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D
A

Gellu DORIAN

Încă un gest de provincializare, 
marca UAT Botoşani!

De 31 de ani, de cînd există la Botoşani, prin partene-
riat cu Uniunea Scriitorilor din România, cu organi-
zator principal Fundaţia Culturală „Hyperion-caiete 
botoşănene“ Botoşani şi finanţator parţial Primă-
ria şi Consiliul Local Botoşani, Premiul Naţional 
de Poezie „Mihai Eminescu“ – Opera Omnia a tre-
cut, pentru a-şi păstra notorietatea de manifestare 
de imporanţă naţională, prin tot felul de încercări, 
unele fireşti, de contestare a unor laureaţi de către 
nemulţumiţii din rîndul scriitorilor, altele, cele mai 
insistente, sîcîitoare pentru administratorii UAT 
locali, abuzive, din rîndul unor „oameni de cultură“ 
botoşăneni, nemulţumiţi că ei nu au fost incluşi de 
organizatori printre valorile poetice premiate ori 
decizionale. Or contestaţiile din prima categorie, 
care au alimentat şi poziţia taberei de pretendenţi 
locali, persoane fizice sau juridice, fiind de neevitat, 
orice s-ar fi făcut, celelalte, ce ţin de orgoliile locale, 
de vanitatea acestora în fond, într-un astfel de pro-
iect de nivel naţional nu aveau cum să fie luate în 
seamă. Şi de-a lungul celor 31 de ediţii, prin atitu-
dini faţă de intenţiile consecvente de provinciali-
zare a acestui proiect, astfel de iniţiative au fost date 
deoparte, menţinîndu-se nivelul calitativ, de elită 
evenimenţială autentică al Premiului Naţional de 
Poezie „Mihai Eminescu“, devenit cel mai important 

premiu literar din România, rîvnit de mai toţi poe-
ţii acestei ţări. Acest lucru a fost posibil prin valida-
rea acestuia de un juriu naţional, format din mari 
personalităţi ale vieţii culturale din întreaga ţară, 
critici şi istorici literari de reală importanţă, rela-
ţie consolidată în timp, nu de UAT Botoşani, ci de 
iniţiatorii acestui premiu.

Toate aceste eforturi ale organizatorilor principali, 
amintiţi mai sus, pînă la urmă, fie ca efect al pande-
miei prin care am trecut, cînd s-a lucrat la umbra 
Covidului, fie ca efect al celor care au insistat ani la 
rînd şi au prins momentul de slăbiciune şi neînţe-
legere a celor din adminstraţia locală botoşăneană 
a importanţei naţioanale a acestui primiu, au fost 
date deoparte, anulate şi victoria nemulţumiţilor 

„oameni de cultură“ locali, instituţii de profil fără 
iniţiative în această privinţă, a fost recunoscută de 
edilii locali. Şi cum? În timp ce noi, cei care ne-am 
ocupat de fiecare dată 100% de organizarea eve-
nimentelor de la Botoşani, legate de acest premiu, 
făceam faţă efectelor pandemiei, organizînd online 
acordarea premiului ultimelor două ediţii, a XXX-a, 
în iunie 2021, şi a XXXI-a, în ianuarie 2022, cei de 
la UAT, adică Unitatea Administrativ Teritorială, 
alias Primăria Botoşani, fără o decizie a Consiliu-
lui Local Botoşani în acest sens, au hotărît, prin 
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atitudinea de încălcare a protoculului de partene-
riat cu organizatorii principali, să caute alţi parte-
neri, încălcînd astfel o HCL, nr. 281 din 26 septem-
brie 2019, cît şi regulamentul de acordare a acestui 
premiu, prin care se stabileau organizatorii şi com-
ponenţa juriului pentru cinci ani, 2019 – ianuarie 
2024, adică pînă la ediţia a XXXIII-a. Astfel, pen-
tru a-şi asigura proprietatea totală asupra sintag-
mei şi fondului regulamentar al Premiului Naţio-
nal de Poezie „Mihai Eminescu“- Opera Omnia şi 
eliminarea organizatorilor tradiţionali, au cerut 
anul trecut în luna mai înregistrarea acestui pre-
miu la OSIM, decizie pe care au obţinut-o anul 
acesta, începînd cu data de 20 martie. Prin urmare, 
fără să fim consultaţi în această privinţă, ca perte-
neri loiali, adică pe noi cei de la Fundaţia Cultu-
rală „Hyperion-caiete botoşănene“, iniţiatorii pre-
miului din 1991, şi pe cei din conducerea Uniunii 
Scriitorilor din România, organizatorii tradiţio-
nali şi finanţatori parţiali ai premiului, încălcînd şi 
HCL nr. 281 din 26 septembrie 2019, UAT Botoşani, 
muţeşte, în fond printr-un rapt evident, adică abuz, 
a cerut la OSIM patentul unui eveniment cultural 
aflat de 31 de ani în obiectul de activitate al funda-
ţiei culturale botoşănene, organizatoarea de facto a 
evenimentului, alături de Uniunea Scriitorilor din 
România. Şi l-au obţinut. Dacă am fi fost consultaţi, 
dacă am fi ştiut din timp, nu s-ar fi ajuns, cu sigu-
ranţă, aici, la o situaţie care nu mai poate fi repa-
rată. Totodată înlocuind, tacit, nu prin hotărîre a 
Consiliului Local Botoşani cum era firesc, ci cu de 
la sine putere prin Cabinetul primarului, şi orga-
nizatorii. Nu se ştie deocamdată cine vor fi aceş-
tia. Dar bănuim. Şi oricum, prin retragerea firească 
a organizatorilor tradiţionali, amintiţi mai sus şi 
recunoscuţi pe plan naţional, Premiul Naţional de 
Poezie „Mihai Eminescu“- Opera Omnia va deveni 
unul lipsit de importanţă, în apanajul unor velei-
tari sau oportunişti care-şi vor aroga, de la ediţie 
la ediţie, laurii.

Urmare a acestor decizii a UAT Botoşani, Funda-
ţia Culturală „Hyperion-caiete botoşănene“ Boto-
şani şi Uniunea Scriitorilor din România, organiza-
torii tradiţionali, deţinătorii de fapt ai palmaresului 
acestui premiu, prin organizarea efectivă timp de 
31 de ediţii, 100%, cu finanţare parţială a acestui 
premiu (Primăria şi CL Botoşani finanţînd parţial 
acest premiu abia din 2011, pînă atunci şi de atunci 
încolo premiul fiind susţinut financiar de sponsori, 

de donatori şi de Uniunea Scriitorilor din Româ-
nia!), se retrag din organizare, urmînd, sub o altă 
denumire, pe care o vom stabili cu alt partener cre-
dibil, să continue acest premiu cu ediţia a XXXII-a, 
în timp ce UAT Botoşani, alias Primăria Botoşani, 
să înceapă cu ediţia I premiul cu titulatura înregis-
trată la OSIM.

Prin această mişelească atitudine, prin lipsa de 
transparenţă a deciziilor luate de UAT Botoşani în 
ceea ce priveşte Premiul Naţional de Poezie „Mihai 
Eminescu“- Opera Omnia, aşa cum a făcut cu ani în 
urmă o altă organizaţie botoşăneană prin înregistra-
rea la OSIM a siglei „Luceafărul“, scoţînd din circu-
laţie o revistă a Uniunii Scriitorilor din România, cu 
o vechime de peste o sută de ani, edilii botoşăneni, 
aflaţi vremelnic la cîrma administraţiei locale, se 
dovedesc a fi demolatorii unor proiecte de interes 
naţional, provincializîndu-le, ducîndu-le astfel în 
derizoriu, în festivism fad. Se vede acest lucru şi 
prin atitudinea lor faţă de unele instituţii de cul-
tură, cum ar fi Teatrul „Mihai Eminescu“ Botoşani, 
aflat de 8 ani în şantier, gata să cadă, şi Filarmonica 

„George Enescu“, care stă în chirie, instituţii provin-
cializate total, duse într-un anonimat asemănător 
cu al acelor „oameni de cultură“, care, prin acţiu-
nea lor vanitoasă, vor provincializa şi premiul care 
a fost de ecou naţional pînă la această ediţie şi care 
va continua, sub o denimire apropiată de original, 
în altă parte, cu ediţia a XXXII-a. Tristă realizare 
a unor ambiţii locale, inconştiente, marcă a non-
valorilor care au ajuns să decidă peste tot în viaţa 
social-culturală a ţării.

Pe toate le poţi învinge în viaţă, însă prostia nu, 
niciodată!

P.S. – Domnule primar, Cosmin Andrei, trebuie 
să fiţi de rea credinţă se ne acuzaţi pentru faptul că 
juriul a acordat la ediţia a XXXI-a premiul „unei 
femei“, în urma unei conspiraţii, aşa cum reiese din 
afirmaţia dvs. din ancheta publicată de ziarul Boto-
şăneanul. Trebuie să vă reamintesc că am depus la 
Primărie lista cu poeţii propuşi spre nominalizare în 
prima decadă a lunii decembrie, deci cu o lună îna-
inte, printr-un comunicat de presă făcut public. Dar 
cum intenţia de rapt al mărcii era deja veche, din 
luna mai, dovedeşte lipsa totală de caracter de care 
aţi dat dovadă în această relaţie de colaborare cu 
două instituţii de nivel naţional, desconsiderîndu-le. 
Oameni ca dvs n-au ce căuta în funcţii publice!
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„Poezia, ca şi Dumnezeu, 
e iubire pură“

GELLU DORIAN ÎN DIALOG CU NICHITA DANILOV

Gellu Dorian: Nichita, iată-ne la un nou dialog, de etapă, 
să zic. Ai împlinit în aprilie o vîrstă, la care, de regulă, 
se fac bilanţuri. Nu despre un bilanţ va fi vorba aici, în 
acest dialog, pe care doresc să-l public la rubrica Invita-
tul revistei, ci despre cum percepi tu acum poezia faţă 
de acum, să zicem, cincizeci de ani în urmă. Ce-ţi dădea 
ghes atunci să scrii poezie, ce te împinge acum să mai 
scrii poezie?

