întâi 
(pentru mine, proza se scrie la persoana I), nu vreau o 
egografie. Iar secvențele autobiografice împing, da, îm-
ping spre imaginar. Tot povestind una-alta, nu mai știu 
dacă mi s-a întâmplat chiar mie ce povestesc. Pe Blan-
chot (în ce scrie despre Kafka: „El sînt eu însumi deve-
nit nimeni”) nu-l urmez. Nu-l pot înlocui pe el cu eu.

Confuzia de genuri nu strică: amestec produsele 
imaginarului cu produsele documentarului: literatura 
non-fictivă, de non-ficțiune, cu docu-romanul, cu car-
tea- document. Leg proza de eseu, de jurnalism. Nici 
cotidianul, nici evenimentul nu mă lasă indiferentă. 
M-a sfătuit un prieten poet să scriu ceva intemporal, 
ca Márquez. Secolul XX e veacul meu de singurătate, 
dar nu în intemporalitate, ci după Cortina de Fier. De 
altfel, tot Márquez a spus că „realitatea este un scriitor 
mai bun decât noi.” Mie mi se pare că subiectele in-
ventate sînt mai banale decât tot ce ni s-a întâmplat în 
socialism, când realul a fost mai puternic decât ficția. 
Numai că „prozașii” români nu s-au prea încumetat 
s-o descrie. S-au refugiat în limbaj esopic, în exersa-
rea ambiguității, în efecte (unele superbe) de text. De 
la I.M. Lotman cetire: „viața e un text de interpretat 
pentru a produce operă (text)”. Dar nu altă realitate, ci 
realitatea însăși, trecută prin suflet și re-dată. Verbul a 
crea mă indispune. Numai Dumnezeu creează, noi co-
piem, imităm, re-facem, re-elaborăm, re-modelăm... 
Boris Vian avertiza, cu orgoliu de mare prozator: „În 
această carte totul este adevărat pentru că eu am creat 
totul.” În replică, Aura Christi, într-un op de 578 pagini, 
de citit și de recitit, Din infern, cu dragoste:„Realitatea 
nu există; în schimb există proiecția noastră asupra 
ei. Totul e ficțiune ordonatoare de frumusețe și sens - 
acest lucru îl descoperi după îndelungate stagii în sub-
terana interiorității.” Declarații auctoriale prețioase, 
însă eu nu-mi refuz nici personajele „pe surse”, alături 
de altele necunoscute face to face, imaginate în sce-
ne netrăite. Iar non-ficțiunile din proza mea sunt mai 
multe decât biografemele mele.

De cerut cer mereu imunitate ficțională și asta deoa-
rece totul funcționează als ob. Și ce dacă mi s-a întâm-
plat mie sau altuia ce povestesc? Depinde dacă o fac 
literar. Da, e adevărat, mă joc cu biografemele contem-
poranilor mei, în Bursa de iluzii. Dintr-un pitic sovie-
tic, am croit nu mai puțin de trei personaje. Așadar nu  
mă citiți ad litteram, căutând cheia. Dar ce cheie nu se 
pierde, mai ales în literatură? 

Verosimil sau veridic? se întreabă Goma și răspun-
de: veridic. Biografismul gomic nu-l coboară din lite-
ratură. Dimpotrivă. Și nu strică literaturii personaje 

corespondente în realitate, în mundan. Istoria trăită 
mă captivează mai mult decât basnele. Istoria e trusa 
mea de chei: universală, franceză, made in Romania  
etc. Literatura se naște din realitate (viață), dar  și din 
raftul cu cărți de istorie. Oglinda o plimbi și pe drum, 
și de-a lungul șirului de cărți. Numai pentru Chișu-i al-
tfel, el folosind oglinda propriilor pantofi bine lustruiți. 

Sigur că trec rapid dintr-un repertoriu în altul, ca să 
nu plictisesc. Într-o carte a mea, 7 scriitori umblă în 
căutarea unui cititor. Nu 6 ca la Pirandello, ci 7 în cap. 
Totdeauna însă scriu numai pentru cititori neapărat 
cultivați, avertizați. Cum le spune Aura Christi, cititori 
complice, pentru care nici aluzia livrescă, nici efectele 
de text filologic nu-s străine. Epicul n-a fost mon fort, 
ca pentru N. Breban care scrie, în Bunavestire: „Noi, 
cei care povestim, racontăm”. Iar generația click, nea-
vând timp de „racontările” prozatorilor de elită, îi ca-
ută la dinți ca pe cai. Și ce să vezi? Șaptezecistul Radu 
Mareș le-a dat clasă prospăturilor douămiiste cu ro-
manul-eveniment Când ne vom întoarce. 

Cei mai „vechi” erau mai individualizați. Nu-l puteai 
confunda pe Breban cu Preda, cu DRP ori cu Buzura.
Acuma, o confunzi ușor pe Bradea cu Golea și cu Baeti-
ca. De la erotism la eroism nu-i decât un t? s-ar întreba 
Paler. Mda. Cu debuturi la kil și trei genialoizi la cinci 
lei nu se face o literatură.

Ce trebuie spus clar este că nu accept trendul: lite-
ratura ca roman de gare, comestibil, numai pentru 
că cititorul zilelor noastre e mai comod. Mă situez în 
răspăr cu moda temei nesemnificative, abordez altfel 
de teme decât jocurile de chiloți, subfustările. S-a scos 
marea temă, s-a scos etica și am ajuns la corp, la sex 
explicit. S-a decretat că „pisălogicul” și-a mâncat mă-
laiul, că trebuie trecut de la proza psihologică la pro-
za fiziologică. La tema mică a lumii mici. Și-l citez pe 
Dan C-ul, În contra sărăciei narative: „Asta e, la teme 
mari e nevoie de respirație amplă. Cine caută la picio-
rul broaștei confundă trompa elefantului cu furtunul 
aspiratorului.” Îmi lipsește omul care aduce cartea.

Și iarăși cad în ispita comparatistă: postmoderniștii 
se laudă cu discontinuitatea. Dar nu vine de la Pro-
ust? Cât despre zugrăvirea indirectă, oho, vine tocmai 
de la Hofmannsthal... „Dacă vrei să arăți luna plină, 
înfățișează câinele din curte”. N-a luat Nabokov de la 
Stendhal pasiunea detaliului? Cât mai multe detalii, 
dați cât mai multe amănunte! Iar Márquez a fost mar-
cat de Hemingway : „de la Hemingway înveți și cum dă 
colțul o pisică.” 

Pe urma postmoderniștilor, s-a mers pe strategia 
eli-minării temei mari, ca desuetă. Ironiile la adresa 
descriptologicului  se cunosc, ca și cum o fi ușor să faci 
o descriere. Neîndemânarea asta, a descrierii, te tră-
dează ca povestaș prost. Compoziție? Asta li s-a părut 
a fi celebra babă care deșiră ciorapul, căutând nodurile 
firului. Gata și cu compoziția!

Dar de ce să-i nedreptățesc pe postmoderniști? M-au 
atras la ei fragmentarismul, ambiguitatea, colajul cul-
tural, aluzia livrescă, ludicul care primează, jocul de-a 
una și de-a alta, dar și pastișa, autocitarea ironică... Am 
împrumutat de la cei mai buni dintre ei ceva emoție și 
mult acid.

Cât despre cele 10 porunci ale scriitorului, le-am re-
dus la trei: răbdare, credință, iubire.

Sfaturi de folos unui prozator tânăr

Întoarcerea acasă
Poate curând mă voi întoarce-n munți, 
Voi reveni în munții mei de-acasă
Pe unde toarce mama nori cărunți
Iar tata surpă stelele sub coasă.

Atât de mult prin lume am umblat,
Am strâns atâtea frumuseți sub pleoape;
Am râs nebun și-am plâns nemăsurat,
Călcând pe zări, pe șesuri și pe ape.

Atât de fericit plecam în zori
Pe-aceeași, sau mereu pe altă cale,
Să caut vise și femei și flori,
Să mă însor, o zi, cu fiecare.

Nici azi nu-s obosit de nici un drum,
Nu-s gata de odihnă niciodată;
Doar anii ăștia, mulții, nu știu cum
Să-i mint că-s toate cum au fost odată.

Și-apoi în munte voi găsi oricând
Un pat întins sub iarba răcoroasă
Și-o mamă-n pragul lumii lăcrimând
De bucurie c-am sosit acasă.

Să dorm cântând
Acolo unde cântă piatra-n cer
Și brazii strigă stelele pe nume,
Acolo, vrea-voi, când va fi să pier,
Să-mi urc sălașul de sfârșit de lume.

Acolo sus, la moți, între păduri,
Pe sub lumini de miere stinsă-n seară,
Va trebui Tu, Doamne, să te-nduri
Să-mi dai odihna cea de-odinioară.

Aceea dinainte de-a fi fost
Un om pustiu, o frunza tremurată,
Ce mai cu rost, mai fără nici un rost,
Am râs și-am plâns cu drag de lumea toată.

Am alergat mai mult ca orice vânt
Prin văi adânci, pe piscuri fulgerate,
Nici diavol rău, nici prea cucernic sfânt,
Trăind de toate și iubind de toate.

Întors, până la urmă-n Rai de Sat,
Cu-n Arieș de aur la picioare,
De nimeni și nimic netulburat
Să dorm, cântând, cu apele, pe vale.

Atât de-adânc

Atât de mult iubit-am munții eu
Și-atât de greu i-am despărțit de mine,
Cum ai tăia culori din curcubeu
Și-ar curge sânge-albastru pe coline.

Atâția zori am îmbrăcat în vis
Și-atâta cer le-am presărat sub pleoape,
Cum mierlele-n păduri, cu fluier stins,
Ţin suspinarea vântului pe-aproape.

Am încrustat în tulnic jar de dor,
Mi-am trăgănat iubirea neîmpăcată;
Știu toate așteptările cum dor
Când nu mai vine nimeni, niciodată.

Azi munții, dragii, sunt departe-n mit,
Pe unde eu s-ajung nu se mai poate;
Atât de mult înaltul l-am iubit
Și-atât de-adânc cobori, prin mine, 

noapte!

Să lupt și să înving
Eu trebuia să fiu măsea de coasă,
Cuțit albastru, cu tăiș adânc,
Acolo-n munții de granit, acasă,
Să nu mă las lovit și să nu plâng.

Bunicul mă-nvățase lupta dreaptă
Când n-ai în față ticăloși, mișei;
La ăștia scoți briceagul dintr-odată
Și-astâmperi setea colbului cu ei.

Iar tata avea palma cât lopata
Și pumnul ca barosul mare, greu;
Ager pumnal purta la brâu și tata,
Nu se temea decât de Dumnezeu.

Și mama trecea râul, fără punte,
Cu furca de oțel rotită crunt;  
Acestui neam aprins, cu moț în frunte,
Să lupt și să înving dator îi sunt.

Eu am ales să folosesc penița,
În loc de coasă, furcă sau cuțit;
M-au tot lătrat și m-au lovit atâția,
Dar nici pe mine nu m-au biruit!

Noi, moţii
Eu știu ce-nsemnă să-ți iubești ogorul,
Păiușul mic de iarbă din imaș;
Bunicul meu, cu coasa, cu toporul
Și le-apăra, cu pumnu-i uriaș.

De cineva-ndrăznea, și-o brazdă scurtă,
Să treacă-n dorul lelii, peste hat,
Putea plăti cu-n trandafir în burtă,
Un roșu trandafir, împurpurat.

Iar eu, pe-alături, asmuțeam o furcă
Să muște nemilos, neiertător;
De nu cumva bunicul se descurcă,
La zece ani săream în ajutor

Deci să nu-mi spună mie „patrioții”
Ce-i dragostea de glie, limbă, neam:
Că noi am scris Istorie, noi moții,
Iar eu, în sânge, pe bunicu-l am.
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Sfaturi de folos unui prozator tânăr

dragă copile,
pentru mine timpul
e un origami sprijinit pe genunchi
sentimentul că totul are un sfârșit
asemenea ultimilor urși polari
pe care i-am îmbrățișat de atâtea ori în vis

oglindire
sunt ochiul închis al unei pisici
sunt un abajur întors invers
sunt cafeaua rece și turta dulce în formă de ursuleț
o carte poștală dintr-o altă lume
nu pot și nu mai vreau să mă agăț
înaintea somnului deschid ochii poeziei cu mâinile
de parcă aș putea trăi

dragă copile,
am plecat într-o călătorie spre mine
dimineața oglinda mea e verde
îmi iese sufletul prin ochi
crenguțe de vâsc crude
sau amintiri posibile
singurele care ne țin la distanță
nu cred în destin
cred în obiectele grăitoare
scoicile sunt revelatorii
ca visele conștiente
despre care nu vom vorbi

solitudine crescută din pământ
nopțile miros tot mai mult a pământ
cum era la bunica acasă în copilărie
după ce se topea zăpada
umblam în tălpile goale, cu ochii închiși 
ca într-un joc în care întunericul 
înlocuiește lumina cu bunăvoința firească a fricii
sub care ne trezim
în ziduri e mai multă viață decât în noi
trupuri fără rădăcini incinerate de propriile credințe
într-o debara mult prea încăpătoare

dragă copile,
port în gând peștele lună
stăruie în mintea mea ca o paranteză ninsă
lunecând febril fără dorința de a salva
de a se salva
pentru toate e timp
nu pentru noi
un carusel ciudat
în care adormim în cești
de la început

în ceainărie
nu aud decât clopoțelul
într-un scenariu cu mâini perne și cești
undeva sub scară inimi cu aromă de migdale
în curând va ninge
copilul își vede prietenii în ceașca de ceai
ochii nu se schimbă 
oricât ne-ar fi oricât i-ar fi de teamă

dragă copile,
bunătatea ochiul stâng 
are în spatele ei multe zăpezi și multă sare
nu are teama celorlalți de a trăi
în casetuțele lor perfecte nu trebuie să fii
trebuie să uiți
să uiți florile de cicoare, leagănul, lumina, poemul
să uiți de tine, un zâmbet fără memorie
ca un animal sălbatic prost desenat
tăcerea nu înseamnă un vis mai puțin
din când în când pentru noi sparg oglinzi
înainte de sfârșitul lumii
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În palme ascundea moartea
Ca pe o bijuterie de preţ
Ferindu-se în umbra umedă a copacilor
De acei ochi morţi pe dinăuntru
Care nu văd decât rânduiala mucegaiului.

Moartea lui nu era urâtă,
Era o moarte albă, strălucitoare
Ca un fulger de noapte, ca un glob de lumină...
Într-o noapte i se aşezase pe frunte
Şi nu se îndurase s-o lase să plece;
Ar fi urmat-o el în cele mai surde colţuri
Dar ea poposise ca şi cum ar fi fost acasă.

Mireasa lui, ascunsă în palme
Ca o bijuterie de preţ,
Sub umbra umedă a copacilor.

La marginea lumii 
  
Te-am regăsit la marginea lumii 
Adâncă si necuprinsă precum marea, 
  
Sânii țâșnesc, deasupra mea, ca două fregate regale 
Îngenunchindu-mă sub ascuțimea frumuseții lor… 
  
Abisul mă ispitește șoptindu-ți numele 
Și gândul că am să mor înecat în tine 
Nu mă mai sperie. 
  
Sufletul meu se înaltă cunoscând măreția 
Furtunilor de lumină! 

Zborul păsării de brumă
A visat să atingă lumina.

În zborul greoi, ceața curgea în avalanșe
de pe penele roase,
Lanțurile țipau sfâșiate de înălțimi, 
dezrobind-o; 
Plutea mai lin, visa mai înalt...

Smulsă de întrebare, lumina se arcui –
Străbătuse mii de ani să întâlnească bruma, 
să-și cunoască focul.

Se roteau umăr lângă umăr,
În cerc, în spirală... în uimire...
Ea, o Pasăre de foc,
Cealaltă, o Brumă de lumină!

Mi-ai trezit umbra 
  
Mi-ai trezit umbra 
Și-ai scuturat-o atât de puternic 
Că s-a împrăștiat peste tot… 

Ai strigat la ea: 
„Nenorocito!” 
Că s-a făcut albastră de spaimă… 

Era flămândă, 
Își împlinea negura înlăuntrului meu 
Iar eu, tot mai departe de casă. 

Nina Voiculescu are de ce să-i mulțumească lui 
Dumnezeu. A înzestrat-o (lucru destul de rar) cu trei 
dintre cele mai importante și mai râvnite calități: este 
o femeie foarte frumoasă, o poetă foarte talentată și 
un om cu foarte mult bun simț. Aceste calități, dar  
mai ales ultimele două, vor face cândva (să sperăm că 
nu peste prea mult timp) ca numele său să nu mai fie 
întâlnit doar în buletinul de identitate și în cartea de 
telefoane, ci și acolo unde îi este locul fiecărui scriitor 
adevărat: în dicționare și istorii literare.

Spiridon POPESCU

Către sine
Cu luna agățată-n gând
Privesc stingher
Spre ochiu-ți stâng –

Îl văd pe Dumnezeu
Plângând.

Vinerea neagră
În acea vinere neagră
Ochiul drept 
a jurat strâmb
Împotriva ochiului stâng.
Sufletul s-a zguduit
Din temelii
Întunecându-se
De urâțenia lumii.

Un surâs
M-am așezat pe o piatră,
Cu sufletul înghețat
La picioare
Și mi-am amintit
Că „un surâs
Poate fi rugăciunea 
Zilei de azi”.

Măiestrie
Ceasului 
i-au fost furate
orele.
Acum arată
ca un perete
alb.
Stau și mă întreb
cine a fost 
meșterul
care a reușit
să ridice 
un perete
între viață
și moarte?

Porumbelul 
îmbătrânește 
vultur
Am învățat să zbor
de teama abisului,
Însetat de frumusețea
înălțimilor.
Am cucerit fiecare
grăunte de lumină

Până ce inima
s-a contopit cu soarele.
Am devenit iscusit 
vânător de întuneric −

Porumbelul din mine
îmbătrânește vultur.

Suspin
Într-un suspin încape
mai multă dragoste
decât într-o viață
de mătănii.

Inimă albastră
Numai o inimă albastră
Va putea să mă iubească
Fără să mă ucidă,
Cerul din ea
Face ca aripile mele 
Să se deschidă.

Îngerul desculţ
De teamă să nu 
se îmbolnăvească
bătrânul poet,
un înger desculț
îi adună 
în fiecare dimineață,
picătură cu picătură,
roua din suflet. 

Toamna
Toamna se vânează 
sufletele –
Umbrele îşi iau zborul,
Lăsând trupul gol
Precum copacul 
desfrunzit. 

Fără nume 
Sunt 
o floare de câmp 
fără nume,
Zbor peste lume 
cu fratele vânt,
Zilele albe, 
nopţi albăstrite de stele;
Spre cine mă-ndrept?
De cine mă-ascund?
Petală… de floare…
Fără nume… în vânt…

Constantin Plăviţu
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„Ne apropiem de acea singularitate tehnologică, dincolo 
de care „omul” va deveni ceva ce ne e greu să concepem”

Bună, Lucian, aș dori în primul rând să te prezinți, 
așa cum te vezi tu în momentul acesta. Ca un stop 
cadru. Imaginează-ți că ești pe mijlocul unei scene, cu 
un reflector puternic fixat asupra ta. Vorbește-ne un 
pic despre tine, ca om, ca scriitor, în câteva cuvinte. 
Știu că ai dat multe interviuri, scrii pe un blog, ești 
activ pe Facebook. Cu toții ne spunem părerea despre 
foarte multe probleme. Eu, însă, aș vrea să încep cu 
întrebarea următoare – Cine ești tu, de fapt?

Bună, Irina! Aș vrea și eu să știu cine sunt. Pot prezenta 
câteva frânturi din ce am observat stând cu mine atâția ani, zi 
de zi. Sunt pasionat de SF și muzica rock; viziunea mea asupra 
vieții are multe puncte comune cu o combinație daoism-
budism, cu inserții de „universul e așa cum îl descrie știința”. 
De altfel, cea mai mare dorință a mea este să pot afla, mereu, 
câte puțin din cum funcționează universul din care sunt și eu 
o rotiță infimă. Îmi place să citesc, să scriu, să desenez. Citesc 
volume de beletristică, de spiritualitate, de popularizare a 
științei. Îmi plac cărțile cu atmosferă luminoasă, care fac 
risipă de imaginație, inventând lumi și civilizații exotice, pun 
probleme morale aparte, care-mi obligă mintea să abstractizeze 
până simt că-și atinge limitele. Evident, singura capabilă să 
îndeplinească aceste cerințe este literatura SF, chiar hard-
SF (de preferat în combinație cu space opera). Textele care 
prezintă suferință, care merg spre horror, ori spre degradare, 
nu mă prea atrag. Nici cele cu psihopați, ori cele în care „ea se 
îndrăgostește de mușchii lui”. Scrisul îl tratez ca pe o 
meserie. Adică nu scriu doar ce mă atrage, am mai multe 
proiecte la care lucrez, se află în diferite stadii de realizare. Îmi 
fac timp zilnic să scriu - dacă pot, mai multe ore, dacă timpul 
nu-mi permite, atunci măcar 15-30 de minute (în perioada asta 
am un program foarte încărcat, în care plec de acasă la primele 
ore ale dimineții și ajung seara târziu, așa că e mai mult a doua 
variantă). Scriu în mai multe genuri, la provocarea editorului, 
sau la cererea cititorilor, dar mă simt Acasă în SF (și, într-o 
măsură considerabilă, în fantasy). Acolo sunt eu, cu adevărat, 
implicat total. Abordarea celorlalte genuri ține preponderent de 
a învăța și a-mi perfecționa tehnica potrivite pentru a livra un 
text cu o calitate de care să fiu mulțumit și care să corespundă 
„canoanelor genului”, ca să zic așa. La partea cu desenul îmi tot 
propun să revin. Mai precis la benzile desenate, care au umplut 
o bună parte a vieții mele (în adolescență, realizam acasă o 
revistă lunară de bandă desenată). Scrisul a venit, inițial, ca o 
activitate conexă la asta. Sper să nu mai dureze mult până voi 
trece de la gânduri la fapte.

Chiar dacă ești un autor prolific, implicat în multe 
proiecte, care a scris și scrie și romane de dragoste 
sau polițiste, tu rămâi fundamental un scriitor SF, așa 
că te voi întreba mai mult din acest domeniu, mai ales 
că în perioada pe care o traversăm acum ne găsim, în 
opinia mea, într-o combinație de Hard SF, apocalipsă 
zombie și distopie. Așadar, ce oportunități crezi tu că 
oferă aceste zile „pandemice” pentru un scriitor?

Cred că, în primul rând, a oferit timp pentru scris în perioada 
stării de urgență pentru cei care au fost consemnați la domiciliu 
și n-au mers la serviciu. Dacă nici acum n-au reușit să 
înceapă/continue/finalizeze povestirea/roma-
nul ăla la care „ar lucra dacă ar avea timp”, 
înseamnă că nu timpul le lipsea. A fost suficientă 
vreme pentru documentare, pentru citit, pentru scris, pentru a 
pune ordine în proiecte. În al doilea rând, anul 2020, așa cum 
s-a derulat el până acum, a ridicat niște probleme, ne-a obligat 
să ieșim dintr-o zonă de confort. Lansare de carte, târguri, 
evenimente, întâlniri cu cititorii ‒ toată această schemă părea 
o rețetă bătută în cuie. Iată că acum e nevoie să gândim alte 
strategii, unde mediul online să aibă o pondere mai importantă. 
Și, nu în ultimul rând, a oferit idei pentru viitoare texte.

Spuneam în anul 2015, la începutul cronicii mele 
despre romanul “Omul Fluture” următoarele –“Aș 
începe cu un avertisment - dacă citești romanul 
scris de Teodora Matei și Lucian Dragoș Bogdan, 
ai ocazia să pierzi de mai multe ori contactul cu 
realitatea…” Ne-am apropiat acum mai mult de 
acea realitate virtuală pe care o descriai în “Omul 
Fluture”, împreună cu Teodora Matei, partenera ta 
de scriitură în cartea respectivă? Sau ne îndreptăm 
în altă direcție? Te întreb astfel pentru că eu cred că 
scriitorii SF au darul de “a profeți” anumite lucruri.

Cred că o parte a omenirii va merge în direcția respectivă. 
Ne apropiem de acea singularitate tehnologică, 
dincolo de care „omul” va deveni ceva ce ne e 
greu să concepem în momentul actual. Nouă ni 
se poate părea că e o „direcție greșită”, o lume controlată de 
o Inteligență Artificială, una în care ne pierdem umanitatea. 
Pentru acei post-umani, conceptele noastre vor fi, probabil, 
o dovadă de gândire primitivă. Deci, am putea vorbi despre 
oameni care trăiesc în lumi virtuale (cu trupuri fizice ținute 
în viață în cuve sau poate fără trupuri fizice), posibil în câteva 
lumi virtuale simultan, așadar un om cu personalități multiple, 
pentru care realitatea asta fizică a noastră nici nu mai există, 
ba chiar i se pare extrem de limitat să trăiască o singură viață, 
o dată. Ca să nu mai vorbim despre implicațiile pe care le va 
avea asupra mentalului nostru prespectiva unei vieți veșnice. 
O altă direcție posibilă ar fi augmentarea genetică și/sau 

tehnologică. În ceea ce privește prima dintre ele, chiar mă 
gândesc că e posibil să apară moda oamenilor care-și modifică 
fizicul pentru a semăna cu diverse animale. Mai există homo 
cosmicus. Știu, sunt visător, dar eu încă mai sper că vom 
începe să ne răspândim în spațiu, deși deocamdată cam batem 
pasul pe loc. Pentru oamenii ce vor trăi acolo, corpul fizic se 
va altera în lipsa gravitației și în prezența radiațiilor. Poate ne 
vom modifica trupul pentru a trăi în vid, ca în Omul Plus al 
lui Pohl. În mod cert, vor dispărea și multe dintre limitările 
mentale și comportamentale date de „Terra e casa noatră”, 

„eu fac parte din națiunea cutare”. Aceste concepte vor deveni 
superflue după una-două generații în spațiu. Vor fi și oameni 
„conservatori”? Posibil, deși aici cred că trebuie să gândim în 
termeni de evoluție a speciei - direcțiile care nu se vor adapta 
schimbărilor vor ieși treptat din scenă. Și, da, e posibil ca din 
trunchiul comun să constatăm că s-au desprins ramuri care, 
peste câteva mii de ani, nu vor mai avea multe în comun (de fapt, 
de la o idee similară am pornit în scrierea romanului „Vraciul 
de pe norul interior”). La o scară mai mică, mai apropiată și 
palpabilă, va trebui să găsim soluții pentru suprapopulare, 
pentru a ne proteja de riscurile unui război mondial (care ori 
va elimina specia umană, ori o va face să regreseze), pentru 
schimbările climei și resursele limitate ale Terrei. Probabil 
că vom ajunge la un nivel în care să recompunem structura 
chimică a unui bolovan sau mobilier ca să obținem substanțele 
care formează un fel de mâncare. Dar nici asta nu va merge la 
infinit, resursele planetei, oricum le-am lua, sunt limitate. Cred 
că și modul în care se reproduc oamenii în prezent va dispărea, 
treptat. Întâi se va manifesta ca o modă a persoanelor care nu 
vor să mai treacă prin disconfortul gravidității sau care vor să-i 
permită corpului să fie „ideal”, scăpând de efort ulterior de 
revenire la „tipar”. Apoi, ca o normă medicală, pentru a elimina 
riscurile la care sunt supuși atât copilul, cât și părintele în timpul 
sarcinii. Asta ca să ne referim și la ideologiile care, deși încă ni 
se par „nenaturale”, capătă tot mai multă consistență, deoarece 
condițiile de viață, tehnologia, societatea, s-au modificat radical 
față de acum câteva secole sau milenii. O eventuală întâlnire 
cu o specie extraterestră, însă, va schimba radical paradigma 
și orice predicții făcute acum. Cred că noi, creatorii de SF 
(indiferent de formă) nu reușim să anticipăm ce impact va 
avea cu adevărat asupra speciei noastre un asemenea moment.

„Vraciul de pe norul interior” este una din cele 
mai bune cărți SF ale tale, în opinia mea, o carte 
luminoasă, în care descrii o lume idilică, intrată la 
un moment dat într-o disfuncție ce necesită găsirea 
urgentă a unui leac. În acest moment o Aducătoare 
a Leacului este aleasă dintre semenele ei și trimisă să 
salveze specia de a extincție. Ce Leac crezi tu că ne-ar 
trebui astăzi pentru perpetuarea vieții pe Pământ? 

Eu cred că Leacul a fost găsit. Până recent, perpetuarea vieții 
pe Pământ era complet legată de... uniunea dintre bărbat și 
femeie, ca să vorbesc frumos. Știința a progresat. Avem acum 
fecundare in vitro, s-au făcut pași importanți în ceea ce 
privește clonarea (chiar dacă, la momentul actual, încă există 
discuții privind moralitatea și legalitatea ei), descoperirile din 
domeniul geneticii aduc tot mai aproape momentul în care 
ne vom putea „repara” și biologic, prelungindu-ne viața. Plus 
migrarea conștiinței în mediul virtual, care progresează și ea. 
Cu alte cuvinte, perpetuarea speciei trece, treptat, din mâna 
hazardului în mâna noastră - cu beneficiile și riscurile aferente. 
Sper că vom avea suficientă înțelepciune în mânuirea acestor 
realizări, atât pentru noi, cât și pentru speciile de plante și 
animale care încă mai populează planeta (poate și pentru cele 
care au populat-o mai demult?)

Citez dintr-un interviu dat de tine, acordat lui 
Michael Haulică pentru Literomania, unde ziceai 
următoarele: „Sfatul pe care l-aș da altor autori ar fi 
să iasă din paradigma aceea boemă a lui „scriu doar 
de plăcere, nu mă interesează să public, să vînd, nu 
mă interesează ce zic cititorii etc.” De ce ar investi 

cineva în tine atunci?” -  Ce crezi, merită să încerci să 
trăiești din meseria de scriitor în România? Mai ales 
că romanele tale se vând, relația cu editura este una 
bună din câte înțeleg și ești un scriitor “pe val”. 

Cred că merită să încerci să trăiești din orice îți face plăcere. 
Muncim de multe ori din inerție, doar pentru că trebuie să 
facem rost de bani ca să ne plătim facturile, să ne întreținem 
familia, să ne satisfacem anumite dorințe. Suntem sătui 
de serviciu, duminica seara intrăm în depresie, vinerea ne 
bucurăm de parcă e sărbătoare... Dacă am putea înlocui asta 
cu a câștiga bani din ceea ce ne place să facem, n-ar fi bine? 
E drept că munca aceea nu se va reduce doar la „când și ce 
am chef”, dar n-ar fi mai bine, chiar și așa? Sau, nu știu, poate 
pentru alții hobby-ul trebuie să rămână un refugiu, un loc 
doar al sufletului, care nu trebuie amestecat cu munca. Cred 
că depinde de la om la om. Poate și de la o perioadă a vieții la 
alta. Întrebarea este dacă se poate trăi din scris în România, 
în condițiile pieței de carte de aici. S-ar putea să fie mult până 
departe, dar eu tot sunt de părere că merită încercat.

Ești autorul a patru romane de dragoste, apărute 
în colecția Cașmir, la Editura Tritonic, dintre care cel 
mai recent, „Sună-mă mâine”, a apărut anul trecut. 
De asemenea, o povestire de-a ta, „Clar de lună”, a 
fost publicată în  prima antologie „Schițe de iubire”, 
apărută la aceeași editură în 2018 și care a fost, din 
câte îmi aduc aminte, pe locul întâi în topul vânzărilor 
din acel an. Așadar, genul romance este unul de succes. 
Având în vedere că am citit trei romane de dragoste 
scrise de tine, din cele patru existente pe piață acum, 
ca o fană adevărată ce sunt, aș vrea să îți pun o 
întrebare și pe această temă și anume - ce este iubirea?

În anii ăștia pe care i-am petrecut pe lume am întâlnit 
multe răspunsuri. Cu unele am rezonat, cu altele nu. Putem 
da o definiție la un sentiment pe care nici măcar noi nu știm 
să-l îmbrăcăm în cuvinte potrivite? (Ca să continui cu această 
divagație, mi-a plăcut foarte mult ce a spus cineva legat de 
posibilitatea ca Inteligențele Artificiale să ne depășească: 
deocamdată, noi le programăm. Cum le vom putea programa 
sentimentele, câtă vreme nici noi nu știm ce sunt?) Dar, ca să 
revin, definiția iubirii depinde de o sumedenie de factori, de 
firea fiecăruia, de o revelație de moment, de o conjunctură, de... 
De multe. Și poate tocmai ăsta e farmecul, că are o sumedenie 
de fațete. Și fiindcă iubirea e ceva care curge și nu prea se lasă 
închis în canoane, îmi voi permite și eu să fiu mai incoerent în 
idei la acest răspuns. Asta așa, ca să dau impresia că știu despre 
ce vorbesc. Așadar... Pentru mine, a iubi înseamnă a învăța să-l 
accept pe celălalt, așa cum este. Să-l iubesc pe el, nu tiparul pe 
care mi l-am format în mintea mea (despre el, ori despre iubire, 
la modul general). Dacă iubesc pe cineva, presupun că aș vrea 
ca el să fie fericit, nu? Chiar dacă mă doare că nu fac parte din 
fericirea lui. Dar nu cred că acest lucru ar trebui confundat 
cu faptul de a mă lăsa călcat în picioare. Cred că iubirea se 
oferă, nu se cere. Nici nu e ca la piață: eu îți dau aia, tu îmi dai 
ailaltă. E nevoie de compromisuri, dar compromisurile țin de 
conviețuirea cu orice: om, animal, natură. Nu la ele mă refer, 
deși ele însoțesc o iubire de durată. Dar aici vine o întrebare 
interesantă: oare pot iubi pe cineva câtă vreme nu mă iubesc 
pe mine? Dacă în mine e un conflict, oare eu nu-l voi proiecta 
asupra celuilalt? Nu voi aștepta ca el să fie cel ce mă salvează 
din propriul coșmar, din nemulțumirea sau neputința mea? 
Și, atunci, mai este asta iubire? Sau e tot târguială, „dă-mi, ca 
să-ți dau”... Nu știu. Cred că iubire e și acea stare 
în care, preț de o clipă, pur și simplu „exist”. 
La fel cum e cea în care mă topesc văzând niște ochi frumoși 
(sau, ca să aibă unii ocazia să mă acuze de sexim, „sâni” ori 
„picioare”, na!). Ori când ascult o melodie superbă, care mă 
face să am „un orgasm mental”, cum îmi place mie să-i spun. 
Sau o aventură de o noapte, în care fiecare s-a simțit bine, apoi 
a mers mai departe. Sau o amintire plină de nostalgie. Sau o 
iubire de-o lună, de-un an, de-o viață. Sau poate că frumusețea 
iubirii constă tocmai în faptul de a o căuta.

Întrebarea nr. 7, ultima, nu putea fi decât o întrebare 
incomodă. Cu riscul de a te pune în încurcătură, având 
în vedere unele discuții anterioare pe care le-am avut, 
aș vrea să știu și cred că e interesantă perspectiva ta 
și pentru cititori – Există o legătură între SF, ca gen 
literar de nișă, și poezie? 

Nici nu mă așteptam la întrebări comode din partea ta. 
Cred că există o legătură între SF și poezie - și nu mă refer 
aici la faptul că avem poezie SF. Ce reprezintă SF-ul? O 
extrapolare a legilor realității, o transcendere (temporală sau 
spațială) spre un alt nivel al lumii. Ce reprezintă poezia? O 
extrapolare a limbajului uzual, o transcendere spre un alt nivel 
al exprimării și al înțelegerii. Atât SF-ul, cât și poezia, prezintă 
metaforic lumea, fiecare folosind mijloacele sale. În același 
timp, ambele pot constitui o interfață prin intermediul căreia 
spirite introvertite, ori rebele, ori neadaptate, sunt capabile să 
interacționeze cu (sau să suporte?) realitatea. Ele dau naștere 
unor insule unde visătorii (optimiști sau pesimiști) pot evada, 
creându-și lumi pe placul lor, ori deplângându-și suferința. Și, 
nu în ultimul rând, sunt rod al unui orgoliu. Creatorul de 
SF devine un demiurg, naște și distruge lumi, 
civilizații. Similar, poetul este și el un demiurg, naște și 
distruge cuvinte, trăiri.