Nichita Danilov: Desigur, o percep acum într-un alt mod. 
Ştiu că poezia ţine de impuls. Şi atunci când simt că 
sunt încărcat de o anumită stare sau atunci când sunt 
obsedat de o anumită imagine, metaforă sau de-o idee, 
trasez linii şi puncte, uneori chiar linii de forţă, ca să 
materializez o emoţie, un adevăr sau alte stări efemere 
ce mă animă pe moment. Probabil că aşa făceam şi 
atunci când eram tânăr. Mă încărcam de poezie şi apoi 
aşterneam pe hârtie metaforele ce se năpusteau asupra 
mea. „Nu este nimic mai dificil decât o linie“, spunea 
Picasso. Aşa este. Dacă vei învăţa să tragi o linie care 
să rezoneze în suflet, vei învăţa să pictezi orice. Şi nori, 
şi păsări, şi chipuri umane, şi lucruri abstracte. Ast-
fel se întâmplă în pictură, astfel şi în poezie. Totul e să 
poţi găsi o linie de comunicare cu tine însuţi, dar şi cu 
hazardul ce se află deasupra ta, şi care te inspiră. „Pic-
tura este un act dureros de realizare a unui echilibru 
între viziunea interioară, virtuozitate şi mister“, spu-
nea acelaşi Picasso. Referitor la această afirmaţie, ce aş 
putea adăuga? Cu viziunea interioară probabil te naşti. 
Virtuozitatea o poţi dobândi în timp. Iar misterul îl 
descoperi prin arta ta. De fapt, nu-l descoperi, ci cauţi 

să-l redai, să-l exprimi prin intermediul artei tale, căci 
o parte din mister există în tine. Echilibrul însă unde 
îl găseşti? În fiecare tablou sau în fiecare poezie echili-
brul e altul. E punctul central în jurul căruia se învârt 
toate imaginile şi toate punctele de suspensie dintr-un 
tablou. Echilibrul îl simţi. Îl intuieşti şi atunci când 
eşti foarte tânăr, şi atunci când eşti bătrân. Cenzura ta 
interioară îţi va indica de fiecare dată lucrurile puse de 
prisos. Trebuie să ştii să le elimini fără milă din tablou. 

„Pictura este poezie tăcută“, afirma Plutarh. Ca să ajungi 
însă să poţi exprima această tăcere, trebuie s-o înţelegi. 
Ajungi la această tăcere printr-o introspecţie a senilu-
lui. Introspecţia aceasta o poţi face şi atunci când eşti 
foarte tânăr, şi atunci când ai ajuns la o vârstă matură. 
Legat de poezie: Dumnezeul lui Spinoza, cu care stă de 
vorbă din când în când filozoful, îi spune la un moment 
dat: „Nu mai citi presupusele scripturi sacre, care nu 
au nimic de-a face cu mine. Dacă nu poţi citi într-un 
răsărit de soare, într-un peisaj, în aspectul prietenilor 
tăi, în ochii fiului tău…. nu mă vei găsi în nici o carte.“ 
Ca şi pe Dumnezeu, poezia trebuie s-o descoperi în 
astfel de lucruri. Dacă nu o vei putea găsi în firul de 
iarbă ce tremură în bătaia răsăritului de soare, a valu-
rilor mării ce se năpustesc pe plajă, sau într-o băltoacă 
întinsă pe asfalt, peste care trec pneurile automobile-
lor, dar în care se oglindeşte şi cerul, nu o vei putea găsi 
nici în cărţile de poezii. Căci poezia, ca şi Dumnezeu, 
e iubire pură. Ea e scrisă în cartea vieţii. Trebuie să ne 
încărcăm sufletul cu nostalgie pentru a o regăsi.
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G.D.: Cum ai debutat? Din prima? Ai aşteptat? Cine ţi-a 
deschis calea?

N.D.: La întrebarea aceasta, răspunsul meu ar trebui să 
cuprindă două puncte: debutul în presă şi debutul edi-
torial. Debutul în presă a fost unul chinuit. Băteam la 
uşile redacţiilor şi rar mi se deschidea o uşă. De ce, nu 
ştiu. Ba, ştiu, dar nu are rost să mă mai întorc la acele 
meschine vremuri din trecut. Din când în când însă, 
răscolind prin sertare dau peste câte un „grupaj“ îngăl-
benit de versuri decupat din presa acelui timp. Am pus 
între paranteze cuvântul „grupaj“, căci ceea ce apărea 
acolo nu putea fi numit grupaj. Eram publicat cu o poe-
zie sau cel mult două. Dar aceste poezii se pierdeau din 
start în anonimat. Căci nu apăream singur, ci înconju-
rat de nume necunoscute. De tot felul de amatori al 
căror nume s-a pierdut în neant. Desigur, era vizibilă 
diferenţa dintre poeziile mele şi poeziile multora din-
tre debutanţi. Dar diferenţa aceasta o vedeam doar eu 
şi poate cititorii, nu însă şi redactorii ce răspundeau de 
poezie. Aceştia, şi mă refer la cei din Iaşi, se purtau ca 
nişte cerberi. Trebuia să faci sluji săptămâni şi luni în 
şir la uşa lor ca să fii băgat cât de cât în seamă. Dacă 
veneai însă la redacţie cu un cartuş de Kent sau dacă le 
aduceai o sticlă de Whisky sau le facilitai o întâlnire 
intimă cu o colegă de facultate sau de cu una de cena-
clu mai fâşneaţa, atunci începeai să prezinţi un oareşi-
care interes. Dar lucrurile acestea le-am aflat mai târ-
ziu. Atunci, nici nu-mi trecea prin minte că oamenii 
aceştia ar umbla cu astfel de mişmaşuri. Însă oricât de 
întortocheate ar fi drumurile, la un moment dat, şansa 
pe care o ai începe să-ţi surâdă. Aşa s-a întâmplat şi cu 
mine. Mi s-au închis în cale atâtea uşi şi când nu mai 
aveam aproape nici o speranţă, ele s-au deschis aproape 
de la sine. Consider că adevăratul meu debut s-a pro-
dus în vara anului 1980, când am publicat un grupaj 
consistent în Viaţa Românească. Din când în când, în 
disperare de cauză, mergeam la Bucureşti, şi băteam la 
porţile redacţiilor revistelor literare. Aşa am ajuns la 
Amfiteatru, la Luceafărul şi în cele din urmă la Viaţa 
Românească. La Luceafărul, în ciuda promisiunilor şi 
a atenţiei poetului Ion Gheorghe, coleg de generaţie cu 
Nichita Stănescu, nu am reuşit să public nici un rând. 
De altfel, iniţial îl căutasem acolo pe Mircea Dinescu. 
Aveam impresia că el mă va ajuta să debutez. Dinescu 
debutase la 21 de ani, în 1971, cu volumul Invocaţia 
nimănui, urmat de Elegii de când eram mai tânăr, Pro-
prietarul de poduri, La dispoziţia dumneavoastră şi de 
Teroarea bunului simţ. Cărţi tot una şi una. I-am citit 
poeziile, le-am comparat cu ale mele, şi am ajuns la 
concluzia că eu sunt mai bun. Sau măcar la fel de bun 
ca Mircea Dinescu. Drept care am strâns bani şi am 
plecat într-o bună zi la Bucureşti cu avionul. Voiam să-l 
întâlnesc cu orice preţ. Întâlnirea cu el nu mai putea fi 
amânată. Eram îmbrăcat destul de şui. Purtam o haină 
subţire de vară în carouri colorate şi pantaloni evazaţi 
cu dunguliţe albastre. Purtam şi barbişon subţire, păr 

buclat şi o geantă pe umăr în care aveam manuscrise 
şi câteva cărţi. Aduceam cumva a paşoptist. De la aero-
port m-am oprit direct la Casa Scânteii, unde se afla 
redacţia revistei Luceafărul. Ajunsesem însă prea 
devreme. Redactorii însă nu veniseră. Era abia ora 10. 
M-am înarmat cu răbdare şi am început să aştept. După 
o jumătate de oră l-am văzut înaintând pe hol pe poe-
tul Ion Gherghe. L-am recunoscut după fotografiile ce 
apăreau în reviste. Un personaj destul de sec, având 
aerul unui birocrat perfect. Simţind că-l privesc cu 
insistenţă, poetul m-a întrebat dacă îl aştept pe el sau 
pe altcineva. I-am răspuns că-l aştept pe Mircea Dinescu. 

„Dinescu vine de obicei mai târziu, mi-a spus poetul. 
Va trebui să-l aştepţi“. „Îl voi aştepta“, i-am răspuns. 
Privindu-mă cu coada ochiului, poetul m-a întrebat 
dacă el mă pate ajuta cu ceva. I-am răspuns, fără să mă 
ridic de pe bancheta de pe hol, că nu. Ion Gheorghe 
m-a salutat politicos şi a intrat în biroul lui, lăsând uşa 
întredeschisă, iar eu am rămas pe hol. După un timp 
însă, Ion Gheorghe a ieşit din birou şi m-a întrebat din 
nou dacă mă poate ajuta sau nu. I-am răspuns fără să 
clipesc din ochi că nu. Atunci poetul a mai făcut un 
gest amabil şi m-a invitat să-l aştept pe Mircea Dinescu 
în biroul lui. L-am aşteptat în tăcere aşezat pe un scaun 
lângă geam, în timp ce Ion Gheorghe îşi cufundase 
ochii în nişte şpalturi. Din când în când poetul, trecând 
peste sobrietatea lui, mă aborda punându-mi câte o 
întrebare, încercând să mă scoată din muţenia în care 
mă zăvorâsem. Ion Gherghe nu era vorbăreţ din fire, ci 
un taciturn. Asta o simţeam din atitudinea lui. M-a 
întrebat de unde sunt. I-am răspuns că asta nu contează. 
M-a întrebat şi cum mă cheamă. I-am răspuns: Danilov. 
Am evitat să-mi rostesc numele în întregime, tocmai 
ca să scurtez pe cât posibil dialogul. Dacă i-aş fi spus 
că mă cheamă Nichita, Nichita Danilov, pe semne că 
numele meu i-ar fi atras atenţia, şi ar fi căutat să mă 
tragă de limbă. Văzând că îl tratez cu indiferenţă, poe-
tul Ion Gheorghe şi-a văzut de ale lui şi m-a lăsat în 
pace. Mircea Dinescu a apărut la redacţie în jurul orei 
12. Auzindu-i vocea răsunând pe hol, am sărit nerăb-
dător de la locul meu şi i-am ieşit în cale, fără să mă 
întreb dacă vocea auzită era a lui sau a altcuiva. Sim-
ţind pe semne nesiguranţa mea, poetul Ion Gheorghe 
a ţinut să precizeze: „Du-te, e Mircea Dinescu. Nu te-ai 
înşelat, e vocea lui.“ Mircea Dinescu arăta aşa cum mi 
l-am închipuit. Era tânăr, înalt, subţire, cu părul casta-
niu, îmbrăcat elegant, cu eşarfă la gât şi o haină de cati-
fea maro; avea un mers arogant. Probabil că Dinescu 
nu se simţea tocmai în largul lui la Luceafărul, sau dădea 
impresia că se simte bine, căci, din câte am înţeles mai 
târziu, mulţi redactori de acolo nu prea-l aveau la inimă. 
Nu-l avea la inimă nici Cezar Ivănescu, nici redactorul 
şef al revistei, probabil nici Ion Gheorghe cu care stă-
tusem de vorbă. De altfel, atmosfera din redacţia revis-
tei Luceafărul era destul de încărcată. Erau acolo mai 
multe tabere care se luptau între ele, dar asta am aflat-o 
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mult mai târziu, după ce debutasem deja şi îmi făcuse 
un nume în lumea literară. Văzând entuziasmul cu 
care-l întâmpinam, Dinescu m-a cercetat de sus în jos, 
cu un aer uşoară aroganţă, întrebându-mă cu ce mă 
poate ajuta. I-am spus că am venit să-i arăt un grupaj 
de poezii. „Bine, a zis Dinescu, aşteaptă un pic. Am 
ceva de discutat cu redactorul şef “, şi, zicând asta, a 
intrat la secretariat. L-am 
aşteptat cu spatele sprijinit 
de perete, bâţâind din picior, 
cam o jumătate de oră. În 
sfârşit, Dinescu a apărut pe 
hol şi m-a invitat să stăm de 
vorbă în biroul lui, aflat în 
vecinătatea biroului unde-şi 
făcea veacul poetul Ion 
Gherghe. Imediat cum am 
intrat, Dinescu mi-a spus: 