Interviu Irina Lazăr - Lucian Dragos Bogdan
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Vizitând Asociația Scriitorilor din Shanghai, am avut onoar-

ea și bucuria de a o cunoaște pe distinsa doamnă Zhang Ye, 
vicepreședintă a instituției anterior menționate, nu doar poetă, 
ci și critic literar. După schimbul de cărți dintre noi, am promis 
că voi purcede la tălmăcirea poemelor. Odată cartea primită am 
constatat că de fapt ea conținea trei versiuni: chineză, irlandeză 
și engleză. Cum pentru mine ca poet și redactor, traducerea 
de poezie necesită cu predilecție un poet, pentru acea redare 
specială a inefabilului metaforic, în orice limbă s-ar tălmăci, 
am apelat pentru traducerea brută din limba engleză la domnul 
Alin Ivanov, niponist și anglist, revenindu-mi în final alegerea 
unor sinonimii fericite pentru limba română poetică. M-au 
șocat titlul „Demonul bărbat”, unele titluri lungi de poezie, 
forța de a panorama nu doar propria viață, ci o întreagă epocă 
tulburătoare pentru o Chină a secolului XX. Cartea reprezintă 
de fapt o selecție de texte scrise în aproape 40 de ani. Nota lor 
dominantă este contrastivă: pe cât de suavă și delicată este 
aleasă expresia poetică, pe atât de puternică este profunzimea 
trăirilor relevate. Iubirea e redată în tonuri elegiace și dramatice. 
Cât privește „demonul”, ființă divină sau semidivină, acesta este 
identificat cu spiritul strămoșilor sau cu un geniu tutelar (vezi 
tatăl, unchiul, iubitul). Demonul formează o parte a conștiinței, 
cu facultatea de a dirija destinul în sens bun sau, uneori, rău. 
Cel posedat de demon, în credințele anticilor, era protejat de 
zei, pentru că avea ingeniu - echivalentul inspirației. Tradusă în 
variantele irlandeză și engleză de către Paddy Bushe și Gabriel 
Rosenstock,  „poemele de față ne oferă imaginea unei persoane, 
a unui secol și a unei societăți, ale căror mari schimbări sunt re-
flectate, câteodată incidental, într-o operă de o mare originali-
tate și imaginație.”

Passionaria STOICESCU

Zhang 
Ye 

(China)
Viscolul ca un tablou 
 
Un viscol
A furat soarele de pe cer.
Lasă-mă, deci, să ridic o torţă
Şi să umblu pe pământul înzăpezit.
Fie ca gheaţa şi zăpada 
să-mi amorţească mâinile, picioarele.
 
Dac-ar fi să îngheţ, ca o statuie antică 
Mi-aş inflama credinţa, cu braţele spre cer
Aş inflama tot pământul îngheţat
Şi dacă viscolul ar deveni o carte
Aşa ar arăta tabloul lui. 

Mâinile mamei
 
Îmi amintesc 
Mâinile ei ca nişte flori de liliac, 
Atât de moi şi frumoase.
Era ca şi când se scoborau fluturând de pe lună, 
Orbind cu razele lor. 
 
Mă ţineau în primii mei paşi.
Mergeam, străbătând cărări de tot felul.
Când mă uitam în urmă, vedeam din depărtare 
Flori pâlpâind lăptos în vânt,
Cu plăcere, tristeţe şi speranţă. 
 
Noapte după noapte de vijelii 
Mă chirceam de frig, aproape fără de speranţă.
 
Florile de liliac coborau încet din lună, 
O umbrelă s-a deschis deasupra mea 
într-un clinchet magic, 
O mare de petale peste mine. 
Cerul era ca un imens copiator 
Care lumina în flash-uri şi se preschimba. 
Cât de crud se imprimau pe bietele flori de liliac 
furtunile care nu mai conteneau! 

Ruinele tinereţii 
 
Trece clipa. 
E oare viaţa noastră o împreunare a două suflete? 
Răsuflarea ta a uscat frunzele de arţar de pe umerii mei. 
În faţa vocii tale, fructul zdrobit geme uşor.
Tot sângele meu e în picătura asta, 
Toate anotimpurile sunt într-unul singur, 
Şi tristeţea mea este în spatele tău. 
 
Neatentă, îmi arunc o privire pe geam.
Vântul nordului şuierând prin zăpadă
Mă forţează către o scăpare pe undeva. 
Tu dormi, extenuat, vocea ta răsună în întuneric, 
O voce dintr-o fortăreaţă medievală. 
Plec. Toate darurile mele sunt deja cenuşă
Iar luna searbădă s-a înecat în adâncurile mării tale. 
 
Stau pe jos într-un tren mergând spre sud
Printre ruinele tinereţii mele. 
Nu mai e nimic de prevăzut, 
Nu mai trebuie ca alţii să înţeleagă.
Nimeni nu va mai scormoni în adâncurile durerii mele 
Sub privirea mea nătângă. 
Sufletul meu e chiar timpul,
Şi strigă însângerat prin tren. 

Cântec de jale (II)
 
Nu obişnuiai să dormi bine.
Acum, dormi într-o pace parfumată. 
Stau printre flori, în tăcere, 
Fără să-mi dezlipesc privirea de pe tine, pe care 
Nu te pot deranja. 
 
Lumina soarelui îmi şopteşte la ureche 
Amintindu-mi de tandreţe şi iubire.
Nu ştii, aici, acum, cât mi-aş dori 
Să mă plimb cu tine, să-ţi şoptesc de la inimă la inimă, 
Să te-aud spunându-mi de căsătorie. 

Însă adierea va zâmbi şi va încuviinţa 
Ca-ntr-un gest solemn pentru nunta noastră. 
 
Căldura inimii mele se strânge 
pe fruntea ta, buzele tale, degetele tale. 
Mă tem că durerea mea adâncă 
Te va trezi, în ţipete de plâns, din visul tău. 
Eşti mort. De-abia pot auzi paşii luminaţi de lună 
ai nopţii care se strecoară. În curând, vei pleca.
Este prima şi ultima noastră noapte. 
Lasă-mă să dorm în linişte lângă tine un timp 
Fără să mai pot împărţi perna cu tine vreodată. 

Floarea-soarelui pe câmpie
 
Iubeşti întinderea imensă a acestui pământ roşu.
Cum îţi împrăştii tu petalele galbene de afecţiune, 
Parfumat şi abundent 
ca un zâmbet lăptos pe buzele unui sugar. 
 
Dar, cine îţi ştie tristeţea?
Durerea roşie curge prin tulpinile tale,
Condensându-se în rădăcinile şi fibrele tale,
Scurgându-se în pământul roşu, 
în câmpia tremurândă. 
 
Pălăriile tale sunt pline 
Cu căsuţe de puţin gri şi galben în ele
Întorcându-se cu forţă după ele însele,
Rotindu-se în durere şi speranţă după soare.
 
Când norii acoperă tot soarele 
Când lumina unui soare nu mai e îndeajuns,
Toate pălăriile tale se întorc către soare,
Miriade de lei auriţi se ridică şi roiesc în nori,
Cerul câmpiei arde necontenit, 
Roşu şi galben aurit, tragic şi eroic de nedescris. 
 
Crezi fără sa te-ndoieşti că fiecare căsuţă va fi un palat, 
Şi toţi locuitorii ei - împăraţi şi regi.

Reciprocitate 
 
Ce vei face 
dacă îngerul tău păzitor 
se va dovedi a fi un înger căzut 
 
Îi vei întinde mâna ta 
să îl ajuți să urce 
sau te vei întinde lângă el 
spunându-ți că aripile 
sunt un culcuș atât de moale

*** 
Colecționez pene pentru condei 
ca să îmi scriu autobiografia 
 
am una - 
de la barza care m-a adus aici 
 
alta - de la îngerul 
care m-a sărutat 
 
o a treia - 
de la o rândunea 
cu care n-am făcut vreun cuib 
 
dar încă îmi lipsește 
cea mai importantă - 
de la corbul care îmi va vorbi

Iubirea 
în vremuri turistice 
 
I-am văzut mestecînd cu fețele apropiate 
la crâșma aia de pe străduța Olvera 
cu ferestre pătate, 
unsoare voioasă în bucătărie 
și umbre dolofane de ospătărițe 
cu piepturi mai voluminoase ca Mexicul. 
 
Furculițele lor nepereche 
vânând bucăți mai fragede 
prin farfuriile aspre. 
 
Cu fiecare îmbucătură 
genunchii lor se atingeau. 
 
În cele din urmă ea a ridicat paharul 
cu vin angelic alb, 
el a spălat 
ultima înghițitură neagră de bere, 
 
în timp ce muzicantul jelea 
deasupra chitării descojite de vreme 
sub umbra sa zăngănitoare 
și-a pălăriei sale - 
un oraș circ în flăcări.

Traducere: Nicoleta CRăETE

Foto: Anna Lazarova

Petar 
Tchouhov 
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ediții a festivalului Basho din Japonia și al multor alte premii. Nu de mult și-a 
interpretat poezia cu trupa rock La Text (latext.eu) și a evoluat alături de trupele 
Gologan și Par Avion Band. Petar este membru al Consiliului de Administrație 
PEN-Bulgaria, al Asociației de Scriitori din Bulgaria, al Clubului de Haiku din 
Sofia, al Asociației Mondiale de Haiku și Musicautor.
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Neliniştea ca existenţă poetică* Manuscrisele din Valea Plângerii*

Știu că acest titlu sună cumva ca „Ma-
nuscrisele de la Marea Moartă”, dar nu, 
este vorba de remarcabilul volum al lui 
Iacob Roman, de la Palimpsest (2018), 
intitlulat Manuscrisul din Valea Plân-
gerii (vai, cât l-am invidiat eu pentru 
acest titlu! Față de primul titlu: amplu, 
răsunător, cel de-al doilea pare un sim-
plu jurnal de călătorie. Și asta și este - 
doar atât, călătoria este una interioară). 
De fapt, toată opera poetică a reșițeanu-
lui este un „eseu” - încercare de epopee, 
din care face parte și recentul volum de 
la Eubeea, Peregrin prin Banatul Mon-
tan. Puțin cam... industrial - sau poate că 
sugestia ne-a fost indusă de coperta pe 
care se află o imagine din  orașul (fost) 
industrial... În orice caz, conținutul nu 
este nici industrial și nici industrios! 

Ironist și calamburgiu cum se află 
(cultivă un ironism fabulatoriu-mitolo-
gizant), Iacob Roman este un postmo-
dern autentic, care în poemele sale are în 
vedere în egală măsură scriitura și des-
tinatarul ei, cititorul. Iată câteva exem-
ple luate din ale sale cântece călătoare: 
„cântecele, sub formă de pui, învață să 
zboare/ și se prefac în păsări peste mări 
călătoare” (Facerea); „mărturie stau oa-
sele albe ale acestor cuvinte/ pe care ți 
le pun dinainte...” (Asediul). „Oprește-
te, prietene, și te hodinește/ descleștea-
ză-ți dinții și grăiește,/ fii atent la haloul 
din jurul cuvintelor, că nu știu/ când vei 
ajunge la miezul lor roșu/ și dulce, des-
chide-ți mintea și vino-ți în fire” (Fiul 
Rătăcitor).

Dar ținta predilectă a „atacurilor” sale 
- ale autorului - mai mult ca verbale: 
de-a dreptul proverbiale este cititorul: 
„Se năruie peste/ tine întrebările? Ei 
lasă, cititorule, lasă!” (Leacul); „Bucăți 
mari din ecou/ se rostogolesc și răsună-n 
poemul cel nou” (Ecoul); „m-am schim-
bat, am slăbit de când/ stau în arhivă./ 
Pe apele serii manuscrisele/ plutesc în 
derivă” (Apele serii); „cuvintele cu sub-
înțeles vin peste mine, eu nu le-am/ 
ales. Rușine, cititorule, rușine!” (Rui-
nele Târgoviștei). „Motivul pentru care 
protestezi eu nu-l mai văd,/ drag cititor, 
tu-l vezi? (Cod galben). Așadar, pentru 
poet, cititorul fățarnic - sau ipocrit, „câr-
titorul” - este când urât/ rușinat - când 
iubit. Când belicos-abraziv (mușcător) - 
când blând: „L-am văzut pe poetul cetă-
ții, umblă-n pielea goală-n sector... Ne-
lule, mielule, chelule, de ce-l pupi/ tu-n 
bot, te-ai ramolit rău de tot... Numai tu 
mă-nțelegi, restul sunt blegi. Hai aca-
să, discursul nu muşcă (s.n.)” (Epilog).

Dar haidem să ne apropiem cumva 
de conținutul acestei epopei oarecum 
fragmentate, să vedem cum se închea-
gă și se clădește - cum se realizează el: 
„sub geam ziua băltește ca o apă stătu-
tă...”, „firave ca apa Bârzavei, în toamnă, 
curg zilele mele... o batistă freamătă-n 
text, da, există” (Toamna - Lătratul); 
„... o femeie/ trece pe trecere, ce rece 
e singurătatea-n neon, în eon./ Cuvin-
tele-au rămas la cotitură, la marginea 
drumului, la editură...” (Arca lui Noe). 
Poetul cultivă poemul recesiv și rima 

interioară dublă (sau triplă) - aceasta 
face parte din recuzita ironismului său 
reflexiv: „Acesta-i un procedeu narativ/ 
când e să scrii un poem recesiv. Hai să 
ieșim/ din poem, zice fata! Nu, că nu-i 
gata! Suntem/ abia la mijloc, eu nu mă 
joc...” (Ghidul). În același poem găsim 
un exemplu de acea rimă dublă interioa-
ră: „... despre ruptura atroce/ dintre eu 
și real, dintre praznic şi paznicul mare 
și gras...”; „Nu mai e nimeni în vie, în 
vrie...”; „Luiza e numai iluzie, Luiza/ e 
mama iluziei...”; „ să dezgropăm / talan-
ții și talentul, să organizăm/ confreriile, 
morții cu morții, viii cu viile...” (subli-
nierile ne aparțin).

Dintre piesele actualului volum, noi 
ne-am oprit la poema Opriţi-vă! (care 
ne-a evocat îndemnul prin care, în 
Psalmi, Iehova glăsuiește prin gura Psal-
mistului: Opriți-vă și să știți că eu sunt 
Dumnezeu!). Cât despre numitul poem 
al lui I. Roman, acesta este unul com-
plex, conceput ca un rezumat al istoriei 
naționale: începând cu dacii și romanii, 
continuând cu cei 500 de ani de cotropi-
re de către popoarele migratoare - apoi 
turcii și rușii (care, cu toții, ne-au... că-
lărit!). Viitorul acestui popor năpăstuit 
este simbolizat de introducerea în poem 
a unei drone, menită să ducă o scrisoare 
„dincolo de lună și soare”. 

Piesa este adresată călăilor - „nebu-
nilor/ curvelor, dracilor, securiștilor și 
aurolacilor”... Este interesant că, aici, 
romanii sunt cei dispuși să săvârșeas-
că ritualul dacic de aruncare în vârf de 
lăncii (sau suliți) a unui tânăr trimis/
jertfit lui Zamolxis. Tot un centurion ro-
man este cel care i se adresează-n final 
poetului nostru, hăbăuc și zănatic, din 
definiție cunoscut ca boem și pierde-va-
ră: „Scuze,/ a zis, noi am crezut că vrei 
să mori, am/ vrut să te aruncăm în vâr-
furi de suliți, să nu mai/ umbli de nebun 
noaptea, singur, pe uliți!” Întâlnim aici 
ideea: poetul ca jertfă aruncată în deri-
zoriu, sacrificiu simbolic.

Limbajul crud și ingenuu, magia cu-
vântului și încărcătura simbolico-mitică 
fac din poezia lui Iacob Roman una in-
solită în peisajul liric contemporan. Dar, 
alături de alonja socială, poezia marca 
I. R. are și o considerabilă încărcătură 
existențială. Iată finalul „epopeii” (al 
fragmentului actual de epopee, împăr-
țit în șapte secțiuni, pe care-l reprezintă 
volumul în discuție): „...vă mulțumim/ 
că ne-așteptați în cale, chit că suferin-
ța/ personală nu o poți învăța la nicio 
școală!” (Porumbelul călător).  Dar hai, 
în finalul acestei minicronici, să emitem 
și noi o frază poetică în stilul lui Iacob 
Roman: suferința personală a poetului 
este mai accentuată/augmentată decât 
a omului de rând, care n-a scris în viața 
lui niciun rând...                                   

(R.V.G.)
* Iacob Roman, Peregrin prin Banatul 

Montan, eubeea, 2020, cu o 
prefață de Ilie Chelaru și o prezentare 
pe coperta a patra de Marian Odangiu

Volumul Amăreală e structurat pe 
ideea eului dedublat, cu părți întoarse cu 
spatele una către cealălaltă, în rol princi-
pal rămânând doar el, Poetul, nostalgic 
şi temător, când este vorba de discursul 
său contrariant, din care se nasc puseuri 
marcate de melancolie. Dacă bine am 
perceput poezia lui Boga, lumea creată 
este o căutare voită a singurătăţii - sau 
poate nu?! -, un refugiu în care poetul se 
retrage să-şi replieze „soldaţii” pentru 
un atac asupra meandrelor vieţii. Dar o 
durere e înlocuită cu alta, aşa că el nu 
rămâne „sărac” în suferinţă, iar şansa lui 
de comunicare sporeşte datorită acestei 
himere. Poet al neliniştilor, Boga este 
un autor de texte cu frumuseţi stranii. 
Continuitatea versurilor din poeziile 
sale este imprevizibilă, unind o sintaxă 
ce străluceşte prin inovaţie, cu o alt-
fel de structurare imagistică decât „se 
poartă”. E ca şi cum creatorul acestor 
versuri ar fi avut o amnezie şi o împre-
jurare favorabilă l-a trezit în alt timp în 
care şi-a regăsit trăirile vechi. 

În ciuda debordantei fantezii, a în-
toarcerii sub alte forme la aceeaşi temă, 
subordonată unei profunde reflexivităţi, 
şi chiar în ciuda originalităţii metaforice 
şi imagistice, arsenalul poetic, parado-
xal, este concis şi accesibil. Stăruie, însă, 
performanţa, un dar al poeţilor auten-
tici de a intui, netrucată, simplitatea în 
rostirea adevărurilor existenţiale.