„Hai, scoate marfa pe tarabă, 
vreau să văd cum scrii.“ 
I-am înmânat grupajul, iar 
după ce a citit câteva poezii, 
Dinescu mi-a spus: „Bătrâne, 
cred că ai talent. Văd că ştii 
să mânuieşti şi versul clasic, 
ceea ce nu e chiar atât de 
uşor în zilele noastre, şi ştii 
să mânuieşti şi versul alb, 
bravo.“ Eram în culmea 
bucuriei, în sfârşit cineva – 
şi nu oricine, ci însuşi Mir-
cea Dinescu, aflat atunci în 
plină glorie – recunoscuse 
talentul meu. Bucuria însă 
mi-a fost de scurtă durată, 
căci după ce a terminat de 
citit tot grupajul, Mircea a 
adăugat: „Da, e limpede, ai 
talent. Poeziile tale îmi plac. 
Numai că aici, la Luceafărul, 
eu nu răspund de poezie şi nu te pot ajuta. Aş putea să 
vorbesc cu Ion Gherghe, dar Ion Gheorghe nu are încre-
dere în gustul meu. Ştii, nu prea ne simpatizăm. Aşa că 
ţi-aş face mai mult rău decât bine, dacă te prezint…“ 
Nu aveam nevoie să se roage Mircea Dinescu de Ion 
Gheorghe ca să fiu publicat. Mă puteam prezenta şi sin-
gur. De fapt, mă şi prezentasem, refuzând să intru în 
dialog cu el. Simţind dezamăgirea mea, Mircea Dinescu 
a încercat să mă încurajeze într-un fel. „Nu dispera, 
bătrâne, mi-a spus pe un ton familiar, nu-i totul pier-
dut. Avem aici un cenaclu şi pot aranja să citeşti acolo, 
să zicem după două-trei săptămâni… Vine lume des-
tul de bună. Nu se ştie de unde sare iepurele. Cine ştie 
cui îi vei pica cu tronc şi-ţi va deschide calea.“ Pentru 
mine însă citirea în cenaclu reprezenta o pierdere de 
vreme. Eu venisem la Luceafărul ca să fiu publicat. Îmi 

închipuiam că după ce o să-mi citească versurile, Mir-
cea Dinescu o să-mi ofere o pagină întreagă de revistă 
pentru poezia mea. „Nu, i-am zis lui Mircea, nu vin să 
citesc la cenaclu. Nu am timp pentru aşa ceva…“ „Dar 
ce ai de făcut?“ mă chestionă Dinescu pe un ton uşor 
zeflemitor. Tonul acesta şi faptul că încerca să se spele 
pe mâini, aşa mi s-a părut, m-au enervat. „Am de scris“, 

i-am zis. „Zău, aşa, făcu el, 
atunci ia şi scrie, monşer…“ 

„Aşa am să fac“, i-am replicat. 
Apoi strângându-mi poeziile de 
pe birou, am spus bună ziua, şi 
am plecat, închizând cu zgomot 
uşa după mine. Ieşirea mea nu 
l-a enervat pe Mircea Dinescu, 
cum mă aşteptam, ci, dimpo-
trivă, l-a determinat să încerce 
să-mi întindă încă o dată mâna 
şi să mă ajute. Când am ieşit pe 
hol, Dinescu m-a ajuns din 
urmă. „Trebuie să înţelegi că 
vreau să te ajut, dar aici nu pot. 
Sunt tot felul de orgolii. Pot să 
mă cert cu Ion Gheorghe încer-
când să-i vâr pe gât poeziile tale, 
dar asta nu te va ajuta. Poetul 
Ion Gheorghe să ştii că e un poet 
adevărat, dar e un om încăpă-
ţânat. Dacă-i intră ceva în cap, 
nu mai iese de acolo în vecii 
vecilor. Aşa că nu are rost să 
mergem pe această cale. Poţi 
însă să citeşti la cenaclu. Sunt 
sigur că vei avea succes. Ei, ce 
zici, batem palma, bătrâne?!“ 

„Nu“, i-am zis categoric şi am 
plecat, bodogănind ceva de 
genul că eu scriu mai bine decât 
el şi că sunt geniu, iar un geniu 
n-are nevoie să citească într-un 

cenaclu pentru a se afirma. Nici de data aceasta, deşi îl 
jignisem direct, Mircea Dinescu nu s-a ofuscat. „Ne 
mai vedem, bătrâne, mi-a strigat din urmă. În genii o 
să ne batem, şi tot în genii ne vom mirosi.“ Şi într-adevăr, 
ne-am mai întâlnit. Şi ne-am împrietenit. Iar la un 
moment dat, când am avut nevoie de ajutor, Mircea 
Dinescu m-a ajutat enorm. Fapt pentru care îi sunt şi 
azi profund recunoscător….Se spune că dacă ţi se 
închide undeva o uşă, altele zeci de uşi te aşteaptă ca 
să le deschizi. Aşa s-a întâmplat şi cu mine atunci. Am 
plecat de la redacţia Luceafărului cu inima răvăşită. Un 
timp am umblat pe străzile capitalei, încercând să mă 
liniştesc. Mă gândeam să trec pe la revista Amfiteatru, 
dar ştiam că şi acolo drumul meu era înfundat. Aşa că 
am preferat să stau pe o bancă în parcul Cişmigiu şi să 
privesc cârdul de răţuşte ce înotau pe lac. Îmi luasem 
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bilet de întoarcere cu trenul de noapte. Prin urmare, 
aveam în faţă timp berechet. Tot hoinărind prin capi-
tală, am ajuns în cele din urmă la redacţia revistei Viaţa 
Românească, al cărei sediu se afla pe bulevardul Magheru. 
Spre deosebire de celelalte reviste, Viaţa Românească 
avea program după-amiaza. Am ajuns acolo pe la orele 
17. M-am gândit să intru sau să nu intru. Până la urmă, 
luându-mi inima în dinţi, am intrat. La secretariat am 
întrebat de poetul Petre Got, care răspundea de poezie. 
Got mă tot ducea cu vorba. Că mă publică acum, că mă 
publică altădată. Era un şters, dar oarecum amabil. 
Venea de undeva din Maramureş, dintr-o familie de 
ţărani. În ciuda zâmbetului său amiabil, întins pe toată 
faţa, simţeai ţăranul din el. Glodul opincilor din Mara-
mureş nu se uscase încă de pe încălţămintea lui de oră-
şean. Venisem acolo aşa, în dorul lelii, ca să treacă tim-
pul. După întâlnirea cu Dinescu, nu mă mai interesa 
nici ce-o să spună, nici ce-o să-mi promită Petre Got. 
Am avut însă noroc. Got era plecat în Maramureş la o 
înmormântare. Aflând vestea, am spus bună ziua secre-
tarei şi am dat să ies. Secretară însă m-a oprit. „Unde 
vă grăbiţi, mi-a spus. Dacă nu l-aţi găsit pe Got, aţi 
putea să vorbiţi cu redactorul şef, cu poetul Ioanichie 
Olteanu, care e în biroul lui. Să vă anunţ?“ Nu ştiam 
atunci prea bine cine-i Ioanichie Olteanu. Deşi era 
redactorul şef al uneia dintre cele mai importante reviste 
din România, numele lui arareori apărea în presă. Era 
afiliat la Cercul Literar de la Sibiu, înfiinţat în 1940, din 
care mai făceau parte Ion Negoiţescu, Radu Stancu, 
Cornel Regman, Ştefan Augustin Doinaş, I.D. Sârbu, 
Nicolae Balotă, Ovidiu Cotruş şi alţi intelectuali arde-
leni, apropiaţi iniţial de Blaga. Ioanichie Olteanu era 
poet, dar şi traducător. Printre altele şi traducător al lui 
Esenin. Prin urmare nimerisem bine, dar asta am aflat-o 
ceva mai târziu. În fine, secretara intră în biroul lui 
Ioanichie Olteanu, făcându-mi semn că totul o să fie 
bine. Ieşi repede şi mă pofti înăuntru. Am intrat. 
Ioanichie Olteanu stătea la biroul său masiv şi se uita 
curios la mine. M-a frapat izbitoarea sa asemănarea cu 
Ovid Crohmălniceanu, pe care-l cunoşteam din vedere. 
Era un Crohmălniceanu un pic mai tânăr, dar la fel de 
sobru şi la fel de întunecat la chip. M-a întrebat de unde 
vin şi i-am spus că vin din Iaşi. M-a întrebat şi de numele 
meu şi când i-am spus cum mă cheamă, chipul lui 
Ioanichie Olteanu parcă s-a înseninat uşor. „Ai un gru-
paj la tine?“ m-a întrebat. I-am spus că am. „Bine, mi-a 
spus. Îl poţi lăsa la mine cu încredere. Poţi să-mi laşi 
şi numărul tău de telefon. Am să-ţi citesc poeziile şi am 
să te contactez cât de repede posibil.“ I-am lăsat poe-
ziile. Ioanichie mi-a întins mâna sa osoasă peste birou, 
a zâmbit pe sub mustaţă, i-am spus al revedere şi am 
plecat. Bineînţeles că eram destul de sceptic. Eram sigur 
nu o să mă sune, cum nu mă sunaseră nici alţi redac-
tori de reviste la care mi-am încercat norocul. Se pare 
însă că poetul Ioanichie Olteanu era croit altfel decât 
oamenii pe care-i cunoscusem şi-mi pusesem atâta 

speranţa în ei. N-au trecut nici cinci zile şi m-a sunat. 
M-a sunat la o oră destul de târzie, când deja mă pre-
găteam să mă culc. „Dragă Nichita Danilov, mi-a zis. 
Iată, stau întins în pat alături de soţia mea şi îţi citim 
poeziile. Ne-ai cucerit cu totul. Ne simţim minunat.“ 