De scos în evidenţă e că poetul Boga 
este un spirit rar, unde omul şi poetul 
s-au cotropit definitiv. Existenţa sa s-a 
sublimat în poezie, iar poezia s-a revăr-
sat în viaţa sa cotidiană ca o imagine 
a lumii sale interioare. Să nu uităm a 
menţiona că autorul nu s-a lăsat sedus 

de amăgitoarele meandre ale modei şi a 
succesului ieftin. 

Puţin furios, un pic resemnat, se află 
la o intersecţe încercând să esenţializeze 
expresia, să-i atribuie un registru grav, 
să facă o poezie a spiritului, menită să-i 
alunge angoasele şi prin ea să se vindece 
de obsesiile care îi descumpănesc fiinţa şi 
i-o îngrădesc. Poezia sa e o poezie intimă, 
o spovedanie până la urmă, după care, 
dacă o citeşti cu atenţie, îi dai de urmă 
necunoscutului din sufletul poetului.

Mereu altul mă percep,
Variantele de eu sunt la vedere
Le aranjez să aibă un sens
Cuprinse fie în ce se cere. 
 (Conformism)
Titlurile au şi ele semnificaţii impor-

tante în acest demers liric, şi par un cifru 
cu care intrăm în profunzimea spunerii. 
Cum de altfel şi tehnica miniaturală a 
multor poezii, unele ascunse şi camuflate 
într-o coajă dură şi aspră, în care, dise-
cate, poetul Amărelii va căuta esenţa:

Frumuseţe te tai
În bucăţi mărunţite
Că vreau să găsesc
Începutul din tine. 
 (Disecţie)
Cu cartea aceasta Boga se pare că a 

luat un examen poetic şi că s-a înscris 
pe traiectoria lirică a existenţei sale 
când încearcă refacerea eului pierdut 
prin rearanjarea elementelor din care e 
alcătuit chipul şi sufletul poetului, după 
anumite tipicuri, în aşa fel încât ele să 
funcţioneze ca un tot şi să aibă coerenţă.

Nina CERANU
*) Boga, Amăreală, Timişoara, 

Editura Eubeea, 2019.

Ecaterina  Schiwago
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Au trecut două luni de când lumea se supune 
ordonanței de urgență, cu măsuri drastice, instituite 
de președinte și guvernanți. „Stați acasă!” a fost 
cuvântul de ordine care a răsunat din gura lor ceas de 
ceas, șaizeci de zile neîntrerupt. Și oamenii au stat. Pe 
de o parte pentru a nu încălca dispozițiile, pe de alta, 
speriați ca virusul necurat, care tăbărâse peste ei, să 
nu ia proporții ieșindu-i în întâmpinare. Pandemia 
asta le-a căzut ca o mănușă autorităților, ca să poată 
ține sub ascultare un popor spăimos, să nu miște în 
front și să nu crâcnească. La jumătatea intervalului, a 
trecut și Paștele aproape neobservat de creștini: n-a 
călcat nimeni pragul bisericii, n-a luat nimeni sfânta 
împărtășanie, nu s-au bucurat bătrânii să-i aibă la 
masă pe fii și nepoți.

S-a răbdat însă destul. Ajunge! au zis oamenii. Dar 
mai-marii: nu și nu! N-o să mai fie ordonanță de 
urgență, va fi de alertă. Adică restricții cu îmbunătățiri. 
Se înțelege diferența, au ba?... Încă o lună de aici 
înainte. Până mai vedem cum stă treaba.

Pentru soții Craina, Pavel și Lena, schimbarea era 
satisfăcătoare, deoarece se deschideau bisericile. Nu să 
dea năvală oamenii înăuntru pentru a săruta icoanele, 
ci să asiste la slujbele religioase în curte, la distanță 
unii de alții.

Cum aveau să se petreacă lucrurile nu era prea clar. 
Probabil că preoții vor oficia tot în biserică, iar lumea 
va rămâne afară, ascultând la difuzoare. Sf. Ioan Gură 
de Aur a conceput liturghia legând-o indisolubil de 
altar. Iar altar în curte..., unde?, cum? La Patriarhie 
s-a ridicat unul impunător spre latura de miazăzi 
a esplanadei, fiind loc de-ajuns – plus că mai era 
și baldachinul de vizavi –, însă unele biserici sunt 
construite la stradă, altele înghesuite de blocuri. Și se 
punea apoi problema siguranței. Vor respecta oamenii 
distanța socială, dacă se vor aduna mulți și spațiul va fi 
îngust?... Răspunsul era incert.

Crainienii abia așteptaseră duminica, să vadă 
lăcașul fie și pe dinafară. Trecuseră zece săptămâni 
de când nu mai asistaseră la o liturghie. Se primeniră 
deci ca pentru sărbătoare, însă n-o luară cu zorul. 
Fiind interzis accesul în biserică, unde aveau scaune 
rezervate în strană, afară vor sta în picioare. Și cât vor 
rezista?... Un ceas, maximum. În curte se aflau trei-
patru bănci, dar acestea se vor ocupa de primii sosiți. 
Și, respectând constrângerile, nici pe ele nu se puteau 
așeza decât doi inși, la câte o margine fiecare.

Plecară așadar după ora nouă și jumătate. Nu uitară 
să-și agațe sub barbă, înainte de a ieși din casă, măștile 
de protecție. Nu mai erau obligatorii în aer liber, ci doar 
în locurile închise, însă ei mergeau într-o adunare de 
oameni și paza bună trece primejdia rea. Vor vorbi cu 
unul și cu altul, iar atunci și le vor trage peste gură.

Erau emoționați și curioși, ca și când urmau să dea 
ochii cu ceva inedit. Într-un fel, vor vedea un lucru 
schimbat de cum îl știau. Cât de mult, nu-și făceau 
decât păreri. Luaseră în calcul, dacă în curtea bisericii 
va fi îngrămădeală, să rămână chiar în afara gardului, 
să privească prin grilaj, de pe trotuar, iar cum și acolo 
era stație de autobuz, să treacă pe trotuarul de vizavi, 
al școlii. Copiii îi avertizaseră și ei la telefon, în special 
Mihai, să fie cu băgare de seamă... Mai era de luptat cu 
pandemia.

Deși, mulți se iluzionau că scăpaseră de ea. Unii 
susțineau chiar cu vehemență că e terminată. În week-
end, vreo sută de inși, mai radicali, se strânseseră în 
Piața Victoriei protestând că nu mai acceptă nici o 
stare de alertă și pretinzând că la noi n-a fost nici o 
epidemie, decesele raportate datorându-se bolilor 
ajunse la scadență. Puterea asta, căreia îi sunt atât 
de dragi restricțiile, e numai cu virusul în gură ca s-o 
dea pe dictatură, fiindcă i-a simțit gustul... Oamenii 
pașnici, bucuroși că se eliberaseră de carantină, nu 
împărtășeau opinia mitingiștilor, în schimb umpluseră 
parcurile și magazinele pentru cumpărături. Iar tinerii 
petreceau cu muzică și dans la terase.

Nu mai știai cum s-o iei. Crainienii își propuseseră 
s-o ia domol. Li s-a îngăduit să meargă la biserică, erau 
mulțumiți.

Dădură ochii cu noutatea mai curând decât se 
așteptau și mai încoace de locul avut în vedere. De 
patru ani se construise în parohia lor biserică mare și 
frumoasă, lăudată și de patriarh la sfințire. Cea veche, 
micuță și fără turle, care abia se întrezărea de la stradă, 
printre castani, și în care se oficiaseră slujbe optzeci de 
ani, fusese retrogradată la rangul de capelă funerară. 
Amândouă se găseau în aceeași curte, foarte întinsă, 
dar transformată în părculeț, păstrând fiecare libere 
doar spațiul din față și aleile de jur-împrejur. Pentru 
Crainieni, biserica veche era mai aproape cu vreo 
treizeci de metri; ca să ajungă la cea mare străbăteau 
strada până la capăt. Deci nu mică le fu mirarea 
constatând că slujba de astăzi se desfășura dincoace. 
Se opriră dinaintea porților închise cu lacăt și lanț să 
se dumirească, însă nu li se lăsă timp pentru că femeia 
cu cheia le făcu semn să ocolească pe dincolo. 

- Cum îți place?... zise Pavel. 
- Interesantă decizia părintelui Casian, răspunse Lena. 
- I s-a părut mai nimerit locul de lângă bisericuța 

noastră, completă Pavel nostalgic.
Bisericuța noastră!... După venirea lor în București, 

ea le devenise în virtutea lucrurilor lăcaș de cult. De 
care nu erau prea impresionați. De aceea, colindau și 
pe la alte biserici din capitală, vizitându-le mai pe toate, 
iar ca duhovnic pentru spovedanie își aleseseră un 
preot de la Patriarhie, unde se împărtășesc, de atunci, 
mereu. Dar nici bisericuța nu au neglijat-o, aici l-au 
botezat pe Andrei, nepotul, în urmă cu șaptesprezece 
ani și, odată cu statornicirea bătrâneților, au început 
s-o frecventeze regulat. Acum, după ridicarea bisericii 
noi, se fixaseră la aceasta.

Își săltară măștile până sub ochelari și se strecurară 
printre călătorii aflați în stația de autobuz, care 
trăgeau și ei cu privirea înăuntru. Ajunseră la a doua 
pereche de porți, tot ferecate, dar cu portița alăturată 
deschisă. Intrară în curtea goală a bisericii mari. În 
dreapa intrării era pangarul și, în preajma lui, îi văzură 
pe consilierul Ștefănuț și un tânăr enoriaș. Probabil 
stăteau de strajă. La doi pași de biserică, pe aceeași 
stradă cu școala, se afla secția de poliție și se puteau 
pomeni oricând cu polițiști care să vină să spioneze 
slujba. Atunci, consilierul ar fi dat fuga rapid să alerteze 
oamenii și să-i atenționeze pe preoți. 

- Hristos a înviat! îi salută Pavel.
- Adevărat a înviat! răspunse consilierul. 
Băiatul agită o sticluță și Crainienii, dându-și seama 

că e cu dezinfectant, își întinseră palmele să le picure 
soluție, după care își frecară mâinile. Lena îi lăsă și se 
duse la gemulețul pangarului să cumpere lumânări, ca 
să le aprindă la vii și la morți. 

- Am intrat în normal, domnule Ștefănuț, ce părere 
aveți? îl întrebă Pavel pe consilier.

- Categoric, răspunse bărbatul Virusul și-a luat 
vama de o mie de vieți, prea destul, acum și-a înmuiat 
vârtoșia. Într-o săptămână, două, își va lua tălpășița. 

- Bine ar fi... Pe aici cum au mers lucrurile în timpul 
restricțiilor?

- Liturghiile s-au ținut în altar, în absența credin-
cioșilor, dar am pus difuzoare, arătă spre colțul de sub 
streașină al bisericii, să audă lumea: și cei care așteaptă 
autobuzul, și cei care trec pe stradă. 

Într-adevăr, fiindcă fu avizat, lui Pavel i se destupară 
urechile și desluși că, în partea cealaltă, se citește din 
Faptele Sfinţilor Apostoli. Revenind Lena, consilierul 
îi conduse într-acolo, fără să rămână însă cu ei, pentru 
că îl chema datoria lui.

Citețul sfârșise Faptele și, după ce părintele Casian 
își dădu binecuvântarea, diaconul începu să citească, la 
rându-i, din Evanghelia Sf. Ioan, pericopa samarinen-
cii. Noroc că știau povestea, altminteri, din locul unde 
se opriseră ei nu auzeau prea bine. Baldachinul fusese 
amplasat tocmai în fundal, la capătul aleii dinspre 
miazăzi a bisericii, astfel ca preoții să aibă comunicare 
și cu altarul, prin ușa exterioară. După ce diaconul citi 
Evanghelia și i-o înmână părintelui, acesta o așeză pe 
măsuța din baldachin, întruchipând masa din altar, 
pe care se aflau potirul, crucea, aerul și două sfeșnice 
aprinse. Icoanele Maicii Domnului și Mântuitorului 
atârnau în spate, pe pânza cortului, altele, mai mici, 
pe stâlpii din față.

Fiindcă aleea era lărguță, parohul socotise că lumea, 
care n-o să dea buzna la prima slujbă după lunga în-
trerupere, va încăpea și va fi mai ferită aici de ochii 
polițiștilor, decât în curtea mare, aflată la stradă... Se 
strânseseră vreo treizeci-patruzeci de enoriași, care 
păstrau și nu prea distanța de rigoare, căci nu se întinseseră 
încoace, până la porți. O parte stăteau pe scaunele 
scoase din biserică, alții în picioare. De la depărtarea 
lor, Crainienii cu greu recunoșteau pe câte cineva. Nu 
încercaseră să se amestece printre oameni, pentru 
că, oricum, nu ar fi rezistat să rămână până la sfârșit.

După Daruri, se consultară din priviri ce hotărâre să 
ia: picioarele nu-i mai țineau, de plecat nu se îndurau. 
Consilierul Ștefănuț, care făcea curse dus-întors, stră-
bătând biserica și altarul ca să păstreze contactul cu 
preoții, pornise acum în altă cursă și trecu prin fața lor. 

- De ce nu mergeți să vă mai odihniți pe bancă? le 
zise el. De acolo auziți și cum trebuie. 

Avea dreptate omul, îl aprobară ei recunoscători.
În curte mai era o familie - se cunoșteau -  pe banca 

de lângă fântână. Se așezară și ei pe cea de lângă zidul 
grilajului. Ce bine era!... Și ce clar auzeau slujba la 
difuzoare!... Se ridicară când se rosti Crezul, apoi, 
la Sfintele Taine, când începu cântarea Pe Tine Te 
lăudăm, Pavel se căută în buzunar de batistă, o întinse 
jos și îngenunche. La Îngerul a strigat, care îi plăcea 
soției nespus, ea cântă cu corul din tot pieptul. Mai 
ascultară Îndemnurile, rostite pe rând de preotul 
Marian și preotul Sima, iar apoi intonară rugăciunea 
domnească împreună cu credincioșii de pe alee.

Pavel se ridică din genunchi și se așezară amândoi 
pe bancă, pentru un răgaz mai lung. Întâlnind privirea 
consilierului, aflat tot lângă pangar, îi mulțumiră clăti-
nând din cap pentru sfatul lui înțelept. Poate că lor nu 
le-ar fi trecut prin gând și, dacă plecau, ar fi pierdut ce 
era mai frumos din slujbă.

În scurt timp, părintele Casian își începu predica. În 
Evanghelia sa, Sf. Ioan acordase un spațiu larg întâl-
nirii lui Iisus cu samarineanca. De aceea, părintele 
tălmăci pe îndelete și cu aplicație pericopa. Pavel și 
Lena învățară multe. Cuvinte adevărate spuse parohul 
și despre întâlnirea de astăzi a credincioșilor cu biserica. 

- A fost o bucurie să ne revedem. Biserica o purtăm 
permanent în suflet, chiar dacă vremelnic suntem siliți 
să nu intrăm în ea. După cum, în tot locul ne rugăm 
noi lui Dumnezeu. Iar el ne ascultă rugăciunile. Iată, 
acum a curmat necazul căzut peste noi. El ne-a izbăvit 
și credința noastră.

Parcă pentru a-și sublinia concluzia, după o scurtă 
pauză se auzi rostind răspicat: „Cu frică de Dumnezeu, 
cu credință și cu dragoste apropiați-vă!” 

Pavel și Lena se săltară instinctiv de pe bancă. 
- Ce vrea să facă? 
- Să vedem... Să vedem... 
Porniră spre bisericuța veche fără zăbavă.
Da, părintele împărtășea pruncii. Dar cum așa?... 

Nu se dăduse dezlegare. Și se vorbise în ultima vre-
me întruna despre împărtășanie, unii clamând să se 
interzică folosirea unei singure lingurițe... Oare, părin-
tele nu se temea de urmări?... Mămicile, cu pruncii în 
brațe, se perindau pe dinaintea lui. Copiilor de patru-
cinci ani, cărora le plăcea, le dădea împărtășania cu 
lingurița chiar și de câte două ori.

După ce se încheie cu totul slujba, Casian ieși din 
nou în față și ceru liniște. 

- Iubiți credincioși, joi avem marea Sărbătoare a Sfin-
ților Împărați Constantin și Elena. Cei care veți posti 
în zilele următoare și vă spovediți, vă puteți împărtăși.

Crainienii se priviră străluminați. 
- Auzi, Lena... 
- Aud. Și-i vom da și noi ascultare. 
- Îți dai seama, draga mea, ce zi va fi. Și de ce onomas-

tică vei avea tu parte...
Femeia cu cheile deschisese porțile să iasă lumea 

de-a dreptul.
Până acasă, Pavel și Lena merseră întraripați. Se în-

torseseră pentru oameni iarăși vremuri bune.  

Cu credință și cu dragoste

Viorel Dianu
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Gheorghe Alexandru Iancovici (1924-1992)

Înainte de a vorbi despre Kiev, găsesc că 
e necesar să amintesc câteva date despre 
Ucraina, a cărei capitală este acest străvechi 
și mândru oraș. Cu o suprafață de 604 mii de 
kilometri pătrați, Ucraina ocupă, ca dimen-
siuni, al 42-lea loc între statele lumii. De la est 
la vest are 1316 km, iar de la nord la sud 893 
km. Cea mai mare parte a reliefului are un ca-
racter de câmpie; zonele muntoase (Carpații 
ucraineni la vest, și munții Crimeii la ex-
tremitatea sudică) ocupă numai 4 % din teri-
toriu. Punctul cel mai înalt al republicii este 
muntele Goverla (2.061 m). Apele Mării 
Negre, la țărmul Ucrainei, nu depășesc 100-
200 m adâncime; doar pe coasta meridională 
a Crimeii ajung la profunzimi de 1-2 km. Ma-
rea de Azov e puțin adâncă. Porturile princi-
pale ale Ucrainei sunt: Odessa, Ilicevsk, Yalta, 
Feodosia, Sevastopol, Kerci, la Marea Neagră; 
Jdanov, la Marea de Azov; Izmail și Reni, la 
Dunăre; Kerson, pe Nipru; Nicolaev, pe Bugul 
meridional.

Termenul de Ucraina apare pentru prima 
dată în manuscrisele slavilor vechi, în secolul 
al XII-lea, și indică tărâmurile periferice de la 
sud (okraina înseamnă periferie).

Rusia kieveană devine leagănul nu numai al 
popoarelor slave: rus, ucrainean și bielorus. 
Aici își fac primii pași ai devenirii lor politice 
și sociale mai mult de douăzeci de popoare ne-
slave din regiunile Balticei, Volgăi, Mării Negre 
și Caucazului septentrional. Numele de Ucrai-
na se extinde încet-încet asupra unor ținuturi 
rusești din sud-vest: Kiev, Cernigor, Volga, 
Podolia, Galiția Orientală, Transcarpația, Bu-
covina de Nord, Zaporoje.

Sosiți la Kiev, suntem instalați la hotelul 
Bratislava din cartierul Darnița, nume care 
celor mai mulți dintre turiștii români nu le 
spune nimic. Avem drept ghid pe apriga Olga, 
care, în timp ce facem turul orașului, ne dă 
explicații. Istoria orașului e legată de Nipru, 
al treilea fluviu din Europa ca lungime (2.285 
km) după Dunăre și Volga. În secolul al IX-
lea devine capitala primului stat centralizat al 
slavilor răsăriteni, Rusia kieveană. În 1654, 
kievenii au depus jurământ de credință și 
veșnică prietenie cu poporul rus în piața ca-
tedralei Sf. Sofia. Hotărârea Radei din Pere-
iaslav a consfințit unirea Ucrainei cu Rusia. În 
aceeași piață, kievenii l-au salutat pe hatmanul 
Bogdan Hmelnițki, învingătorul polonezilor, 
și pe Petru cel Mare, după înfrângerea sue-
dezilor în 1709 la Poltava. Capitala Ucrainei 
a fost greu încercată în cursul celui de al Doi-
lea Război Mondial. Mai mult de două sute 
de mii de kieveni au fost uciși; aproape 40 % 
din clădirile sale au fost incendiate și distruse. 
Pentru distrugerile, pentru suferințele îndu-
rate în cele 779 de zile ale ocupației și pentru 
dârzenia cetățenilor săi, Kievul a fost declarat 
Oraș Erou. Nicolai Gogol îl evocă fermecător 
în articolul „1834”: „minunatul meu Kiev, 
oraș străvechi, înconjurat cu livezi roditoare, 
adăpostit sub cerul minunat al Sudului, cu 
nopți fermecătoare, oraș străjuit de dealuri 
acoperite cu tufe, cu râpele lui tăiate în linii 
armonioase, oraș scăldat de Niprul meu lim-
pede și învolburat.” Kievul e un oraș plin de 
verdeață. Ai impresia că pădurea coboară 
până în centru, invadând bulevardele. De alt-
fel, simbolul său sunt frunzele de castan.

Prin populația sa de 2.600.000 de locuitori, 
Kievul e al treilea oraș ca mărime din URSS 
după Moscova și Sankt Petersburg. (În URSS 
sunt 13 orașe cu peste un milion de locu-

itori.) Pornind din Bessarabskaia ploșciad, 
străbatem bulevardul Kresciatik, care-și trage 
numele de la o vale cu același nume. În timpul 
războiului, bulevardul a fost aproape complet 
nimicit. Lucrările de reconstruire au durat  
cinci ani. Din cele 324 de imobile distruse, 
abia 56 au putut fi reclădite. Astăzi Kresciati-
kul are forma unui arc de cerc lung de 1500 m 
și larg de 70-100 m, flancat de edificii impo-
zante, puține prerevoluționare, cele mai multe 
moderne, din beton și sticlă, fără ca amestecul 
de stiluri să dea impresia de eteroclit.      

Kresciatikul e plin de magazine, cafenele, 
restaurante și teatre. Cotind în strada Kirov, 
facem popas la monumentul generalului Va-
tukin, erou din al Doilea Război Mondial,  
cioplit în marmură de Carelia. Generalul fu-
sese al treilea fiu pierdut pe front de mama sa. 

Popasul următor e pe o colină în Parcul Glo-
riei Eterne. În centrul memorialului se înalță 
un obelisc de granit de 26 m; la picioarele 
lui, Mormântul Eroului Necunoscut, pe care 
arde Flacăra Veșnică și unde pionierii fac de 
gardă. E o tradiție ca primul drum al noilor 
căsătoriți, de la oficiul stării civile, să fie aici, 
spre a depune flori pe mormânt. Din Parc 
se desfășoară o panoramă largă spre Nipru. 
Fluviul e traversat de opt poduri. În preajma 
stației Darnița, ieșit de sub pământ, me-
troul traversează un pod de console în arc can-
tilever. În drum spre debarcader traversăm 
parcul Îndrăgostiților, din care se zărește 
un alt pod, numit de bărbați podul Drag-
ostei, iar de femei podul Dracului... Pe 
o altă colină, în mijlocul unui parc de 20 de 
hectare, se ridică statuia din oțel inoxidabil 
a Patriei mame (de la bază până în vârful 
paloșului sunt 72 m, paloșul singur măsoară 
16 m și cântărește 12 tone). E opera sculptoru-
lui Vasilii Borodai. Turul orașului continuă cu 
vizitarea pieței Bogdan Hmelnițki, având 
în centru statuia marelui Hatman. Cu mâna 
stângă își strunește aprigul cal cabrat, iar cu 
buzduganul din cea dreaptă arată hotărât în 
direcția Moscovei. Gestul e interpretat în două 
feluri: 1. „Acolo e viitorul Ucrainei”; 2. „Dintr-
acolo vine primejdia”. (Se știe că Timur, fiul 
lui Bogdan Hmelnițki, s-a căsătorit cu domnița 
Ruxandra, fiica lui Vasile Lupu.)

În aceeași piață urmează să vizităm Cate-
drala Sfânta Sofia, monument remarcabil al 
culturii universale. Până să ne vină rîndul a in-
tra, coada fiind lungă, ghidul ne face un scurt 
istoric al catedralei. Spre surprinderea unora, 
începe prin a zice: „Biserica nu e numai opiul 
popoarelor, ci și un focar puternic de cultură, 
care a jucat un rol important în viața maselor.” 
Abia după aceea trece la subiect. Catedrala 
Sfânta Sofia e cea mai frumoasă din cele 988 
de biserici ale Kievului. Fondată în 1037 de 
prințul Iaroslav cel Înțelept, pentru a come-
mora victoria sa împotriva pecenegilor, cate-
drala are deasupra un buchet de treisprezece 
cupole multiple, aurite (cu 7 kilograme de aur), 
cinci naosuri și un plan cruciform. Catedrala 
e închinată Înțelepciunii Divine (Hagia 
Sophia în grecește). Stilul construcției e bi-
zantin; constructorii au fost ruși și greci. E 
mult mai mică decât Sf. Sofia din Istanbul, 
dar e mai bine conservată. În stilul bizantin, 
proporția cupolei era de 1/2; aici e de 1/1. 
Cupola e pictată pe dinăuntru de Vrubel, nu de 
Rubliov, cum se crezuse o vreme. În colțurile 
cupolei există goluri (ulcioare de lut ars) cu 
dubla funcție de a o face mai ușoară și a inten-
sifica acustica. Frescele pictate s-au restaurat; 
în schimb, cele de mozaic (în 177 de nuanțe) 
nu se pot supune restaurării. Care e proporția 
dintre ele? Ghidul dispune de date exacte pe 
care ni le împărtășește: 260 m2 de mozaic; 
3000 m2 de fresce. Magnifice cu adevărat 
sunt mozaicurile din secolul al XI-lea: Cris-
tos Pantocratorul, Sfânta Fecioară și Sf. Ioan 
Botezătorul, Maica Domnului din Orente, ca 
și frescele Buna Vestire, Eucharistia etc.

Pardoseala e din plăci de fontă. Ele reprezin-
tă steaua ebraică și semiluna, pe care creștinii 
le puteau astfel călca în picioare: semn al su-
periorității religiei lor. Sunt de mare interes 
frescele reprezentând familia lui Iaroslav cel 

Înțelept, fiul lui Vladimir. (Trei dintre fetele lui 
au ajuns regine în străinătate: Ana, în Franța; 
Nastasia, în Ungaria; a treia, Nadejda, în Nor-
vegia – soție a wikingului Harald.)

Vreme îndelungată catedrala a slujit și drept 
criptă a domnitorilor Kievului. Sarcofagul de 
marmură al lui Iaroslav cel Înțelept se mai 
păstrează până în zilele noastre. 

Clopotnița din preajma catedralei are 76 de 
metri și prezintă patru registre arhitecturale.

De la catedrală poți ajunge, în câteva minu-
te pe jos, la Poarta de Aur (secolul al XI-lea), 
prin care pătrundeau în Kiev neguțătorii și 
ambasadorii străini. Cifrele următoare sunt 
în măsură să ne dea o idee asupra monumen-
talei construcții: lățimea, 7 m; înălțimea, 12 
m; lungimea, 25 m. Cu ocazia aniversării a 
1500 de ani de la întemeierea Kievului, după 
minuțioase cercetări, s-a reconstituit Poarta 
de Aur în forma sa inițială. Văzând-o, mi-am 
amintit involuntar concertul extraordinar de 
la București de acum câțiva ani, în care dirijo-
rul de faimă mondială Sergiu Celibidache a in-
clus și Marea Poartă a Kievului din suita 
Tablouri dintr-o expoziție de Musorgski.

După-amiază am vizitat colina pe care se 
înalță statuia Sfântului Vladimir, sub domnia 
căruia, în 1088, ucrainenii s-au convertit la 
creștinism. Statuia de bronz a acestuia are o 
înălțime de 4,5 m și greutatea de 6 tone. Vladi-
mir este reprezentat în manta de prinț, ținând 
culcată pe braț o mare cruce, și domină din 
vârful colinei întregul oraș. De notat că înainte 
de a se creștina, Vladimir fusese musulman și 
avusese un harem cu 300 de soții.

Panorama desfășurată de aici asupra Nipru-
lui, cu frumoasele lui poduri, și asupra Kievu-
lui este măreață într-adevăr.

Ziua următoare a fost rezervată vizitării La-
vrei Pecearska. În drum spre celebrul așeză-
mânt monahal am remarcat Biserica Sf. An-
drei, o adevărată bijuterie, decorată cu mult 
aur pe fond verde, operă a italianului Bartolo-
meo Rastrelli. În momentul acela turlele erau 
înconjurate de schele, fiind în curs de restau-
rare. Trecem apoi prin fața statuii masive a 
poetului și pictorului iobag Taras Șevcenko 
(1814-1861), condamnat pentru activitatea 
sa revoluționară la 25 de ani deportare, în de-
cursul cărora a slujit ca simplu soldat în Ka-
zahstan. După 10 ani a fost grațiat, dar nu a 
mai trăit decât patru, până la 47 de ani.

Universitatea de vizavi îi poartă numele și 
e vopsită în roșu. Explicații pentru alegerea 
acestei culori sunt mai multe: 1. Din ordinul 
unui țar, ca să roșească la față toți studenții care 
frecventează o asemenea instituție profană; 
2. Amintirea sângelui studenților progresiști 
uciși; 3. Culoarea preferată a academicianului 
Pareti; 4. Din ordinul Bisericii. 

La Universitatea Șevcenco din Kiev, 
fondată în 1834, care a jucat un rol însemnat 
în dezvoltarea științei și culturii din Ucraina, 
s-au format o pleiadă de oameni de știință și 
scriitori. Savanții Dmitri Mendeleev, Nicolai 
Pirogov, Ivan Mecinikov, ca și scriitorii Ivan 
Goncearov, Lev Tolstoi, Ivan Turgheniev i-au 
fost membri onorari. Astăzi universitatea e 
frecventată de douăzeci de mii de studenți 
(din care două mii de străini), repartizați în 
19 facultăți. Tot în trecere ni se atrage atenția 
asupra străzii Tolstoi, unde  ilustrul roman-
cier a cunoscut-o, ca martor la un proces, pe 
Maslova, eroina romanului său Învierea.

Sosim, în fine, la Lavra Kievo-Peciarskaia 
(lavra peșterilor), una din principalele curio-
zități ale orașului. Mânăstirea Catacombelor e 
cea mai veche din întreaga Rusie. (În realitate 
e un ansamblu de peste o sută de clădiri, mo-
numente prețioase ale arhitecturii din secolele 
al XI-lea, al XVII-lea și al XVIII-lea.) Prima 
mențiune (1051) a mânăstirii Pecerska apare 
în Letopisețul vremilor vechi, la care a co-
laborat și călugărul cronicar Nestor. (În mod 
eronat, unii i-au atribuit Letopisețul în între-
gime.) Aici fusese cândva catedrala Uspsen-
skaia (a Adormirii Maicii Domnului), cea mai 
frumoasă din Kiev, construită, după legendă, 
de 12 frați greci care, terminând-o, au murit 
copleșiți de minunăția propriei lor creații. 

În interiorul ei era mormântul mitropolitu-
lui Petru Movilă, creatorul primei tipografii 
ucrainene. O icoană a Maicii Domnului, îm-
podobită cu briliante, a fost vândută Canadei, 
în timpul foametei, pe 100 de vagoane de 
grâu. Iconostasul său cizelat și aurit, dalele 
incrustate cu marmură erau admirabile prin 
lucrătură și strălucire. În timpul Războiului, 
naziștii au aruncat-o în aer, bănuind că as-
cundea partizani. Lavra a jucat un mare rol la 
timpul său, fiind un centru religios și cultural. 
Aici s-au scris primele cronici; aici au trăit și 
lucrat numeroși istorici, artiști și medici care 
au lăsat urme în istoria Rusiei. În mâinile 
clerului s-au adunat valori imense. În 1917 
rezervele de aur ale Lavrei, depuse la băncile 
Imperiului Rusesc, erau evaluate la trei mil-
ioane de ruble. De altfel, lavră înseamnă pe 
rusește „mânăstire mare și bogată”. Călugării 
luptaseră împotriva armatei roșii, așa că 
după Revoluție mânăstirea a fost proclamată 
bun al întregului popor, monument istoric și 
transformată în muzeu.

Marea clopotniță din incintă, înaltă de 97 
m, cu un plan octogonal în patru registre și 
tot atâtea stiluri, culminând printr-o cupolă 
aurită, domină întregul ansamblu al Lavrei. 
Cândva fusese cel mai înalt turn din Europa.

Coborâm apoi în labirintul catacombelor 
apropiate și depărtate, un sistem complicat de 
coridoare subterane înalte de 2-2,5 m și largi 
de până la 1,5 m. Prezintă un mare interes 
istoric. Odată cu transferarea vieții religioase 
la suprafață, ele n-au mai servit decât ca ci-
mitir monastic și cripte particulare, fiindcă, în 
afară de călugări și de clerul înalt, aici se mai 
înmormântau și reprezentanții aristocrației 
feudale. În catacombe, cadavrele călugărilor 
înmormântați nu s-au descompus, deoarece 
erau „sfinte” (ori invers, erau socotite „sfinte” 
tocmai pentru că nu s-au descompus). În re-
alitate, conservarea cadavrelor se explică prin 
natura terenului (loess), absența umidității, 
temperatura constantă (10-12°), aerisirea 
naturală și prin adâncime (la 5-15 m nu există 
bacterii de putrefacție). Oricum, grotele au 
devenit un loc de pelerinaj; s-au amenajat din 
nou biserici subterane împodobite cu icoane și 
cruci, unele de mare valoare.

Cadavrelor mumificate originale li se vede 
mâna uscată; există și unele imitate. Cei 
mai bogați cetățeni ai orașului țineau să fie 
înmormântați aici. Locul se plătea cu 800 de 
ruble. Printre atâți bogătași e înmormântat 
și un diacon sărac care, potrivit legendei, co-
borând în catacombe, a salutat cadavrele cu 
„Hristos a înviat!” la care acestea, ridicându-
se în șezut, au răspuns: „Adevărat a înviat!” 
(Au și catacombele umorul lor.)

Mai e înmormântată și o femeie (unica), 
fiică, se pare, a unui mitropolit, pe numele ei 
Iuliana. Străbătând culoarele, am văzut trei al-
tare subterane, chilia Sfântului Antoniu, un si-
criu original din stejar, scobit ca o covată; sub 
o cuvertură albă, de catifea, forma trupurilor 
celor 12 greci constructori ai catedralei, și 
câteva firide în care anume călugări fanatici 
au fost zidiți de vii (probabil conform dorinței 
lor). Vizităm apoi, la ieșirea din catacombe, 
Biserica Înălțării Sfintei Cruci, din secolul al 
XVII-lea, în stil de rococo, cu catapeteasmă 
din lemn aurit și pardoseală din plăci de fontă, 
donate în secolul al XVIII-lea de bogătașul 
Demidov, proprietar de mine și uzine în 
munții Urali.

După ce am colindat posomorâți aceste lu-
gubre hrube ale Evului Mediu, trecerea prin 
sălile Muzeului de Arte Decorative Ucrainene, 
în care sunt expuse 60 de mii de piese datând 
din secolul al XV-lea până astăzi – covoare, 
țesături, broderii, ceramică, sticlărie, articole 
de fildeș și lemn cioplit –, ne mai iluminează 
chipurile. Admir mai ales niște velințe și 
alesături în altiță (domină roșul), ale căror mo-
tive sunt înrudite cu cele populare românești. 
Cineva din grup evocă pe colecționara Tro-
ceanu din Buziaș, ale cărei piese nu sunt cu 
nimic mai prejos decât cele expuse aici.

Timpul nu ne-a mai permis să 
cercetăm și Muzeul Cărții și al Im-
primeriei din RSS Ucraina, despre care 
aflăm că adăpostește rarități vrednice de 
admirat, ca Evangheliarul lui Ostromir, 
Culegerea lui Sviatoslav, Cronica lui 
Nestor; de asemenea, Apostolul și Abec-
edarul, primele cărți rusești tipărite de 
meșterul Ivan Feodorov din Moscova.

     (Continuare în numărul următor)

INEDIT: memorial de călătorie
Peregrinând prin străvechimi kievene (1)

96 de ani de la naștere
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Gheorghe Alexandru Iancovici (1924-1992) Imagini florale pe șervetul mesei de la cină
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Personajele: CLAUDIU 
ERMENEANU, om de afa-
ceri; ÎNGRIJITOAREA sau 
FEMEIA PAJ; CHIPUL sau 
CINEVA din Grup; UMBRA 
sau CLIENTUL ce întreabă.