„Mulţumesc frumos“, am îngânat. „Nu trebuie să-mi 
mulţumeşti. Ci eu îţi mulţumesc pentru că ne-ai des-
creţit frunţile. Ai un mare talent şi eu te voi ajuta să 
publici. Prin urmare, în numărul următor al revistei, 
care în curând va intra la tipar, vei avea un grupaj de 
versuri… Şi acum bună seara, şi mult, mult noroc.“ Am 
rămas foarte uimit. M-am întrebat dacă nu cumva la 
mijloc e o farsă. Poate că aflând că fusesem la Ioanichie 
Olteanu cineva încerca să-şi bată joc de mine, imitându-i 
la telefon vocea. Am trecut în revistă cercul meu de pri-
eteni şi de cunoscuţi. Să fi fost o glumă? O cacealma 
pusă la cele de cineva din lumea literară? Poate că redac-
torii la uşa cărora bătusem voiau să-mi de o lovitură de 
graţie? Să fi fost la mijloc Turtureanu, Ioanid sau poate 
chiar însuşi Mihai Ursachi? Desigur, vocea lor aş 
recunoscut-o uşor. Dar poate că ei apelaseră la servi-
ciile unui actor! Dar actorul cum ar fi putut imita o 
voce pe care nu o cunoştea? Cine ştie, poate că actorul 
la rândul său a apelat la redactorii de la radio, care i-au 
pus la dispoziţie o înregistrare cu vocea lui Ioanichie 
Olteanu. Devenisem extrem de suspicios. Aproape para-
noic. Cele doua sau trei săptămâni au trecut destul de 
greu. Întrebam în fiecare zi la chioşcul de ziare din cen-
tru dacă n-a apărut revista Viaţa Românească. Şi iată 
că într-o vineri am văzut-o în vitrină. Am cumpărat 
trei numere. Ioanichie Olteanu îmi publicase 11 pagini 
de poezii în Viaţa Românească. A fost un triumf. În 
sfârşit, debutasem. Şi imediat după acest debut, am apă-
rut şi în volum, la Junimea, cu Fântâni carteziene, naşul 
meu de debut fiind criticul Constantin Ciopraga, pe 
care nu-l cunoşteam decât din vedere.

G.D.: Era începutul deceniul şapte, deci. Magistrul era în Iaşi, 
în vogă. L-am întrebat odată ce l-a determinat să te pre-
zinte atît de elogios în revista „Cronica“. Mi-a spus că a 
vrut să le arate celor din Sud, sudiştilor, că are şi Moldova 
un Nichita al ei. Ţi-a spus şi ţie? Te-a încurajat? Te mai 
măguleşte această apreciere a Magistrului, care nu era 
chiar generos cu debutanţii, ci dimpotrivă, foarte sever?

N.D.: La începutul deceniului şapte? Deci prin anii şapte-
zeci? Sigur că magistrul Mihai Ursachi era în mare vogă 
atunci, nu numai în Iaşi, ci şi în mediul literar bucureş-
tean, care era în aşteptarea apariţiei unui nou Mesia în 
literatura română. Apăruse Labiş, apăruse Nichita Stă-
nescu, apăruse Marin Sorescu, Leonid Dimov, Cezar 
Baltag, Ion Gheorghe, Ana Blandiana, Ioan Alexandru, 
Adrian Păunescu, Ioanid Romanescu, Grigore Hagiu şi 
mulţi alţi reprezentanţi de seamă ai generaţiei şaizeci. 
Se scurse mai bine de un deceniu de la debutul lor. Şi 
chiar dacă această generaţie extraordinară nu-şi epui-
zase nici pe departe forţele, lumea literară aştepta apa-
riţia unui nou val. Şi valul acesta a apărut, odată cu 
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debutul lui Cezar Ivănescu, cel al lui Emil Brumaru, cel 
al lui Mihai Ursachi şi Dan Laurenţiu, Ileana Mălăn-
cioiu, Virgil Mazilescu, Daniel Turcea şi mulţi alţi poeţi 
de prima mână a literaturii române. Debutul l-a prins 
pe Mihai Ursachi în această atmosferă de aşteptare şi 
l-a propulsat în prim plan pe podium. Ştefan Augustin 
Doinaş şi Alexandru Paleologu, cei care îl cunoscu-
seră pe Mihai Ursachi în puşcărie, au scris cu entuzi-
asm despre cartea sa de debut, Inel cu enigmă, apărută 
în anul 1970, la Editura Junimea, creându-i o aură de 
poet martir. La aceasta a contribuit şi caracterul enig-
matic al personalităţii lui Mihai Ursachi, poetul a abor-
dând o mască de nemuritor, pe care nu şi-a dat-o jos 
nici în momentele cele mai intime din viaţa sa. Această 
aură ne-a cucerit pe toţi cei care băteam atunci la por-
ţile literaturii. Vorbesc, desigur, de tinerii poeţi ieşeni, 
reprezentanţi ai optzecismului. El a avut un rol hotă-
râtor în modul cum am abordat literatura. Ne-am aflat 
un timp sub influenţa sa magică, fascinaţi atât de poe-
zia, cât şi de personalitatea sa. Pentru noi Ursachi a fost 
mai important decât Nichita Stănescu. Nichita exercita 
atracţie pentru bucureşteni şi pentru poeţii din alte col-
ţuri ale ţării ce ajungeau în capitală. Mai toţi îi treceau 
pragul casei, iar Nichita îi întâmpina şi el cu alura sa de 
zeu. În afară de Nichita, o parte din poeţii bucureşteni 
mai aveau un idol: Virgil Mazilescu. Mazilescu era şi 
el un model, un model care se opunea lui Nichita, cum 
de altfel, se opunea şi Mihai Ursachi. Bucureştenii însă 
îi frecventau pe amândoi. Aceasta era atmosfera anilor 
de atunci. O atmosferă propice poeziei, în ciuda regi-
mului şi a cenzurii ceauşiste. Pe Ursachi, l-am cunos-
cut abia în 1977, când a publicat la Ed. Junimea anto-
logia Marea înfăţişare. De fapt nu, îl cunoscusem ceva 
mai înainte. Când era salvamar la Ciric. Unde îmi petre-
ceam şi eu verile. Dar nu ştiam că e poet. Am aflat abia 
atunci când întâmplător mi-a căzut în mână, probabil 
prin 1975-1976, revista Cronica. Atunci l-am descope-
rit pe poetul Mihai Ursachi. Am rămas foarte uimit că 
scrie poezii. În legătură cu afirmaţia ta că Ursachi m-a 
prezentat elogios în Cronica… E o eroare. Nu, nu m-a 
prezentat. A promis, într-adevăr, că o să mă prezinte, 
cu prima ocazie favorabilă. Această ocazie însă nu s-a 
ivit sau dacă s-a ivit, Ursachi nu a fructificat-o. E posi-
bil, desigur, ca Ursachi să fi încercat să mă promoveze, 
dar s-a izbit de reticenţa redactorului care răspundea 
de poezie: colegul său de generaţie, poetul Nicolae Tur-
tureanu, care a făcut totul ca să mă ţină la index. Nu 
l-am înţeles atunci. L-am înţeles însă mai târziu. Fiind 
un poet de linie de mijloc şi-a apărat din instinct pro-
pria sa poezie. El nu dorea să aibă concurenţă printre 
poeţii tineri. De aceea, publica la grămadă, amestecând 
valorile cu non-valorile, ca să facă un haloimis. Şi în 
parte, cel puţin pentru o vreme scurtă, acţiunea i-a reu-
şit. Ar fi avut un succes şi mai mare, dacă Bucureştiul 
şi editurile nu şi-a fi deschis porţile pentru debutanţi. 
Relaţia cu Turtureanu era una umilitoare. Trebuia să vii 

săptămâni întregi la redacţia revistei Cronica şi să asişti, 
chibiţând, ţinându-i eventual partea, la jocul nesfârşit 
de şah dintre poeţii Ioanid Romanescu şi Turtureanu 
ca să fii, în sfârşit, băgat în seamă. Când poetul Nico-
lae Turtureanu catadicsea să-ţi citească versurile era o 
adevărată sărbătoare. Indiferent însă ce-i aduceai, erau 
slabe şanse să fii publicat. Acelaşi lucru se întâmpla şi 
dacă te duceai la Convorbiri literare, unde de poezie 
răspundea Ioanid Romanescu, un poet, de altfel, foarte 
bun, dar nu prea generos cu tinerii. Şi Ioanid avea ace-
leaşi maniere. Trebuia să simtă că îl admiri ca să între-
deschidă porţile. Poeţii pe care îi promova erau aleşi 
pe sprânceană. Nu talentul conta, ci obedienţa. Dacă 
îi intrai în voie, trebuia să-i suporţi hachiţele şi atunci 
când era treaz, dar mai cu seamă atunci când o lua pe 
arătură şi începea să cânte la trompetă. Turtureanu 
avea doar pasiunea şahului şi a ţigărilor Kent, precum 
şi a damelor frumos parfumate. Ioanid era mai tempe-
ramental şi avea şi alte pasiuni în afară de şah şi Kent. 
Îi plăcea pescuitul, astfel că tinerii care-i intrau în gra-
ţii, trebuiau să-l însoţească la sfârşitul săptămânii pe 
malurile bălţilor pline de stufăriş din apropierea Iaşu-
lui. Acolo poetul se simţea în elementul lui. Şi acolo îşi 
arăta adevărata sa natură ţărănească şi apetitul muzical. 
Dacă se întâmpla să aibă noroc şi să prindă mult peşte, 
se aşeza pe trepied şi ţinea un adevărat concert, acom-
paniat de broaştele şi puii de şerpi ce-şi făceau apariţia 
privindu-l când cu suspiciune, când cu admiraţie din 
stufăriş. Pe Ioanid nu te puteai supăra. Era poet ade-
vărat. Ceea ce mă mira atunci când ajungeai la el era 
faptul că din tot grupajul de poezii pe care-l prezentai, 
le alegea pe cele mai slăbuţe. Probabil că-şi apăra şi el 
teritoriul poetic de concurenţi. Ursachi era, desigur, şi 
el extrem de exigent. Dar exigenţa lui te stimula. Şi apoi 
Ursachi dialoga cu tine. Nu te ţinea ani întregi la uşa 
lui ca să-ţi publice o poezie. Îl întâlneau la anumite ore 
pe stradă şi îl puteai aborda. Ursachi m-a încurajat şi 
asta a contat foarte mult pentru mine. Dar de scris nu 
a scris nici un rând referitor la poezia mea. De fapt a 
scris, dacă stau să mă gândesc mai bine. A scris în Cro-
nica, dar asta nu în perioada anilor şaptezeci, ci în vara 
anului 1980. Nu a fost o prezentare deloc elogioasă, ci 
una făcută în doi peri, mustind de ironie. L-am înţeles, 
într-un fel, reacţia. Îmi apăruse în revista Viaţa Româ-
nească 11 pagini de poezie. Atunci, probabil, Mihai 
Ursachi a simţit că jocul de-a Nichita devenise unul 
serios chiar şi pentru el şi a acţionat în consecinţă. Pe 
moment m-am supărat, apoi mi-a trecut.