O încăpere strâmtă, burduşită cu rafturi goale şi 
obiecte casnice ieşite din uz, în felul unei camere ob-
scure, se află în spatele unui birou de tranzacţii co-
merciale al firmei Călare pe situaţie S.A. Şeful 
biroului este Claudiu Ermeneanu, om de afaceri. În 
încăperea tăinuită se găseşte un telefon folosit numai 
de el pentru conversaţii de interes personal. Câţiva 
dintre apropiaţii şefului, formând „grupul de şoc”, 
se retrag acolo şi pun la cale anumite proiecte sau 
lansează zvonuri prin târg. Acces în încăpere mai au 
Îngrijitoarea sau Femeia Paj, pentru ordine şi cură-
ţenie, şi o rândunică. Într-un cuib deasupra ferestrei, 
pasărea îşi creşte puii. Intră şi iese printr-un oberli-
cht deschis mai tot timpul.

SCENA 1
Într-o stare de agitație, gesticulând în dezacord cu 

vorbele, Claudiu se-ntreține cu cineva la telefon. Con-
versația începe după o pauză.

CLAUDIU: Da, da! Zi, zi! Eh, dacă nu ești decis, lasă-mă pe 
mine! Știu ce am de spus. Nicio clipă nu am pierdut legătura 
cu ai mei. Cum cu cine? Eh, da! Care! Este corect. Cu cei ce mă 
reprezintă și, după felul cum acționează, spun, fără ocoliș, că 
fac parte din anturajul meu. Vrei să știi! Ne-am asimilat reci-
proc. Nu ne-au trebuit multe ca să ne înțelegem. Afacerile sunt 
afaceri și asta se știe de ambele părți. Dar ceva n-a funcționat și 
ei și-au căutat alt partener. Apoi după ce se mai limpezesc lu-
crurile, să vedem cum ieșim din criza asta economică asociată 
cu una sanitară sau din încurcăturile financiare pe care alții le 
strecoară prin acte, mă duc la ei și dau totul în vileag. Inclusiv 
că au fost ținuți departe de realitate și au primit pentru muncile 
lor, drept răsplată, mai nimic. Din ce să trăiești? Cât despre 
avantajele materiale, au fost numai promisiuni. După cum se 
știe, legăturile noastre au fost întrerupte un timp. Respectivii 
au muncit pe domeniul altora și erau îndemnați să nu-și piar-
dă încrederea și elanul, deoarece ar lucra pe domeniul lor. Așa 
circulau vorbele. Deși nu era al lor. Profitau alții de pe urna 
unor pierduți prin lume. Așa sunt jocurile. Să profite unii, iar 
alții să câștige experiență. Că numai trudind înveți să prețuiești 
binele. Acum nu vreau să fiu considerat un caritabil și, prin pu-
terea pe care o dețin eu, Claudiu Ermeneanu, om de afaceri la 
firma Călare pe situație S.A., capul și inima firmei, pot 
schimba dacă vreau cursul afacerilor, dirijând într-o parte fi-
nanțele și-n altă parte investițiile. Iar dacă apelez la băieții mei 
din grup, refuz să-l numesc acum, s-ar putea să fim ascultați, îi 
fac pe cei ce pierd să câștige și pe cei ce câștigă să piardă. Cum? 
Numai eu știu și băieții ce mă slujesc fidel și metodic. Apoi mai 
e ceva. Puțini îl observă. Tăcerea lumii, din cauza manevrelor 
la care este supusă, a făcut să scadă zgomotul care se făcea. Și 
dacă zgomotul scade, totul se aude. Și nu e bine! Cineva ascul-
tă și se folosește de ceea ce aude. Odată cu diluarea stratului 
protector din atmosferă se aud multe. Camuflajul slăbește și, 
vorba aia „nici călare, nici pe jos”, se produc fel de fel de confu-
zii. Utile pentru cei ce le provoacă. Deviza este știută. „Azi spui 
una, mâine spui alta, dar pe dos”. Să înțeleagă cine vrea și ce 
vrea. Că mersul e unul. Alo? Alo? Uite că s-a întrerupt și cel de 
la capătul firului m-a lăsat să vorbesc de unul singur. Barem să 
fi auzit ce trebuia. Lasă că aflu ce se-ntâmplă! (Iese din încă-
pere la fel de iritat.) 

SCENA 2
Intră Îngrijitoarea într-o costumație adecvată. Are 

o bluză albă, închisă până la gât, pe două rânduri de 
nasturi, și o fustă verzulie cloș. Fiind și rotitoare în 
jurul trupului, fusta avea calitatea unui aspirator îm-
bunătățit. Aduna gunoiul de pe jos, îl sorta și-l arun-
ca într-un container modelabil, ținut de Îngrijitoare 
în mână, alături de o mătură.

ÎNGRIJITOAREA: Ia uite ce-i pe aici! Fără comentariu! E 
de-ajuns să privești. Toți sunt la fel. Crezi că se deosebesc într-
un fel? De unde să le vină distincțiile? Eh, aș! Năravul, mai 
bine zis, e același. Chiar dacă diferă prin mame. Așa își spun. 
După cum lasă să se înțeleagă. Ce zic și eu! De parcă mamele 
ar fi de vină. I-au crescut din greu, le-au dat de toate, numai 
sănătoși să fie și să răzbească. Și ei cum se comportă! Îi vezi 
după gesturi și priviri. Lasă totul vraiște și pleacă. (Strânge 
gunoaiele pe o bucată de carton și le aruncă în contai-
ner.) Să fi fost pe mâna mea! Ehe, ce instrucție făceam cu ei! 
Așa, ce le pasă! Pleacă, vin, acuzând întâmplarea că i-a adunat. 
Aici au stat cel puțin doi. Ce-au vorbit, au vorbit, dar de fumat, 
au fumat. Și după ce au fumat, au plecat. N-au luat chiștoacele 
cu ei. Barem să le fi stins în scrumieră. De unde atâtea preten-
ții? Scrumiera, la vedere, stă pe raft, goală și neatinsă. De ce ar 
folosi-o? Poate fi stins chiștocul cu piciorul și arsă dușumeaua? 
Poate! Ce dacă! Și așa nimeni nu întreabă ce se-ntâmplă apoi. 
De felul ei, încăperea-i mititică și neîncăpătoare pentru atâția 
șefi câți se perindă prin birou sau au fala că sunt șefi. Dar nu-
mai domn Claudiu le știe pe toate și-i lasă pe subalterni să-și 
facă treburile. Și nu-i mare lucru de capul lor. Vorbe... Vorbe. 
Da’ uite că este! Ce iese din gura lor, auzi a doua zi vânturate 
prin târg. (Adună de pe jos hârtii risipite și coji de fruc-
te și le aruncă în container. Privește în jur.) Cred că 
pentru ziua de azi am terminat. Ce va fi pentru mâine, aștept 
să se adune. (Iese, ștergând rafturile de praf, iar lângă 
ușă scutură cârpa și o aruncă în container. Strănu-

tă.) Să-mi fie de bine! De mă vor chema, vin. De nu, ducă-se 
pe pustie! Prea în fugă se fac toate! Prea în galop! (Trântește 
ușa în urma ei.)

SCENA 3
De după rafturi, apare un Chip care a asistat la con-

versația telefonică a lui Claudiu și la vorbele arunca-
te în învălmășeală de Îngrijitoare.

CHIPUL: Ce să înțeleg din ce s-a auzit? Ce a spus el!? Nu 
știu cu cine vorbea. Ce a spus ea!? Nu știu cui se adresa. Și 
acum, barem să fiu cinstit cu mine, o zic pe șleau. Am preferat 
să stau pitit și să tac. Și să ascult. Că nu se știe la ce ajută vorbe-
le auzite. Sunt mai importante decât faptele. Sunt, dar faptele 
se prescriu. Eh, da și vorbele au drăcăria lor. Se pot uita. Le uită 
cine nu știe. Însă eu, așa funcționez, le știu și nu le uit. De mă 
descoperea femeia, era vai de mine. Toa-
te vorbele spuse în capul meu se vărsau. 
Bietul de mine! Aveau greutate și năduf 
vorbele. Prea ieșeau cu furie din gura fe-
meii. Și apoi ar fi avut motivul să tragă o 
concluzie, să acuze. „Nu degeaba îmi bat 
gura. Știu eu ce spun. Da’ ce m-aude ci-
neva! Nu interesează. După mizeria pe 
care o fac, asta îi spun șefului, mai aduc și 
necunoscuți. Îi aduc și-i uită. Cum de n-ai 
plecat cu ei? N-auzi? Cum de n-ai plecat 
cu ei? Hai pleacă! Ce mai stai?” Mie mi-
ar fi spus și ar fi râs. Câtă dreptate și-ar 
fi dat în cele din urmă! „Numai zevzeci și 
inconștienți!” Așa ar fi zis la ieșire. Ce știe 
ea! Sunt un apropiat al șefului din grupul 
de șoc. Am rămas că mai aveam ceva de 
lucru. Apoi a intrat șeful și m-am ascuns 
ca să-i ascult conversația la telefon. Nu 
știu ce i-aș fi spus dacă m-ar fi descope-
rit. Spre a mă salva, m-am retras în colțul 
întunecos al încăperii. De acolo am pri-
vit-o și pe femeie, așteptând să termine 
dereticatul și să plece. În cele din urmă 
femeia a plecat și eu am rămas. Dar prea 
mult nu pot rămâne. Să nu se ivească și 
alte complicații. (Caută printre rafturi.) Și niciun coltuc de 
pâine pe nicăieri! Să am ce ronțăi. Și nicio țigară să mai trag un 
fum, două! Și nici un chiștoc. (Caută prin scrumiere.) Afu-
risita! Cu ordinea ei. Să nu lase lucrurile în voia lor! (Se aud 
zgomote în spatele ușii. Chipul ascultă îngrijorat). „Pe 
unde ai intrat, pățanie?” Mi-ar spune cine vine. „N-am intrat, 
doamnă! Am fost uitat, domnule!” (Se retrage în spatele 
rafturilor, așteptând să înceteze gălăgia. Cineva des-
chide ușa, ca și cum ar privi în încăpere. Gălăgia se 
amplifică. Apoi ușa se închide prin trântire. În acel 
moment, prin oberlichtul deschis, pătrunde în încă-
pere rândunica, zburând la cuibul ei.)

SCENA 4
Lumina de afară își pierde din intensitate, semn că soa-

rele coboară la apus. În încăpere se strecoară o umbră. 
Vorbește calm, deși înfățișarea nu-i este încă deslușită.

UMBRA: E cineva aici? Să aibă curaj și să răspundă.
CHIPUL: Sunt eu, cineva rămas din grup. Și nu-mi găsesc 

folosul.
UMBRA: Atunci să ne conversăm.
CHIPUL: Mai întâi, să-mi fac ordine prin gânduri. Și apoi, 

mai vedem.
UMBRA: Vă rog să luăm câte un loc la masă și să ne pregă-

tim de cină! Vorbele alunecă mai ușor când stomacul e plin. 
Poftim și un ștergar de masă. Stă în obiceiul casei de a oferi 
partenerului de conversație spre cinstire un neprețuit dar.

CHIPUL: Fără a mă feri de daruri, primesc oferta ca pe un 
ornament al ospățului la care mă văd părtaș.

UMBRA: Mai întâi să ciocnim câte un pahar cu acest vin 
ales. L-au băut și înaintașii noștri. Și apoi... Să avem poftă! Că 
vorbele vor veni și ele după cum le este rândul și rânduiala.

CHIPUL: Domnule, încep să te văd la față și am o neclarita-
te. Dumneata cumperi ori vinzi?

UMBRA: Și... Și! Deocamdată sunt Clientul și sondez tere-
nul unde să-mi investesc banii.

CHIPUL: Păi, atunci, hai să cădem la pace! Te luăm în gru-
pul nostru, dar nu prea te-ntinzi la vorbă cu șeful. Te prezen-
tăm lui ca pe fratele cel mic.

UMBRA: Ce să mă prezentați! Dă-l în urzici! Îl cunosc de la 
Târgul de fructe și legume bio. Multe halbe cu bere am ciocnit 
împreună. Dar de fiecare dată nu m-am dat bătut. Vrea să mă 
amestece printre ai lui. Și m-a chemat să vin aici singur. Cred 
că încearcă să-mi fixeze câteva repere de inițiere în afacerile 
sale. La banii mei, scuză-mă! Nu merg la orice învoială. Vreau 
un loc mai bun. Ce fratele cel mic? Nu primesc.

CHIPUL: Nu primești, nu primești. Asta e! Hai să mai cioc-
nim și să rămânem frați! Când vine șeful, te faci că nu ne cu-
noaștem. El va decide. (Beau împreună.)

UMBRA: Orice va zice, eu am decis. Sunt și rămân Clientul. 
CHIPUL: Regula e una. În slujba cuiva trebuie să fii. Altfel 

îți pierzi capul și te vezi aruncat în drum.
UMBRA: Atunci să-l așteptăm să vină și să vedem ce are de 

gând (Ciocnesc paharele și înfulecă în grabă din farfu-
rii.) Prea am conversat atâtea. Ar putea să-l deranjeze asta.

CHIPUL: Să ne obișnuim că știm și să tăcem. Ne aflăm în-
tr-o sală de așteptare și numărăm clipele. Ceva se aude. Sunt 
pașii lui. Simt că este el. (Pașii vin cu zgomot până la ușă, 
apoi încetează ca și cum s-ar îndepărta. Chipul și Cli-
entul se privesc înfrigurați. Ambii își șterg fruntea de 
sudoare cu șervetul mesei de la cină.)
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UMBRA: E posibil să ne fi auzit.
CHIPUL: Ceva n-a funcționat. Prea în galop a mers totul. Și 

ne-am dat de gol.
UMBRA: Știa că mă găsește singur aici. Poate de aceea...

SCENA 5
Uşa se deschide brusc şi-n încăpere pătrunde, oda-

tă cu lumina orbitoare, Îngrijitoarea din scena 2, cos-
tumată în Femeia Paj. Ţine în mână o vergea cu trei 
boboci de bujor la un capăt. Un voal trandafiriu de 
borangic îi acoperă trupul. Se deplasează pe rotile.

FEMEIA PAJ: Stați pe loc și nu mișcă nimeni! (Cineva 
și Clientul se arată deranjați.) Respirăm adânc de mai 
multe ori... Nas... Gură... Și invers. (Către sală): Hai și voi! 
Împreună cu mine să respirăm! (Execută câteva exerciții 

de respirație.) Mulțumesc! Suficient! 
(Cineva și Clientul, profitând de 
situație, își continuă ospățul. Fe-
meia Paj îi readuce pe făgașul ei.): 
Alo, domnii, la mine! Priviți cu atenție 
în jur și ultima privire lăsați-o căzută pe 
voi! De data aceasta nu Îngrijitoarea vă 
vorbește, ci Femeia Paj aflată în slujba 
Șefului. Sunt, așadar, Femeia Paj! Să ne 
înțelegem! Lăsați neatinse obiectele ce 
vă rețineau cândva și memorați ultimul 
cuvânt spus de unul către altul! Ia, îl mai 
știți! Trebuie să știți! Prin urmare, ascul-
tați la mine! Șeful vă invită în biroul său 
ca să continuați discuția în trei. Sper să 
iasă ceva util.

CLIENTUL: Și despre ce vom discu-
ta?

FEMEIA PAJ: Despre trecut. Al du-
mitale... Al lui.

CLIETUL: Nu-mi amintesc de trecut. 
Uneori sunt trist pentru că am pierdut 
memoria trecutului.

FEMEIA PAJ (către Cineva): Și 
totuși, vă acaparase un dialog. Schim-
bați doar vorbe? Că aveați un plan, că 

n-aveați, ceva puneați la cale.
CINEVA: Nici asta nu făceam. Că schimbam vorbe, se poate. 

N-aveam ceva precis să ne spunem, pentru că nu ne cunoș-
team. (Către Client): Ne-am cunoscut noi vreodată?

CLIENTUL: Noi, nu! Am ciocnit paharele cu vin și am în-
fulecat din farfurii, potrivit obiceiului de la ospăț. Unde încape 
atâta cunoaștere când te vezi de prima dată cu cineva?

CINEVA (către Femeia Paj): Ai auzit? Vezi ce spui Șefu-
lui? Să nu-și închipuie cine știe ce.

FEMEIA PAJ: Ce poate să-și închipuie? 
CLIENTUL: Știu eu!?
CINEVA: Știu eu! Că am uneltit împotriva lui.
FEMEIA PAJ: Orice și-ar închipui, îl privește. E în dreptul 

său de autoritate. Din câte îl cunosc, nu ia în calcul o asemenea 
bazaconie. Știe că nu se poate întâmpla. (Clientul și Cineva 
schimbă privirile între ei): Și acum, pregătiți mișcarea! Vă 
deplasați numai cu ce aveți pe voi. Ce-i în afara voastră nu vă 
aparține. Cu dreptul, înainte marș! Executarea! (Clientul și 
Cineva se conformează celor auzite.)

CLIENTUL: Am fost chemat aici să primesc instrucțiuni de 
intrare în rol, nu să execut ordine.

CINEVA: Cred că s-a produs o eroare. Eu sunt Cineva din 
Grup și Sefu’ mă știe. Prea mă știe. Nu e nevoie de mijlocitor. 
Sunt știut că funcționez în directă comunicare cu Șeful.

FEMEIA PAJ: Aș putea s-o fac pe zgripțuroaica. Dar n-o fac. 
Atât vă spun. A încetat (către Client) procesiunea intrării în 
rol, în noul rol, pentru dumneata și (către Cineva) culoarul 
comunicării directe cu Șeful s-a surpat. Prea e totul în ruină și 
beznă. Ne ducem să ne luminăm la Șef.

CLIENTUL: Dacă se poate, vorba să fie mai mieroasă și șu-
gubeață că, luat prin surprindere, abia mai pot spune ceva. Gâ-
tul mi s-a uscat de emoție. (Se repede la paharul cu vin.)

FEMEIA PAJ (oprindu-l): Nu! Nu se poate! Să ne păstrăm 
pentru ce ne oferă Șeful! Va pune ceva pe masă. (Arată direc-
ția spre ușa deschisă a biroului): Vă poftesc! Nu ordon!

CINEVA: Dacă m-așteaptă aceeași cale, nu vreau să fiu sin-
gur. Iau cu mine darul ce mi s-a oferit. Șervetul! Șervetul mesei 
de la cină.

FEMEIA PAJ (cu promtitudine): Nu! Nici asta nu se 
poate. Ce-i în afara voastră nu vă aparține. Așa am spus și mă 
țin de cuvânt. (Cineva aruncă șervetul la piciorul me-
sei și urmează direcția de mers spre ușa deschisă a 
biroului.) Poftim! Să nu-l facem pe Șef să aștepte. (Clientul 
și Cineva, înțelegând situația, se-ndreaptă spre biro-
ul Șefului. Femeia Paj, zăbovind în urma lor, ridică 
șervetul de jos și-l studiază. Apoi își mută privirea la 
cuibul de rândunele.)

FEMEIA PAJ: Mereu un val de nebunie seduce lumea în 
drumul ei. Și n-are hotar. N-are, dar lumea îl răzbate. Îi stă 
leac de surpare acest șervet al mesei de la cină, cu imagini flo-
rale și franjuri pe margini. Iar din înalt, cuibul cu rândunele 
pregătește pentru zbor neprihănitele vlăstare. Ce trebuie să 
se-ntâmple, vezi că se-ntâmplă. Așa că, nu ocoli arhivele! Îți 
întrețin memoria. 

(După plecarea celor trei, ușa se-nchide cu zgomot 
și o cheie se răsucește în broască. Încăperea este lă-
sată în beznă și tăcere. Abia după câteva clipe, începe 
telefonul să sune. Cu luciri de lumină stelară, cuibul 
din tavan intră în forfotă. Rândunelele îşi anunţă 
zborul.)

București, 20 august 2020

Joc la vedere 
în 5 scene
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Lăsați cărțile să vină la mine!
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ces. Că lucrurile nu stau chiar așa, ne-o 
dovedește Christine Bernadette Rous-
seau (alias Cristina Onofre), cu a ei carte 
„Unde ești, domnule Tamkin?”, apărută 
la Editura Salonul literar - Vrancea, în 
2019.  Volumul reunește trei piese de te-
atru. „Simulantul a murit?” pleacă de la 
o idee de L. Bogdanovici, „Însemnările 
unui psihiatru”, „Unde ești, domnule 
Tamkin?”, dramatizare după romanul 
„Trăiește-ți clipa” de Saul Bellow și „Sen-
tința”, piesă de teatru care pornește de 
la o idee de Iakov Lind. „Cartea de față 
conține trei piese de teatru cu personaje 
puternice și tematici diferite. Autoarea 
descrie lumea ciudată a simulanților, 
cu care nu trebuie să empatizăm, dar 
nici să-i condamnăm. Sunt comen-
tate apoi, ca într-o Poiană a lui Iocan, 
părerile despre familia americană, în 
care teama de a avea copii distruge iubi-
rea, despre asasini care cred că sunt mai 
cinstiți decât cei care omoară cu pușca 
în război, despre amosfera sufocantă... 
Un volum care va face și mai cunoscută 
personalitatea Christinei Bernadette 
Rousseau. Felicitări!”, spune Culiță Ioan 
Ușurelu, directorul Editurii ”Salonul 
literar”. Comentând din perspectivă 
mai largă fenomenul, omul de cultură 
lugojean, prof. dr. Dorin Păcurar, nota: 
„E merituos că în ultima vreme Teatrul 
Național București consacră spații, oa-
meni de scenă, proiecte, dorințe și en-
tuziasm proiectului Generația 9. Aș pro-
pune ca la ediția 30 a Galei UNITER să 
apară un volum (sau două cărți) ample, 
cuprinzând toate textele premiate. Va 
reprezenta negreșit un suport informa-
țional pentru secretarii literari, direc-
torii și regizorii instituțiilor care nu se 
mai pot plânge că efectiv nu au de unde 
alege. Fie și dacă numai trei piese de 
teatru sunt competitive, interesante, 
atractive, valoroase, care să pună în dis-
cuție subiecte eterne ori de actualitate 
și în valoare talente remarcabile din 
noile generații de actori, va fi o realizare 
remarcabilă”. Subscriem total. 

Teodor Dume - „Moartea din vis”, 
Editura PIM, Iași, 2020

Copilăria, casa părintească, trecerea 
timpului, lutul primordial și marea 
trecere cu care toți suntem datori, sunt 
câteva din temele abordate de Teodor 
Dume, în a sa „Moarte din vis”. Po-
etul își deschide poarta sufletului către 
cititor încă de pe pagina de gardă, cu o 
destăinuire: „Timpul meu s-a oprit în 
lut/ și fură din mine/ câte puțin în fie-
care zi”. La Dume, moartea nu are aura 
înspăimântătoare a unei smulgeri bru-
tale din existența pământescă. Trecută 
prin filtrul visului, al împăcării cu 
sine, al dorinței de reconectare cu cei 
dragi plecați din astă lume, moartea 
capătă o nuanță de intimitate, ea este 
întotdeauna acolo, ca o umbră tristă, 
ciudată sau izbăvitoare, dar niciodată 
amenințătoare. Cartea lui Dume are un 
„gust” aparte, forța metaforei creează 
imagini aproape palpabile, dominate de 
melancolie și aburul amintirilor. Totul 
este pus în perspectivă: „adevărul e că 
oamenii nu mor/ ei sunt ca niște trepte/ 
pe care călcăm/ și ne înălțăm/ unul/ pe 
celălalt” (Există doar oameni și un sin-
gur Dumnezeu), iar relația între copil și 
părinți este extrapolată spre sfera mai 
largă a Divinității (Ca între Tată și Fiu). 
Moartea este somn, singurătate, scurge-
re, o „execuție lentă”, un joc, o fugă, o 
candelă. Regăsim, în cartea lui Dume, 
mărturii de mare intensitate emoțională: 
„mai e puțin și se termină ziua/ undeva 
între două spații/ mă așteaptă Ea// mi-
ar fi plăcut să mai rămân/ măcar un an-
otimp/ să asist// la nașterea unei lumi/ 
în care intimitatea să fie/ siguranța de 
rezistență dintre doi// nu-i nimic// sunt 
un condamnat frumos și/ orice condam-
nat are un ultim cuvânt:// te iubesc”. 

Remus Valeriu Giorgioni - 
„Cartea lapidată”, Waldpress 2019
„Cartea lapidată”, care poartă subtit-

lul „Mihail Sebastian și problema evre-
iască”, este o lucrare complexă, cu co-
nexiuni neașteptate și interesante, care 
a solicitat autorului, scriitorul, poetul 
și exegetul Remus Valeriu Giorgioni, o 
lungă și intensă muncă de documentare. 
Este o carte de maturitate, o carte „pro-
vocatoare și scrisă cu mult har”, cum 
aprecia profesorul de filologie biblică 
Florin Ilău. Giorgioni pornește de la per-
sonalitatea romancierului, dramatur-
gului și publicistului Mihail Sebastian, 
obligat să trăiască în vremuri tulburi, 
atinse de „otrava difuză a ostilității”, sub 
povara „păcatului de a fi evreu” pentru a 
extinde apoi perspectiva, spre conside-
rente ce țin de religie și condiția umană, 
în general. Este mai mult decât o abord-
are inedită, este „o lucrare care aspiră la 
monumental, atât prin gravitatea subi-
ectului, cât și prin arta cuvântului. (...) 
Subiectul este mai complex decât tenta-
tivele noastre de simplificare moralistă 
sau politică”, așa cum remarca același 
Florin Ilău. Jurnalul lui Sebastian este 
apreciat de Giorgioni drept un „certi-
ficat de existență precară”. O viață tră-
ită sub comandamentele unei epoci 
nefaste, sub „presiunea condiției de e-
vreu, a mediului corupt, a expansiunii 
legionare, iar mai apoi a perspectivelor 
unui război, perspective concretizate, 
în cele din urmă, în cel mai mare măcel 
al secolului. În aceste condiții, evreul 
Hechter nu-și reneagă originea, cu toate 
că își schimbase, la starea civilă, numele 
cu unul de rezonanță românească”, așa 
cum glăsuiește un pasaj cheie al cărții 
lui R.V. Giorgioni, pe care îl găsim la pa-
gina 95. Felicitând autorul pentru cura-
joasa sa incursiune, Boris Marian Mehr 
scria: „cartea lui Remus Valeriu Gior-
gioni este structurată pe patru capitole, 
stilul este curat, atrăgător și conține 
opinii exprimate original cu acuratețe 
și bună intenție. De la omul - Sebastian, 
la opera sa, proză și teatru, se trece la 
o analiză politică și chiar la încercări 
de premoniție, care pot fi acceptate, 
completate sau respinse. Este lăudabil 
că autorul - citându-l pe Sebastian - nu-
mește politica din vremea lui Antonescu 

și chiar dinaintea lui „o imensă uzină 
antisemită”, că nu ocolește tema Holo-
caustului, citează din gânditori pre-
sioniști precum Leo Insker, face referiri 
la Thomas Mann, mare umanist ger-
man, și din Canetti, mare scriitor evreu. 
Ceea ce întrevede Remus Giorgioni ca 
pe o reală soluție „finală” ar fi refacerea 
unei frății umane, mondiale, între creș-
tinism și iudaism (eventual și cu isla-
mismul moderat). Autorul este un opti-
mist și nu e rău să sperăm la o asemenea 
„frățietate”. Tendințe de acest gen se 
regăsesc în SUA, Europa, dar realitatea 
este în acești ani mai crudă ca niciodată”. 
Prin abordarea sa pluridimensională, 
prin conexiunile arborescente și aver-
tismentul ascuns în subtext, că astfel 
de vremuri se pot repeta oricând, cartea 
lui R.V. Giorgioni poate fi considerată o 
lucrare de căpătâi, care încununează o 
carieră literară prodigioasă.

 
Ioan Matiuț - „Contraatacul 

de panică”, Tracus Arte 2020
„Contraatacul de panică” al lui Ioan 

Matiuț, carte apărută în anul pandemic 
2020 la Editura Tracus Arte din Capitală, 
este o colecție de poeme vechi și noi. O 
colecție de semne care, îndelung privi-
te, oferă cititorului răsplata deslușirii 
unui alfabet cifrat, cheia spre lumea 
interioară a poetului. Arta poetică a lui 
Ioan Matiuț este precum arta fotografu-
lui, care imortalizează emoția, iubirea, 
tristețea, intimitatea, cu un  blitz in-
spirat. Poetul știe când să declanșeze 
scânteia, pentru a surprinde, cu viteza 
instantanee a luminii, cea mai expresivă 
frântură de existență, suspendată între 
fracțiunea de secundă unu și fracțiunea 
de secundă doi, un parcurs alfa - omega 
supracomprimat, ambalat în înveliș po-
etic. Regretatul confrate arădean Gheo-
rghe Mocuța remarca, pe bună dreptate, 
că „stilul lui este desprins parcă dintr-
un ritual inițiatic”. Personal, poezia lui 
Matiuț mi-a amintit o călătorie făcută 
de demult, în vremea studenției, într-o 
Timișoară scufundată în întuneric. 

Nicolae Panaite - 
„Ziua verde”, Junimea, Iași, 2019

Eleganta colecție „Cuvinte migratoare” 
a semicentenarei edituri ieșene „Juni-
mea” găzduiește cartea de poeme a lui 
Nicolae Panaite, „Ziua verde”. Răstur-
nând cadrul, mi-am propus să încep 
scurta mea prezentare cu… sfârșitul.  
Teribila confesiune din „Prețurile” pare a 
fi acel epilog care întregește sensul, chiar 
mesajul unui volum ce pare, la prima 
vedere, eteroclit: „Ziua următoare parcă 
fuge/ de lehamitea de acum (…)// Vre-
mea de azi, / când problemele morale se 
tratează cu pilule, seamănă/ cu un tigru 
imens, tare flămând,/ ghearele lui zgârie 
ca un drog// Au intrat în pielea zilelor 
viitoare/ sângele lor curge prenatal și 
adulter/ spre un hău tot mai adânc/ și 
tot mai departe de cer!”.  În ideea aces-
tui „cer”, reputatul critic Gheorghe Gri-
gurcu asemăna poemele lui Panaite cu 

„litanii diafane”, cu „rugăciuni transcri-
se, desigur, caligrafic, de ființe transce-
dentale”. Acest diafan, această „răsuflare 
a îngerilor”, este mereu agresată, rănită, 
apăsată de vuietul lumii, de „fructele 
pierderii”, de „devălmășia neofiților”, de 
spaime și frig. Harul lui Panaite naște 
plăsmuiri memorabile, în versuri de o 
tulburătoare forță de sugestie: „După 
mult timp,/ fără vreun semn prevesti-
tor,/ Pierzania/ a ieșit afară din teasc,/ 
era îmbrăcată cu o rochie din humă/ și 
fire de păianjen,/ în urma ei pustiul se 
ținea aproape.// cu toate că nespus de 
des/ își schimbă veșmintele,/ nimeni nu 
i-a văzut vreodată goliciunea trupului/ 
ca o năpastă a frigului/ sau caldă ca o sa-
bie/ plină de sânge proaspăt.// Cei care 
au atins-o/ cu respirația,/ au simțit-o cu 
duhul și cu încheieturile ființei;/ glez-
nele-I transparente/ împrăștie spini 
înfloriți,/ trag imperii de oameni, de 
safir, de neguri și lacăte…” („După mult 
timp”, p. 41). La fel de impresionanți 
sunt și cerberii nevăzuți din „Intrarea”.  
Pe alocuri, poetul reușește construcții 
surprinzătoare, cu neașteptate ruperi de 
ritm: „Singurătatea mi s-a îndoit/ până 
ajuns-a ca un cerc/ din care eu, ca dintr-
un schit,/ să ies de-o viață tot încerc!// 
Fi-vom πr2 viral/ cu diametru-n erezii/ 
când, în amonte și-n aval,/ dintre erori 
vei ști să-nvii (…)” („Pe râul verbelor 
gestante”, p. 37). Citind „Ziua verde”, 
ră-mânem cu impresia că ceva imaterial 
plutește deasupra versurilor lui Panaite, 
poate un martor nevăzut, sau poate acel 
atât de rar înger al unui har aparte. 

Christine Bernadette Rousseau - 
„Unde ești, domnule Tamkin?”, Editu-

ra Salonul literar - Vrancea, 2019
Dramaturgia este un gen literar tot mai 

puțin prezent în peisajul literar actual 
românesc. Uniunile de creație găsesc cu 
greu piese cărora să le acorde premii, iar 
teatrele se plâng de lipsa autorilor au-
tohtoni, care să fie puși în scenă cu suc-



nr. 105 n sept.-oct. 2020 actualitatea literară 23cărţi/autori
Orașul, scuarurile și fațadelele lui, le 
vedeam doar între două scânteieri ale 
tramvaiului, într-o străfulgerare de-o 
clipă. Restul, golul, negrul rămâneau ca 
o completare pusă, cu generozitate, la 
dispoziția imaginației mele. Recompu-
neam astfel un oraș fantast, construit 
pe scheletul unei succesiuni de imagini 
hiper-reale, dureros de clare, supraex-
puse la lumină. Și dacă ar fi să alegem 
câteva secvențe din zvâcnirea noastră 
din nimic spre neant, care vor fi clipele 
acelea? - pare să se întrebe poetul. Să fie 
trezirile, primele momente ale dimineții 
și anticiparea zilei, cu ale sale „reguli 
strâmbe și alte nimicuri”, cu străinul pe 
care îl regăsești în oglindă și-ți vine să-l 
iei la palme, ori „vidul acesta/ populat/ 
de fiecare/ după necesități/ ca un bazar” 
sau memorabile himere, precum cea re-
găsită în „privire 20”: „noapte/ între noi 
un tren/ bate câmpii”? Să fie ziua de azi, 
care „se lasă la vatră/ ca un dezertor/ 
împușcat”? În „contraatacul de panică 26”, 
deslușim răspunsul: „trăiește chiar acum/ 
timpul care ne/ duce/ unde se duce”. Căci 
„asta e totul/ respiră/ să nu uiți”...

Oana-Roxana Ivan, „Miguel de Cer-
vantes’s Don Quixote and Laurence 

Sterne’s Tristram Shandy: A compara-
tive Reading”, Ed. Universității de 

Vest, Timișoara, 2018
O interesantă carte de literatură com-

parată ne oferă lugojeanca Oana  Roxa-
na Ivan, cadru didactic la Universitatea 
de Vest din Timişoara. Lucrarea se nu-
mește „Don Quixote al lui Miguel de Cer-

vantes şi Tristram Shandy al lui Lauren-
ce Sterne - o lectură comparativă” și a 
apărut, în engleză, în Colecția „Bibliote-
ca de cercetare” a Editurii Universității 
de Vest din Timișoara. Tema aleasă este 
comparaţia dintre personajul Don Qui-
jote de La Mancha al lui Miguel de Cer-
vantes şi personaje similare din literatu-
ra engleză. Este o temă interesantă, dar 
în același timp și o provocare, pentru 
că pe tema Don Quijote s-a scris mult, 
dar autoarea nu s-a sfiit să conceapă o 
analiză originală, „cu pasiune și curaj”, 
cum spunea prof. univ. dr. Pia Brînzeu 
în prefața sa, abordând cele două cărți 
din perspectiva masculinității eșuate și 
a pasiunii pentru călărie. Oana Ivan ob-
servă atent anxietățile, eșecurile și deze-
chilibrul interior al personajelor de-
scrise de Cervantes și Sterne, dar care, 
în ciuda multelor defecte, aduc un aer 
de inocență, sentimentalism și adevăr, 
chiar și în condițiile în care iluziile aces-
tora sunt în contrast evident cu reali-
tatea. Ar mai fi de menționat faptul că 
lucrarea a avut parte de o amplă docu-
mentare. La invitaţia formulată de către 
prof. univ. dr. Rowland Wymer, Oana 
Ivan a putut cerceta, la fața locului, 
resursele bibliografice din Cambridge 
University’s Library, unde și-a conceput 
studiul de cercetare pe tema „Un cult al 
crizei: don quijotismul, căluţul de bătaie 
şi teama în faţa masculinităţii eşuate în 
Don Quijote şi Tristram Shandy”. Cartea 
a fost bine primită de critica de speciali-
tate și a obținut Premiul Asociaţiei de 
Literatură Generală şi Comparată din 
România. Premiul de debut pe anul 
2018 i-a fost acordat de Mircea Martin, 
preşedintele asociaţiei amintite. Volu-
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IANMiruna Mureșanu:
Cartea timpului devreme 

într-un timp niciodată târziu 
Timpul meu nu e totuna cu timpul tău, iar timp 

universal nu există, doar timpul după care ne întâl-
nim gările și peroanele. Timpul trenului, de exem-
plu, e doar al lui, dar tocmai de aceea numai el știe asta. La un pas de timp, la o aripă 
de timp, vine clipa care să proclame șuvoiul amintirilor, și odată cu ele, inevitabile 
le nostalgii. Materia primă a fabricii de timp este memoria retrăită, sau inerția care 
produce și conduce timpul mai departe.  Cum s-ar conecta la un trifazic - în vizi-

unea lui Florin Dochia: „Spovedanie despre iu-
bire, moarte și lumină” -, Miruna Mureșanu 
accesează interfețele subtile ale conștienței în 
derulare spre un consens al simțurilor mai pu-
țin comun, extras din priveliști suficient de as-
pre, sub un aspect al sinelui deosebit de vocativ. 