G.D.: Care e povestea titlului cărţii tale de debut, „Fîntîni 
carteziene“?

N.D: Nu e vorba de nici o poveste, sau dacă e vorba de 
poveste, atunci e vorba de una inventată. Am avut de 
ales între două titluri. De fapt, trei: Seara fântânilor, Fân-
tâni arteziene şi Fântâni carteziene. Seara fântânilor îmi 
plăcea mult. Publicasem şi o poezie cu acest titlu. Dar 
simţeam că e un titlu uşor uzat, arhaic într-un fel. Mă 
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gândeam la Ora fântânilor de Ion Vinea, mă gândeam 
şi la Fântâna somnambulă a lui Adrian Păunescu, titluri 
care-mi plăceau, desigur. Gândindu-mă la ele, mi-am 
dat seama că trebuie să aleg altceva. Şi atunci m-a gândit 
la Fântâni arteziene. La evantaiele de apă ce ţâşneau din 
orgile fântânilor din pieţele publice. Erau ca nişte ecu-
aţii, ca nişte elipse pline de silabe. Aveau un flux mate-
matic şi esenţial în ele. Dar şi acest titlu suferea de bana-
litate. Aşa că m-am gândit al treilea titlu. Un titlu uşor 
ludic, dar percutant: Fântâni carteziene. M-am consu-
lat cu mai mulţi colegi de breaslă. Unii mă încurajau, 
alţii mă descurajau. Şi atunci am apelat al autoritatea 
lui Ursachi. Iar el m-a încurajat. Probabil că dacă n-ar 
fi făcut-o, aş fi avut o altă opţiune. Titlul a fost fast. A 
fost ca o deschidere la şah. O deschidere cu totul neaş-
teptată. E posibil ca atât Turtureanu, cât şi Ioanid să mă 
fi invidiat pentru îndrăzneala mea. Nu însă şi Ursachi. 
Ursachi părea să fie generos.

G.D.: La un moment dat, înainte de a pleca Magistrul, în 
vara lui 1981 (i-am luat atunci ultimul interviu din Româ-
nia comunistă, pe care l-am publicat în revista „Amfi-
trion“, pe care o editam la Biblioteca Judeţeană Boto-
şani), păreaţi a fi distanţi. Te-ai despărţit de pe atunci 
de el sau a fost doar un joc?

N.D.: N-a fost nici un fel de despărţire, şi nici un fel de 
joc. Înainte de plecare, Ursachi nu era distant. Ci, dim-
potrivă, părea destul de cald. Vorbea, oarecum, des-
tul de enigmatic despre plecarea lui. Nu l-am întrebat 
dacă are sau nu de gând să rămână în Occident sau în 
SUA, bănuiam însă că-şi făcuse toate planurile ca să 
rămână acolo… Şi aşa a fost, nu s-a întors decât după 
căderea lui Ceauşescu. Când a fost chemat de un grup 
de scriitori pentru a deveni directorul Teatrului Naţi-
onal „Vasile Alecsandri“ din Iaşi. După un deceniu de 
absenţă, Ursachi a revenit în Iaşi aproape neschimbat. 
Timpul părea că trecuse pe deasupra lui. Era doar o 
aparenţă. Ceva se schimbase profund în interiorul lui. 
Şi asta s-a văzut destul de repede. Poetul afişa aceiaşi 
morgă, Dar ea nu se mai potrivea vremurilor pe care 
le trăiam. În afară de aceasta, ne-am aşteptat cu toţii 
ca experienţa americană să fie topită atât în poezie, cât 
şi în proză. Nu s-a întâmplat acest lucru. Practic, după 
plecarea sa în exil, Ursachi nu a mai scris nimic sem-
nificativ. De ce, n-aş putea spune. Poate că spiritul său 
creativ a secat sau poate că n-a mai avut impulsul de a 
scrie. Contactul cu Occidentul şi lumea de dincolo de 
ocean nu l-a stimulat, ci dimpotrivă, i-a anihilat impul-
sul creator pe care-l avea atunci când era în România. 
E posibil, ca acolo Ursachi să fi trăit o dramă. Oricum, 
el nu s-a putut adapta la modul de viaţă american şi la 
valorile americane. A trăit izolat, având contacte mai 
mult ţărmul oceanului, decât cu oamenii din jurul său. 
Statele Unite i-au deschis porţile spre o carieră univer-
sitară, poetului oferindu-i-se printre altele postul de 
asistent la limba germană la Universitatea din Texas, 
apoi statutul de doctorand şi lector la Universitatea 

de stat din California. Ursachi era însă un om liber şi 
orice înregimentare îl stingherea. Oricum, el nu era 
făcut pentru viaţa de profesor. Statura de geniu pe care 
o aborda la Iaşi nu se plia pe spaţiul universitar ame-
rican. Acolo profesorii avea un comportament extrem 
de liber, apropiat de modul de a fi al studenţilor. E 
posibil ca în America, Mihai Ursachi să nu se fi simţit 
tocmai în largul lui. Dacă în Iaşi, era adulat. În Texas 
sau pe ţărmul Pacificului, Ursachi era un om al nimă-
nui. Vasta întindere a oceanului, dar şi a continentului 
american îl speriau. Apropiat ca spirit de Poe, poetul 
trăia în america lui Walt Whitman, fapt probabil ce-i 
conferea un mare disconfort spiritual. Poe era trecutul. 
Whitman acoperea însă prezentul. Vocea lui vibra atât 
în marile oraşe, cât şi pe întinderea Pacificului. Proba-
bil că singura ieşire era retragerea în carapace. E posi-
bil ca Ursachi să fi trăit în America lui Whitman, cum 
a trăit în mahalaua Ţicău, confundând deseori Pacifi-
cul, cu Ciricul, unde fusese salvamar. Morga de geniu 
nu-i mai folosea la nimic. Ca să scape de însingurare, 
singura soluţie a fost să se refugieze în alcool. Să nu 
deviem însă de la subiect. M-ai întrebat de plecarea sa. 
Nu, relaţiile dintre noi nu se răciseră. Dovadă e faptul că 
ne întâlneam prin 1981 destul de des. Poetul era pornit 
împotriva regimului. Nu-l mai suporta pe marele con-
ducător. Aceiaşi stare o aveam şi eu, şi alţi confraţi. De 
fiecare dată când mă întâlneam cu el, plecam încărcat. 
Ura mea împotriva lui Ceauşescu, alimentată de dia-
logurile cu Ursachi, creştea. Ne-am despărţit prieteni. 
Ursachi mi-a promis că îmi va da din când în când un 
semn. Plecarea lui a lăsat un gol destul de dureros în 
lumea literară a Iaşului. Toţi îi evocam numele. Intran-
sigenţa sa în materie de etică şi artă continua să ne întă-
rească spiritele. Dar să-ţi spun cum ne-am despărţit. În 
cinstea plecării sale, Ursachi a ţinut să dea o masă la Tra-
ian. A fost o seară memorabilă. Poetul era în vervă. A 
vorbit despre poezia lui. A ţinut să bem mai întâi o sti-
clă de şampanie. Apoi am trecut pe vin. Chelnerii roia 
în jurul nostru, iar noi petreceam. Ursachi a comandat 
o sticlă de vin roşu. A ţinut ca vinul să fie la tempera-
tura camerei. Dar când ne-a fost adus vinul la masă, nu 
a fost mulţumit. Vinul roşu, a decretat el, se bea cald. Şi 
i-a rugat pe chelneri să încălzească sticlele de vin. Am 
băut vin cald, toastând cu cei de la mesele vecine. Vinul 
cald şi-a făcut repede efectul. Ursachi devenise tot mai 
expansiv. S-a ridicat de al masă şi s-a dus la una din 
mesele vecine, unde se aflau două tinere în compania 
unor studenţi arabi. Le-a făcut curte, invitându-le la 
dans. Fetele însă nu i-au răspuns la avansuri. La resta-
urantul Hotelului Traian exista, într-adevăr, un ring 
de dans. Exista şi o orchestră. Orchestra cânta însă la 
anumite ocazii. De obicei, sâmbăta şi duminica. Acum 
însă era luni. Chemând şeful de sală la masă, Ursachi 
a dat ordin să vină orchestra. Pe un ton amabil, dând 
dovadă de multă diplomaţie, şeful de sală al restauran-
tului Hotelului Traian i-a explicat lui Ursachi că luni 
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orchestra nu e inclusă în program. „Să fie inclusă“, a 
poruncit magistrul, bătând din picior. „Nu e chiar atât 
de simplu, i-a explicat şeful de sală, vorbind pe acelaşi 
ton amabil. Orice schimbare în program trebuie apro-
bată de forurile de partid.“ „Vorbesc eu cu forurile şi 
o să se aprobe. Să cânte acum, iar aprobările vor veni 
după. Mă voi ocupa de asta personal.“ În fine, în cele de 
urmă, cu vorbă bună, dar şi cu unele ameninţări, spuse 
mai voalat, avântul lui Ursachi s-a mai potolit. În fond, 
a zis el, nici nu am nevoie de orchestră. Mă voi acom-
pania singur şi singur voi dansa pe ring.