„Timpul nostalgiei - Poeme pentru M” 
impune o expresie provocatoare, pe un coridor 
uneori ușor eufemistic dar întotdeauna real, 
cu doze de dramatism aproape permanent. În 
punctele cardinale ale acestei străbateri de su-
flet, aflăm despre astfel de asumări existențiale: 
„în colţul dinspre veșnicie al luminii/ mă 
adunai dinlăuntrul colindelor cald/ țesând din 
amintiri sunetul clipelor// ca eu să te caut într-
un timp rătăcit nicăieri/ împăcat cu târziul po-
veștilor de ieri// într-un decor cu măști aproape 
sfâșiate// abandonate-n scrinul fastuos al me-
moriei/ prin exerciții-ndelungate de veghere// 
pe-un drum simfonic de cuvinte vindecând/ de 
iarnă lumea și de voluptate// mișcând târziu 

lumina în mesteceni/ în ceremonii sonore întâmplate demult// restituind unui vis 
repetabil și mut/ un murmur astral rotunjit în ceasornic// într-un decor cu măști 
aproape sfâșiate/ ghemuite într-un scrin fastuos și retoric// pe-un palimpsest de 
semn aproape dispărut/ deopotrivă despărțit lumina de lut”. Peisaj sau mai mult - 
mecanism, îmblânzit oniric, cu emoție și vlagă de duh. Predilecția mergând până la 
obsesia pentru timp, toarce colocvial ițele trecerii ca pe unde, prin locuri strașnice 
pentru permanentă înfiorare. Se cer escalade dar și rămâneri în urmă. Ritual fluent, 
de multe ori chiar fulminant... „de parcă nimeni nu venea la timp/ fiind vre-
mea umbrei o salvasem în final/ într-un spectacol cumva impersonal/ sub ghilotina 
tandră și subțire a luminii// ca să-i țină singurătății mele de urât/ în aventura clipei 
cu mii și mii de chipuri/ și căreia nimic nu i se-mpotrivea/ prin exercițiul amintirilor 
mecanic// prin armonia imprecisă a unui cer arhaic/ pe drumul unei lacrimi refăcut/ 
pe trepte-nguste între sfârșit și început// fiind vremea umbrei o priveam în ochi/ prin 
voluptatea tandră a tăcerii/ care-n spectacolul cumva incoerent/ umplea cu revelații o 
scenă utopică// înainte ca lumina să-și lase în urmă/ sub ghilotina clipei umbra ago-
nică”. Precum inspirat apreciază redactorul acestei cărți, Daniel Corbu, avem în față 
„Golgota himerică a inimii”, „cititorul avizat realizează că în spatele acestei poezii de 
o cuceritoare autenticitate și nesofisticat tragism, care trădează suferința continuă a 
nedepășirii limitelor, se ascunde o asiduă pregătire filosofică.” Observăm cum poezia 
se desfășoară suplu, elicoidal, ca într-o taină de melc ce știe multe dar vorbește puțin 
și doar cu privirea și tactil. Sunt acele cuvinte care trebuie. Esență și sublimare. 

O lucrare a trăirii care se face cu sârg și conștiență, fără 
limite autoimpuse, trăire dincolo de temeri, de luciul 
eventualității, preferându-se certitudinile cât de aprige 
în locul confortului, încartiruirii și reglării, necesității 
ajunsă și (auto)suficiență. Cum era o vorbă pitorească pe 
vremuri, „ce-i prea mult nu e destul” sau varianta opti-
mizată „nu e mult până departe”. Ființa se roade până la 
unghii, până la oase, se consumă pe fondul halucinogen 
al comuniunii cu „cel mai animalic dumnezeu”. 

Poezia lui George G. Asztaloș țiuie 
într-un mod aparte, dă afară de calami-
tate și război, exacerbează, dar și neagă 
viața, doar și numai pentru a o enerva 
atât de tare încât aceasta își arată muș-
chii turându-se la maxim. „matAdor” 
este un exercițiu complex de asumare 
a unei nebunii supraetajate, într-o fază 
netratabilă cu elemente aflate la înde-
mână - „eu sunt lumina de la fereastra 
nebuniei de dincolo”. Angoasa și ironia 
în forme ultrasubtile te pot panica de nu 
știi încotro să fugi printre paginile cărții. 
Dimensiuni rebele, unele nerevendicate 
până acum, ni se înfățișează pentru o 
mistuitoare probă de foc. Cu siguranță, 
este o carte etalon pentru un timp revo-
lut ce nu se lasă măsurat, ci doar intuit 
cu un fel de îndrăzneală alchimică. 

Se fac și se desfac părți de universuri 
subversive, arătările și ciudățeniile se 
întrec în ritmuri inedite. Poetul e ba aici, 
ba pe unde nu te aștepți, călător într-o 
învălmășeală vectorială ce ține nu numai de spațiu, ci și 
de timp. „domnule cât de frumos de neomenos de regal 
de jos/ sună cuvântul ecarisaj tradus din limba hingheri-
lor/ și cuștile lor sunt de invidiat le presimțim dotate all 
inclusive/ cu băiță coșuleț de păpică ringhișpil de ham-
ster sisifoid// aici oasele astea câinoase îndrăgostite de 
coada erectă a realității// înseninat plouat de vânt sau de 
soare nici nu mai face diferența/ e ca iarba într-o lume ce 
miroase finuț a proaspăt cosit/ numai părăsită în deșert 
îți aduci aminte cu drag de ea/ și încă nu s-a inventat ni-
velul mării care îi sărută genunchii// domnule cât de urât 
sună și miroase cuvântul usturoi și ce/ și ce ne mai place 
mujdeiul lui cu lapte cu ulei și cu sare// ”îi spunem și noi 
gogoloi că e d-al nostru bre umfle-l-ar bucuria”// umblă 

în trotinetă om în tătă hirea/ îmbrăcat gros cu pantaloni 
scurți/ și cu mânuși din alea fără degete// apăi toate fe-
tele bătrâne spun că îți plac alea mai tinere/ ce să mai și 
spună carnea stricată doar pute/ nu o ții moartă la frigider 
să facă supa bună// n-are casă da îi de-al nostru bre îi ca 
un gogoloi/ cu băiță coșuleț de păpică ringhișpil de ham-
ster sosofoid/ încă nu s-a inventat nivelul mării care să-i 
sărute genunchii// și oasele lui de fum/ mereu îndrăgos-
tite/ de coada/ erectă/ a realității” (Trotineta de fum). 

Neaoș, neastâmpărat, imprevizibil, di-
rect ca un suflu sistolic ce te încovoaie 
de te lipește cu inima de șira spinării, 
poetul se manifestă la modul propriu 
demult consacrat ca incorigibil, de ge-
nul „ia de aici și de nu știi ce e, mai ia 
o dată și tot așa până afli”... „numele fi-
șierului e naiba/ cînd vreau să-l închid 
mă întreabă/ salvați modificările făcute 
la naiba?// salvez la naiba da/ suntem 
specia care salvează și pe mama pierza-
niei/ cea mai pretabilă la depreciere și 
cea mai conștientă/ din cele pe cale de 
dispariție// click dreapta și salvăm și 
pe naiba/ deși suntem niște fragilopați 
dîrdîici/ într-o momentană complica-
ție/ a unei simple picături de apă// vă 
tot vorbesc de bucurii și lumea/ conti-
nuă copilărește să se întristeze/ și simt 
că de fapt marea ei tristețe/ e aia că are 
o grămadă de jucării/ dar nu se joacă ni-
meni cu ea// omul își distrează jucăriile 
nu propria bucurie/ omul tace trist și ju-

căria spune mamama// lumea e în game over dar pe toate 
butoanele scrie play/ lumea e o supraponderală cu mii de 
soluții sexy și slim/ totul e plin de pacea duioșiei pentru 
vidul ultimei crime// vă tot vorbesc de bucurii și totul 
devine supra mega virtual/ atât de virtual că mi-e teamă 
să-mi ating propria mână// sunt o mulțime de iluzii irați-
onale care fac tristețea prostiei/ dar un singur motiv pen-
tru care orbii văd și surzii aud// și acela e limbajul bu-
nului simț și al bucuriei” (Vă tot vorbesc de bucurii). 

Sunt poemele cascadă cele care îl prind cel mai bine, 
pe indentul unor sarabande ideatice aproape imposibil 
de controlat, cu un vădit, ca un voit aer inițiatic. Odată 
pornit, pe George G. Asztalos nu-l mai poți opri nici cu 
cheița, nici cu cheia franceză! 

George G. Asztalos: matAdor sau Mândra coadă erectă a realității

mul publicat în limba engleză şi intitu-
lat „Miguel de Cervantes’s Don Quixote 
and Laurence Sterne’s Tristram Shandy: 
A comparative Reading” a fost prezentat 
mai întâi publicului britanic, apoi celui 
român, în cadrul unei lansări la Univer-
sitatea de Vest din Timişoara.

Am mai primit la redacție:
n Constantin Teodorescu: „Devenirea me-

taforei în poezia lui Iosif Băcilă”, Editura Ex-
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gloriei”, Editura Limes, 2020;
n Daniel Corbu: „Januvia”, Editura Prin-

ceps Multimedia, 2017;
n Clelia Ifrim: „The relatives of God”, Edi-

tura Universitară, 2020;
n Clelia Ifrim: „Ghetele mamei”, Editura 

eLiteratura, 2019;
n Clelia Ifrim: „Colonia de păsări”, Editura 

eLiteratura, 2016;
n Angela Baciu: „Mic Dejun la Frida”, Edi-

tura Tracus Arte, 2020;
n Daniel Corbu: „Manualul bunului singu-

ratic”, Editura Cartea Românească, 2019;
n Ioan Romeo Roșiianu: „Scrisori către Izo-

leta”, Editura Detectiv literar, 2020;
n Alexa Pașcu: „Vis spulberat”, Editura 

Timpul, 2020;
n Florin Logreșteanu: „Păcatul lui Onan”, 

Editura Ideea Europeană, 2018;
n Mihai Păcuraru: „Retro-poezii”, Editura 

ePublishers, 2018;
n Rodica Dragomir: „Labirintul”, Editura 

Școala Ardeleană, 2020;
n Rodica Dragomir: „Botezul firului de 

iarbă”, Editura Școala Ardeleană, 2020;
n Radu Țuculescu: „Uscătoria de partid”, 

Editura Școala Ardeleană, 2019.
n Minerva Chira: „Polenul rugurilor”, Edi-

tura Casa Cărții de Știință, 2020;
n Timur Chiș: „Viața la 55 de ani”, Editura 

Liric graph, 2020;
n Ioan Gâf-Deac: „înstrăinarea absenței”, 

Editura Tarabostes, 2020;
n Maria Grapini: „Viața ca un joc de șah”, 

Editura Mușatinia, 2019;
n Horațiu Suciu: „Studii și articole de isto-

rie”, Editura Eurostampa, 2020;
n Christian Bistriceanu: „tricicleta care te va 

ridica la ceruri-ritualuri și bagatelle-”, Editura 
Mirador, 2019;
n George Lână: „Atelierul lui George”, 

Editura Charmides, 2017;
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Cartea Românească Iași și la sediul USR București

24 meridiane

Fernando Maroja Silveira s-a născut în 
octombrie 1981, la Belém do Pará, Brazilia. A 
publicat volumele de versuri „Cenuşi”/ „Cin-
zas” - 2015, „Robul vidului”/ „O escravo do 
vazio” - 2017 şi „Venus din Milo în Ferentari”/ 
„Vênus de Milo em Ferentari” - 2020. Po-
emele sale au apărut în diverse reviste literare 
din Portugalia şi Brazilia („Gueto”, „Zunai”, 
„Mallarmargens”, „Subversa” etc.) şi antologii 
precum: „Cu neputință să nu te ofertez”/ „Im-
possível não te ofertar” sau „Vântul mai bate 
totuşi”/ „O vento continua, todavia”. 

Othello și Iago 
Gondolierul mi-a spus  
Că măştile venețiene  
Sunt fețele tuturor titanilor zdrobiți, din Itaca şi Troia. 
L-am întrebat dacă nevinovăția  
E doar o prefăcătorie a ucigaşului. 
Îi înşelăm pe zei de două ori:  
Atunci când ucidem şi-atunci când ne prefacem - 
Mi-a spus gondolierul. 

În camera de hotel 
Dacă zeii nu scriu pe perete  
Versurile numite umbre  
Şi dacă toate cuvintele poeților au fost prinse  
În plasa de titaniu,  
Un om va fi obligat să-mbrace haina neagră  
Şi să rătăcească prin frigul străzilor pustii.  
E un simplu om în haină neagră  
Ce va deveni umbra lumii. 
                                       Madrid, 31. 10. 2018 

Bătălia 
Fiecare silabă are o sibilă pentru cuvânt,  
dar numai veşnicia ştie  
care dintre ele va birui. 
                       Rio de Janeiro, 09/ 09/ 2015 

Venus din Milo în Ferentari 
Venus din Milo  
Nimic n-a mai rămas din brațele tale deschise  
În pânza de păianjen  
În bătălia dintre seringă şi ființă. 
Crucea lumii atee e pânza de păianjen. 
Nimic n-a mai rămas  
Brațele deschise, brațele înfloririi  
Dispar din Ferentari. 

Paharul 
Veşnicia din privirea paharului către cer  
Îți spune că există asemănare  
Între creator şi făptură. 
Ai un pahar în mână,  
Ţii în brațe îngerul cu o singură aripă  
Cel ce nicicând nu va mai zbura. 
Atunci te-ntrebi  
Cine-l reține în lumea aceasta,  
Dar ştii că nu vei afla răspunsul. 

Neprihană 
Singur în camera de hotel,  
Eşti fericit la gândul  
Că Dumnezeu e încă un singuratic în lumea atee. 
Admiri ploaia ce bate-n geam  
Şi eşti fericit la gândul  
Că şi Dumnezeu plânge cu lacrimi. 
Observi că bolta se-ntunecă  
Şi eşti fericit văzând  

Că şi lui Dumnezeu îi e frig şi se-mbracă  
În haina neagră ce va deveni giulgiul  
Tuturor singuraticilor lumii. 
Eşti fericit,  
Dar adu-ți aminte că Dumnezeu e fără prihană. 

Destin 
Poete, slova ta adie a toamnă. A venit vremea, frunzele 
tale, deşi surori, se vor pierde în lume despărțite pentru 
vecie. Nicicând n-or să alcătuiască o carte, ci fi-vor doar 
versuri răzlețite prin lume. 

Ulise 
De la marginea zării Dumnezeu  
Te-a văzut venind către mine   

Aidoma cuiva care iese din burta podului. 
Te-ai născut chiar în timp ce călătoreai  
Şi continui să vii către mine  
Ca şi când ți-aş fi tată. 
Îți dau numele Ulise. 

Doliu  
    Lui Vladimir Holan 

Un plânset te-a urmărit viața-ntreagă  
Dar nu ştii că umbra ta e în doliu,  
Cu burqa neagră şi cusătură ce-i acoperă ochii  
Şi că poate plânge din nou,  
În orice clipă, pentru sufletul tău. 

Singurul  foc 
Căldura umană e singurul foc pe care-l iubesc,  
spuse zăpada  
îngenunchind în fața umanității. 
Când ne vom pleca la pământ pentru-a trece  
dincolo de ceea ce adunăm?   
Când îi vom da zăpezii căldura menită să-i slobozească  
lacrimile?  
E vremea să deschidem cuşca, mâna ce ține pasărea,  
e vremea să v-alăturați pământului înainte de a muri.

Prezentare şi traducere: Costel  DREJOI 

Fernando Maroja Silveira

Ferentari I 
Cuiele-au ruginit şi Isus a evadat de pe cruce,  
Fugind cu gluga-n pustiu. 
Dar noi am găsit cuiele  
Şi-am făcut ace de seringă 
pentru brațele deschise  
Atât de larg încât ating marginile lumii.  
Croitorii din Ferentari spun  
Că pielea de om a devenit giulgiul lumii,  
Pe când àcele tot cos şi descos,  
Aşteptând întoarcerea lui Ulise-n Itaca. 

Ferentari II 
În lumea atee  
Ferentarii sunt Colosseumul bătăliei  
Dintre brațele deschise  
Şi noile cuie-ale crucii. 
Noile cuie-ale crucii sunt ace  
La seringa împotriva ființei. 
În lumea fără Homer şi-al său război troian   
Există doar o bătălie, o singură luptă:  
Între seringă şi ființă. 

Izbăveşte-mi de orice 
mască adevăratul chip   
Doamne,  
Tu eşti lacrima ce-mi picură pe chip.  
Curge-mi pe piele  
Şi şterge urmele ce s-au stins sub colb,  
Spală tot ce nu e curat,  
Tot ce e numai o mască. 
Curgi, Doamne,  
Izbăveşte-mi de orice mască  
Adevăratul chip.  
În fața adevărului gol şi crud,  
Îmi vei putea spune  
Dacă într-adevăr îți sunt fiu. 

Vultur bicefal 
Cele două capete  
Ale vulturului meu bicefal  
Sunt Cain şi Abel,  
Dar Cain e om, iar Abel e un dumnezeu. 
Eu sunt Colosseumul acestei bătălii,  
Un Cezar m-a construit şi m-ales,  
Un Cezar pe care nu-l văd,  
Dar îl simt înăuntru, în inimă. 

Ruşine 
Un înțelept mi-a spus  
Că toată deosebirea dintre om şi pustiu  
Constă în ruşine. 
Lacrimile noastre curg pe hotarul  
Dintre vizibil şi invizibil,  
Însă pustiul plânge cu lacrimi de nisip,  
A spus înțeleptul. 

Mihaela Meral

Costin Brăteanu