G.D.: Şi a dansat?
N.D.: Sigur că a dansat.
G.D.: Şi ai dansat şi tu?
N.D.: Nu, eu n-am dansat. Dar l-am acompaniat bătând 

cu furculiţele în frapiera şi în paharele, şi sticlele de 
vin îngrămădite pe masa noastră… Ursachi mi-a cerut 
să cânt Valurile Dunării, dar eu nu am cântat Valurile 
Dunării, ci The Wall de Pink Floyd, melodie pe care o 
ascultam zi de zi la magnetofon, în timp ce Ursachi, ca 
să fie în dezacord cu mine şi să şocheze publicul, dansa 
flamenco, acompaniindu-se la o chitară nevăzută. După 
Valurile Dunării, mi-a cerut să intonez Cântecul Nibe-
lungilor. Şi eu m-am conformat, mai întâi am intonat 
ceva ce aducea cu Cântecul Nibelungilor, iar Ursachi a 
dansat bolero, învârtindu-se în jurul unui scaun. Cân-
tecul Nibelungilor nu avea nimic de-a face cu muzica 
pe care o cântam eu bătând nebuneşte cu furculiţele în 
sticle şi în pahare. Nu avea nimic de-a face nici cu bole-
roul. Probabil nici cu muzica în general. Era un afront 
adus simţului muzical. Nu exprima nimic. După cum 
nu exprima prea mare lucru nici dansurile executate 
pe ring de ciocatele portocalii ale magistrului Ursachi 
şi de cămaşa sa de culoare verde cu nasturi roz ce făcea 
pe scenă mişcări atât de bruşte, încât părea că semăna 
cu o paiaţă în mişcare trasă de sfori. Ritmul dezacor-
dat al trupului scheletic al lui Ursachi era acompaniat 
de o eşarfă de culoarea oului de raţă, ce se ondula când 
în faţă, când în spatele lui, creând o oareşicare impresie 
de armonie. Fiecare dintre noi îşi cânta propria sa arie. 
Ursachi îmi cerea să cânt una, dar de interpretat, inter-
preta ce voia el. Totuşi, el nu era complet afon la dans, 
chiar dacă în loc de aria lui Siegfried sau un alt dans eroic, 
juca bolero. Eu însă mimam să că interesez la baterie 
partituri din Cântecul Nibelungilor, făcând mişcări cu 
totul alandala, cu un entuziasm ce s-ar fi potrivit pen-
tru o cauză mai bună. Gesticulam larg, înclinându-mă 
din când în când spre publicul din sală. Am fost de 
un penibil îngrozitor. Ne-am dat în spectacol, şi eu, 
şi Ursachi. Dar mai cu seamă eu, care nu am ureche 
muzicală şi cânt ca un afon. Desigur, la Traian nu am 
cântat, mai mult am mimat. Dar mişcările mele erau 
făcute în contratimp. Şi astăzi când îmi revin în minte 
secvenţe de la acea întâlnire, îmi vine să intru de ruşine 
în pământ. Spectacolul acesta a durat cam o jumătate 
de oră. La intervale scurte de timp, magistrul revenea 

la masă şi toasta în cinstea domnişoarele, ba chiar şi a 
oaspeţilor arabi. După care, mergând din ce în ce mai 
îmbăţoşat, revenea pe ringul de dans, cărând de fiecare 
dată după el un alt scaun, luat de la mesele vecine. La 
un moment dat, magistrul se cherchelise atât de tare, 
încât devenise foarte arţăgos. Ca să-şi poată menţine 
cât de cât stabilitatea şi să nu cadă lat pe ring, Ursachi 
se mişca înclinându-se când în dreapta, când în stânga, 
executând mişcări ondulatorii, ca un patinator exersat 
care mimând beţia încerca să ţină publicul în suspans. 
Eram, desigur, destul de ameţit şi eu. Vinul roşu băut 
cald îşi făcea efectul. Ca să nu mă îmbăt, am început 
să-mi torn în pahar apă minerală. Ringul îmi juca în 
faţa ochilor. Iar feţele mesenilor se clătinau ca şi cum 
ar fi fost cufundate într-o apă verzuilie. Magistrul con-
tinua să danseze într-un ritm când mai lent, când mai 
antrenant. Şi mişcarea această de natură centrifugă, îşi 
găsea un contrabalans în opusul ei, determinându-l pe 
magistru să-şi găsească echilibrul. Trupul său se des-
făşura ca un adevărat evantai când în exterior, când se 
contracta în interior, adunându-se sub forma unui fus 
în centru ringului. În afară de aceasta, atât centrifuga-
rea, cât şi mişcarea centripetă ce o însoţea, aveau asu-
pra spiritului lui Mihai Ursachi un efect neaşteptat: îl 
loc să se ameţească din ce în ce mai tare, poetul se tre-
zea, revenind la stare de luciditate. Era ceva don quijo-
tesc în acest dans. O lălăială ce-ţi punea nervii la grea 
încercare. Aş fi vrut să-l opresc, dar ştiam că nu am 
cum. La beţie, Mihai Ursachi nu suporta să fie dădăcit. 
Dacă făcea o gafă, mergea până la capăt, gafând la fie-
care pas. Orgoliul său îl împingea adeseori în situaţii 
limită. Eram mai tânăr, şi nu aveam nici un fel de auto-
ritate asupra lui ca să-l temperez. Lui Ursachi îi plăcea 
grotescul. El însuşi îşi stimula ieşirile, provocându-i pe 
ceilalţi. Era un fel de Don Quijote sau mai degrabă un 
prinţ Mîşkin cârcotaş. Scenele pe care le interpreta în 
viaţa publică erau întotdeauna la limita dintre nevero-
simil şi burlesc. Ursachi forţa întotdeauna nota. Mă şi 
mir că făcând atâta tevatură acolo, n-am fost săltaţi de 
miliţie. Probabil că dacă aş fi fost singur sau într-o altă 
companie, aş fi ajuns după gratii. Ursachi însă era pro-
tejat. Protejat chiar de organe. Asta am constatat atunci, 
dar şi altă dată. Acum, undeva în preajma noastră se afla 

„arhanghelul său păzitor“, avocatul Vasilache, un agent 
de influenţă al securităţii, care îl urmărea îndeaproape, 
dar care, fascinat de poezia şi personalitatea magistru-
lui, îi făcea toate mofturile. Am văzut că la un moment 
dat chelnerii se apropiau ameninţători de masa noastră, 
cu gândul să ne ai de guler şi să ne arunce afară, Vasi-
lache însă le-a făcut un semn discret şi chelnerii s-au 
liniştit. Tot el i-a înlesnit, după cum am aflat mai târ-
ziu, şi plecarea în America. Toată tevatura s-a termi-
nat cu o urmărire ca în filme. Când am ieşit de la Tra-
ian, am văzut cum fetele şi cu arabii s-au urcat într-un 
taxi. Magistru n-a stat prea mult pe gânduri, a făcut un 
semn, ne-am aruncat şi noi într-un taxi şi am pornit pe 
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urmele arabilor. Ursachi voia neapărat să le ceară soco-
teală şi să-i provoace la duel. Nu i-am mai ajuns însă 
din urmă şi am poposit în altă parte, la o cunoştinţă a 
lui Ursachi, care stătea undeva aproape de Biserica Bar-
novschi, într-un apartament cu un living imens, unde 
se afla şi o motocicletă cu ataş, acolo ne-am continuat 
petrecerea. Am petrecut până dimineaţă, adormind 
unul pe o canapea, altul în ataşul motocicletei Jawa. 
Aceasta a fost întâlnirea noastră de adio. Prin urmare, 
nu eram „distanţaţi“. Dar probabil că lui Ursachi îi era 
cumva jenă de faptul că ne dăduse în spectacol şi vor-
bea pe un ton mai rece despre mine sau poezia mea. 
Asta ar fi una dintre explicaţii. Ar mai fi şi altele, dar e 
bine să ne oprim aici.

G.D.: Ştiu că după ce s-a întors, la un timp, spre finalul vie-
ţii lui, a existat un schimb, ceva, legat de casa de la Doi 
Peri. Poţi să-mi destăinui ceva? Ştiu că era un loc acolo 
pentru care Magistrul îşi făcuse mari vise.

N.D.: Da, e vorba despre casa de la Doi Peri, cumpărată de 
la nişte foşti moşieri greci. Un conac construit în 1906. 
Când s-au mutant în Iaşi, părinţii mei nu s-au putut aco-
modat cu oraşul. Şi au căutat o casă prin împrejurimi. 
Conacul se afla la nici doi kilometri de Iaşi, într-un loc 
cu adevărat mirific. Aveam vie, aveam şi un stejar de 
400 de ani în curte, trecut ca reper pe hartă, aveam şi 
un foişor plin de porumbei. Aveam şi un iaz la o sută 
cincizeci de metri de casă, unde înotam vara dimineaţa 
şi seara. Părinţii meu au stat acolo vreme de 30 şi ceva 
de ani. Acolo îmi petreceam verile şi toamnele ceţoase. 
Pentru mine, Doi Peri a rămas un loc legat de poezia. E 
o întreagă poveste cu casele şi cu schimbul făcut… Să 
lăsăm povestea însă pe altă dată.

G.D.: Ai avut un parcurs anume pînă în decembrie 1989. 
Ai lucrat la „Convorbiri literare“, corector, în echipă cu 
Emil Brumaru, un alt maestru, de care, se pare nu ai 
fost atît de apropiat ca de Mihai Ursachi? Cum decur-
gea viaţa ta de atunci, ce scriai, cum? În jurul tău erau 
diverse figuri legendare, să le zic aşa, ca regretatul poet 
Dan Giosu, ori Ghedeon Mihalache, alias Arbatel Filo-
teanu, care, se pare, vrea să-ţi dea acum lecţii de poezie. 
Povesteşte-mi cîte ceva.

N.D.: Cu Emil Brumaru am împărţit timp de aproape şapte 
ani pe din nouă postul de corector la revista Convor-
biri literare. A fost umilitor. La început nu ne-am dat 
seama la ce ne înhămăm. Nu era vorba neapărat de 
muncă, în fond revista avea o apariţie lunară, ci de con-
diţie umană. Eram ultimii oameni la Convorbiri lite-
rare. Cei din redacţie aproape că nu ne băgau în seamă. 
Iar când apăreau greşeli în paginile revistei, toţi tăbă-
rau pe noi. Citeam tot felul de stupizenii. Fiecare număr 
trebuia corectat cu mare atenţie. Iar paginile ideologice 
dedicate propagandei de partid necesitau să fie citite 
folosind instrumente detectivistice precum lupa sau 
microscopul. Dar şi atunci când foloseam lupa – lui 
Brumaru îi plăcea să studieze cu atenţie fiecare virgulă 
din text, pe care o asemăna cu o râmă sau cu un 

gasteropod destul de lipicios – tot apăreau greşeli. Am 
încâlcit până şi numele tovarăşului şi numele tovară-
şei, ca să nu mai vorbesc de alte greşeli. Dar iată care 
era atmosfera de la Convorbiri şi cum decurgea o zi de 
lucru petrecută la revistă şi în împrejurimi. Ajungând 
la cuvântul cizmă şi dând apoi cu nasul şi de tămâie 
aşezat nu depart de cuvântul tamaretă, Emil Brumaru, 
ce ocupa funcţia de corector principal la revista Con-
vorbiri literare, sări ars de pe scaunul lui metalic înve-
lit cu o blană, repezindu-se nervos spre uşa de intrare 
a redacţie, de unde scoase un urlet atât de cumplit, încât 
geamurile zdrăngăniră, iar redactorii care la acea oră 
obişnuiau să joace şah, stând aplecaţi deasupra birou-
rilor acoperite de mormane de hârţoage, îşi îndoiră spi-
narea, cocârjându-se peste tabla de joc şi făcându-se 
din ce în ce mai mici, îşi astupară cu degetele ure chile, 
zicând în sinea lor: „Iar l-a apu cat pe ăsta!“. Liniştindu-se 
aproape pe loc, corectorul Emil spuse cu o voce neaş-
teptat de răguşită: Da, iar! După care, suflându-şi tac-
ticos nasul în batista sa de catifea, intră în cămăruţa 
corectorilor şi se aşează la locul său de la fereastră, 
comentând nemulţumit în timp ce îşi îndrepta ochela-
rii pe nas: Ăştia nu mai pot de bine. Râd toată ziua şi 
se distrează jucând şah. De graşi ce sunt, nu-şi mai 
încap în propria lor piele. Ar trebui să dau un pic iama 
în ei. Băga-le-aş sârmă-n nas… În general în redacţie, 
în afară de criticul Dobrescu, care însă nu prea juca şah, 
iar când juca, din pricina concentrării minţii sale asu-
pra jocului, corpul său se subţia neaşteptat de mult, 
luând forma unui fus; restul redactorilor, în afară de 
criticul Constantin P., care avea o constituţie atletică, 
erau slabi. Cel mai împătimit de joc era, fără îndoilală, 
poetul Ioanid, care putea să stătea aplecat posac dea-
supra mesei ore întregi fără să scoată un cuvânt, cu faţa 
încremenită într-o atitudine atât de concentrată, încât, 
privindu-i profilul, aveai impresia că te afli nu în preajma 
unui redactor ce răspundea de poezia debutanţilor, 
jucând şah, ci că eşti în faţa unui idol incaş, cioplit 
dintr-o bucată de stâncă. Dacă jocul de şah, îl făceau 
pe criticul Dobrescu să piardă din substanţa sa umană, 
pe Ioanid jocul de şah îl potenţa în aşa măsură, încât 
trupul său sfrijit creştea în dimensiune, luând propor-
ţii cosmice. Ţinându-şi mâna ridicată deasupra reginei 
aflată într-o poziţie incertă, poetul murmura în sinea 
lui propriile sale versuri scrise după o noapte de beţie 
cruntă: „Ieşi turtit de sub pântecele nopţii/ urci dealul 
într-o ceata cu salcâmi/ acompaniat inutil de rugămin-
ţile Mamei/ sa te laşi în sfârşit de alcool/ te amesteci cu 
hainele acre/ ale lucrătorilor sezonieri/ maşina abia 
gâfâie prin mlaştina/ gândeşti parabola care vei fi/ ai 
planuri extraordinare ai/ contracte neonorate si eşti 
poet/ si ai orgoliu si renunţi/ din ochiul tremurând/ 
lacrima striveşte mâna care scrie/ alături o voce răgu-
şita se lamentează:/ eu să fi avut capul dumneavoastră!“ 
Apoi apucând regina cu trei degete şi mutând-o într-un 
alt loc, ceva mai sigur, poetul murmură în barbă: „Da, 
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eu să fi avut capul dumneavoastră!“ După ce mai corectă 
câteva rânduri, Emil Brumaru se enervă din nou, de 
data aceasta îl scoase din sărite cuvântul „agheasmă“ 
găsit în pagina de corectură pe care o avea în faţă, cuvânt 
ce rima cu „mireasmă“, drept care, năvălind uşă în 
biroul redactorilor, răcni din toţi bojogii: Vai de capul 
vostru, beliţilor, vă bag în şahu‘ mă-sii! După care, 
liniştindu-se pe loc, se întoarse în birou său şi mai 
corectă, frecându-se pe mâini de satisfacţie, încă o 
pagină de revistă, şi nu una oarecare, ci pagina dedi-
cată iubitului conducător. Corectorul secundar nu spuse 
nimic, dar băgă totul la cap şi atunci când principalul 
se duse să bea apă, îşi exersă şi el timid glasul, răcnind 
pe un ton scăzut: „Şapca nebunului, în gura tunului. 
Ghici ghicitoarea mea“. Ce se întâmplă aici? Suntem, 
totuşi, într-o redacţie. Cine răcneşte în halul ăsta? 
întrebă redactorul-şef, scoţându-şi nasul vânăt pe uşa 
întredeschisă a biroului capitonat cu plută, după ce în 
prealabil mai trase un gât de votcă din sticlă camuflată 
de hârţoage din geanta sa de diplomat. Ce se întâmplă 
aici? mai întrebă el o dată cu o voce potolită, dar auto-
ritară. Vă rog să încetaţi cu gălăgia, am nevoie de linişte, 
nu vedeţi că lucrez?!Unde vă treziţi, în cocină? Ia mai 
dă-l dracului şi pe ăsta, spuse corectorul principal, 
intrând cu o cană de ceai în chichineaţa destinată corec-
torilor şi ameninţând, în acelaşi timp, cu pumnul uşa 
redactorului şef, ce tocmai se închidea cu zgomot. Noi 
bem ceai şi corectăm hârţoage, înghiţind multă pros-
tie umană turnată în formă de litere, înghiţim nu numai 
praf, ci şi plumb, în timp ce redactorii-şefi se delectează 
închişi în birourile lor cu nurii colaboratoarelor, 
recitându-le versuri despre sâni, picioare lungi şi şol-
duri muiate în şampanie şi vodcă, tresărind la orice 
zgomot venit din afară, temându-se să nu fie surprinşi 
în flagrant delict dacă nu colaboratori atunci măcar de 
redactori ce se prefac în tot acest timp că joacă şah.. Şi 
aceasta se cheamă distribuţia echitabilă a muncii în 
socialism… Redacţia unde lucram semăna cu o hulu-
bărie, nu foarte bine prinsă la încheieturi, căci la fie-
care maşină care trecea pe bulevard pereţii şi geamu-
rile trepidau. Dispusă pe două nivele, clădirea părea să 
fie atât de şubredă, încât redactorii stăteau cu teamă să 
nu fie surprinşi de vreun cutremur înăuntru, care ar fi 
transformat imobilul într-un morman de moloz. Din 
când în când din biroul redactorului şef se auzeau râsete, 
urmate de certuri. De fapt, certurile se auzeau doar 
atunci când redactorii predau materialele pentru numă-
rul în curs. Din pricina faptului că multe din texte nu 
încăpeau în pagină, trebuind să fie ajustate, operaţiune 
de care se ocupa redactorul şef, Corneliu Sturzu, acom-
paniat de secretarul general de redacţie, mirabilul Horia 
Zilieru, ambii înconjuraţi de câte o ceată de admira-
toare, certurile izbucneau la fiecare frază şi se aplanau 
la fiecare cuvânt ca să se amplifice iar. Diferendul dura 
de obicei o zi sau două, până când veneau de la Comi-
tet de Cultură cenzurii cu ordinile transmise de la 

Bucureşti. Atunci se făcea în redacţie o linişte de mor-
mânt, iar frazele ce rămăseseră dezacordate zbârnâind 
în aer, erau din nou tuşinate, după noile indicaţii, şi for-
ţate să intre înapoi în text. Punând cana pe şpalturile 
risipite pe biroul său pătat de cafea şi pix, corectorul 
principal bodogăni: „Ce, n-am dreptul să urlu? Scrie 
cumva în Constituţie că în Republica Socialistă Româ-
nia urletul în redacţii e strict interzis? Nu-i interzis. 
Atunci am să urlu până când o să zboare pe fereastră 
toate piţipoancele cu buzele rujate ascunse sub birouri 
şi odată cu ele toate toţi caii şi pionii, toţi regii, toate 
reginele şi toţi nebunii aflaţi deasupra meselor pentru 
camuflaj. Calmându-se, corectorul principal luă o pas-
tilă pen tru dureri de cap. Sorbi trei picături de ceai 
îndulcit din cană, mai luă o altă tabletă pentru greaţă 
la stomac şi una pentru „durerile“ care-l supărau undeva 
jos, într-un loc cuprins între genunchi şi talpă, loc unde 
apăruse un fel de bubă, pe care el o poreclise „buba 
metafizică“ şi aceasta fiindcă, în megalomania lui pro-
fund umilă, corectorul principal Emil nu putea suferi 
nici bubele, nici metafizica, după cum nu putea suferi 
cuvintele „magistru“, „ioanid“, „nichita“„blandiana„ş.a 
de acest gen. Faţă de aceste toate denumiri, corectorul 
principal avea din când în când alergie. Şi dacă le auzea 
rostite în preajmă, simţea cum „buba metafi zică“ de la 
picior i se activează în cap, aruncând lavă, amestecată 
cu puroi, peste şpalturile proaspăt corectate. Aducându-şi 
aminte de toţi aceşti termeni, ce fără voia sa îi vuiau 
acum în cap, co rectorul principal spuse: Hai să ter-
minăm odată cu paginile astea infecte, că ne apucă 
noaptea. Corectorulsecundar, punându-şi pixul pe masă, 
spuse şi el: „Hai!“ În trei secunde, corectorii îşi strân-
seră lucrurile de pe masă, le băgară în genţi şi închi-
zând încet uşa în urma lor, dispărută intrând, ca de obi-
cei, la rotiseria Găina moartă, apoi la Corso, unde se 
cinstiră comandând pe rând votci mici şi cafele mari, 
înjurând pe redactorul-şef şi făcându-l albie de porci 
şi pe secretarul general de redacţie care avea obiceiul 
să declame, pe un ton gongoric, damelor ce vizitau 
redacţia versuri de dragoste pe hol. Stătură în local şi 
pe terasă până afară se întunecă de-a binelea; atunci îşi 
mai comandară câte un rând de votci şi, dându-le ime-
diat pe gât, se grăbiră să ajungă acasă. Pe drum, corec-
torul secundar, ca să-i facă în ciudă corectorului prin-
cipal Emil, îi recită Cântecul buldozerului de Ioanid 
Romanescu, poet pe care Emil, nu ştiu de ce, nu-l 
suporta: „Nimic de înger nu are, deci nu se cântă/ nu 
căutaţi frumuseţea acolo unde e nevoie de forţă/ prin 
toate gropile, prin toate mizeriile/nepăsător trece scrâş-
nind buldozerul… „. Corectorul secundar îl sfătuia pe 
celălalt corector să înveţe lecţia buldozerului şi s-o 
aplice atât acasă, cât şi la redacţie. Însă corectorul prin-
cipal Emil dădea deznădăjduit din mâini, zicând: „Mi-e 
silă, înţelegi, Nichita, mi-e silă de toată viaţa asta… 
Lasă-mă, te rog, să mă duc la Tamaruşca mea…“ Da, 
atmosfera de la Convorbiri era destul de infectă. 
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Corneliu Sturzu, redactorul şef al revistei, se alcooli-
zase de mult timp. La ora 10, când se prezenta la pro-
gram, avea la bord deja o jumătate de votcă băută la 
mahmureală pe stomacul gol. Până la prânz, mai bea 
o jumătate, iar spre sfârşitul programului golea şi cea-
laltă sticlă adusă în geanta diplomat. Uneori îl vedeam 
înaintând orbeşte spre WC-ul, altădată apărea din senin 
în uşa biroului pe care-l împărţeam cu un alt coleg de 
redacţie, criticul Lucian Dumbravă, care-l cunoscuse 
pe Labiş, şi încerca să intre în vorbă cu noi. Uneori când 
se îmbăta mai tare, venea să ne mustre. Dar până la 
urmă, privindu-ne, se lăsa păgubaş, întorcându-se în 
biroul lui. Corneliu Sturzu era omul partidului. Asta o 
ştiam cu toţii. Dar îl acceptam, pentru că nu avea un 
suflet rău. În redacţie, sforile le trăgeau alţii. Având 
patima alcoolurilor tari, Corneliu Sturzu devenise la 
revistă un om de prisos, de care aproape că nu ţinea 
seamă nimeni, dar de care se foloseau, manipulându-l, 
toţi. Unii din afara redacţiei, alţii dinlăuntrul ei. Pe Emil 
Brumaru l-am cunoscut destul de bine. Disperarea de 
cauză ne-a unit, dar ne-a şi despărţit. Am rămas însă 
prieteni după ce am plecat rând pe rând, eu înainte de 
anul 1989, el după, de la Convorbiri. Emil Brumaru 
mi-a dat multe sfaturi bune, pe care dacă le-aş fi urmat, 
aş fi avut mult de câştigat în viaţa literară. Din păcate, 
eu nu le-am prea urmat. Brumaru ştia să se facă plăcut 
în cercurile poeţilor tineri, pe care-i frecventa cu asi-
duitate. A ştiut, de asemenea, să-şi plieze poezia după 
noile tendinţe, punând accentele de rigoare. Şi faptul 
acesta l-a făcut să fie mereu în priză. Realitatea i-a încăr-
cat mereu bateriile, iar Emil Brumaru nu a ignorat-o, 
cum a făcut, de pildă, Mihai Ursachi. Mihai Ursachi a 
pierdut pentru că a ignorat noul puls al vieţii, rămâ-
nând claustrat în cochilia lui pe care şi-o construise cu 
multă minuţiozitate, şlefuind-o zi de zi. La un moment 
dat însă cochilia nu i-a mai folosit la nimic. Închizându-se 
în el însuşi, spiritul său creativ s-a atrofiat, capătând 
aspectul unui fluture prins într-un cristal de chihlim-
bar. Da, am avut şansa să lucrez cu doi maeştri, cu Emil 
Brumaru, şi mai târziu, după anii 2000, cu Mihai Ursachi, 
la Casa de Cultură a Municipiului care azi îi poartă 
numele. L-am cunoscut şi în perioada de glorie, şi în 
perioada de decădere, când Ursachi nu mai avea nimic 
de spus. Poetul s-a lăsat manipulat cu bună ştiinţă. Viaţa 
îl epuizase ca să mai lupte cu ea. Cred că am avut câte 
ceva de învăţat de la amândoi. După cum am avut de 
învăţat şi de la prietenii mei din tinereţe, Dan Giosu, şi 
Gică sau Ghedeon Mihalache (Mihai Ursachi i-a suge-
rat să-şi ia acest pseudonimul Ghedeon), transformat 
între timp în Arbatel Filoteanu, al căror nume ai pome-
nit mai sus. Aş avea de spus aici multe lucruri, inclusiv 
despre legătura dintre poetul Dan Giosu şi Mihai 
Ursachi – vorbesc despre Mihai Ursachi din ultimii săi 
ani -, dar mă opresc aici. Povestea aceasta cuprinde în 
ea un întreg roman, iar eu i-am cunoscut bine pe amân-
doi. Ba am cunoscut-o şi pe Ana. Cât în privinţa lui 

Ghedeon, ce aş putea să spun?! El a aderat la o mişcare 
spirituală, fapt benefic pentru el, căci asta l-a salvat de 
boema dusă până la extremă, care l-ar fi dus pe calea 
pierzaniei. Lucru pe care l-am apreciat. De atunci, el 
frecventează alte cercuri, de natură ezoterică. N-ş putea 
să spun care, fiindcă nu cunosc amănunte în acest sens. 
E posibil să aibă acces la informaţii pe care noi nu le 
putem percepe şi nici accesa. În ultimii douăzeci de ani, 
l-am întâlnit de câteva ori. Între noi nu s-a legat însă 
decât un dialog formal. Eu, unul, nu prea accept îndoc-
trinarea, căutând, indiferent de context şi situaţie, să 
judec lucrurile după capul meu. Ghedeon e construit 
altfel decât mine. El e uşor fanatic şi uşor naiv. Demer-
surile pe care le-a făcut vizavi de poezia mea, trebuie 
privite în acest sens. Intenţiile sale sunt foarte bune, el 
încearcă să-mi îndrepte paşii pe un drum care să mă 
salveze de la frământări şi suferinţe, nu numai în viaţa 
aceasta, ci şi în viaţa de apoi. În urmă cu vreo zece ani, 
el mi-a făcut o vizită la birou. A venit destul de preci-
pitat, dar cu zâmbetul pe buze. Şi fără prea multă vorbă 
a trecut la subiect. „Tu nu eşti pierdut cu totul, mi-a 
spus. Mai ai ceva care a rămas viu în tine. De aceea am 
venit acum aici la tine: vreau să te salvez.“ „Cum?“ l-am 
întrebat. „Vreau să-ţi intermediez relaţia cu Dumne-
zeu…“ „Prin urmare, i-am răspuns, tu eşti mesagerul. 
Mesagerul lui Dumnezeu, nu?“ „Poţi să spui şi aşa“, a 
răspuns Ghedeon. „Şi cum ai să faci această interme-
diere?“ l-am chestionat. Nu ştiu dacă mi-a răspuns sa 
nu. Probabil că Ghedeon avea metodele lui. Am stat în 
cumpănă să-i accept sau nu oferta. Adică să intru sau 
să nu intru în jocul lui şi până la urmă, i-am zis: „Ştii 
ceva, dragă Ghedeon…“ „Eu nu sunt Ghedeon. Sunt 
Arbatel. Arbatel Filoteanu“, mi-a replicat. „Pentru mine 
eşti încă Ghedeon, i-am răspuns. Deci uite care-i treaba, 
Ghedeon, am continuat, eu nu am nevoie de nici un fel 
de intermediar ca să comunic cu Dumnezeu. Comu-
nic din când în când cu el şi fără tine…“

G.D.: Şi Ghedeon ce-a zis?
N.D.: Şi-a luat cârjele şi a plecat. De atunci l-am văzut din 

ce în ce mai rar.
G.D.: După 1990, viaţa ta s-a schimbat, adică modul tău de 

a evolua social. Ai lucrat în diverse locuri pînă să ajungi 
în diplomaţie. Pe unde? Ce te-a determinat să mergi în 
diplomaţie, de unde, de fapt, ai şi ieşit la pensie?

N.D.: După 1990, am fost rând pe rând, redactor la Con-
vorbiri literare, pe vremea lui Dobrescu, director la 
Teatrul de păpuşi şi marionete „Luceafărul“ din Iaşi, o 
scurtă perioadă, apoi am lucrat, tot o scurtă perioadă, 
la Dacia literară, împreună cu regretatul Val Condu-
rache, de unde m-am transferat la Teatrul Naţional 

„Vasile Alecsandri“, apoi am răspuns de pagina cultu-
rală a ziarului Monitorul, iar de aici am plecat prin deta-
şare în diplomaţie, la Ambasada României din Repu-
blica Moldova, în calitate de consilier pe probleme de 
presă şi cultură. În anul 2001 m-am întors din misiune 
şi m-am angajat pe post de consilier la Casa de Cultură 
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a Municipiului Iaşi, unde director era Mihai Ursachi. 
După moartea lui Mihai Ursachi, am fost numit direc-
tor interimar la această instituţie, apoi, în urma unui 
examen, am devenit director plin. În calitate de direc-
tor, am făcut toate demersurile către forurile de resort 
ca această instituţie să poarte numele poetului care a 
însemnat atât de mult pentru viaţa culturală ieşeană. Iar 
de aici, în 2013, am plecat iarăşi în diplomaţie, la Insti-
tutul Cultural Mihai Eminescu din Chişinău, pe post 
de director adjunct. După terminarea mandatului, am 
revenit la Casa de Cultură de unde m-am pensionat în 
scurt timp. Nu ştiu cine m-a determinat să aleg diplo-
maţia. Probabil că aşa a fost destinul. În urma demer-
surilor făcute de Laurenţiu Ulici la nivel parlamentar 
a apărut o oportunitate. Eu am bătut la uşă şi uşa s-a 
deschis. Sigur au fost mulţi factori favorabili. Au fost 
şi oameni care m-au ajutat. La fel s-a întâmplat şi în 
2014, când am plecat din Iaşi pentru a doua oară. Acum 
cunoşteam deja zona, după cum cunoşteam şi traseul 
pe care-l aveam de parcurs. Diplomaţia m-a îndepăr-
tat un timp de la masa mea de scris. Dar nu am regre-
tat, căci acolo am dobândit foarte multă experienţă, şi o 
altă înţelegere a lumii. Când m-am întors, m-am întors 
cu forţele sporite şi cu poftă de scris. În acest sens, des-
tinul a fost darnic cu mine. M-a făcut să cunosc multe 
medii, fapt esenţial pentru un scriitor.

G.D.: Poezia ta este bine aşezată în maniera proprie. Eşti 
poetul bine cotat în arealul poeziei româneşti, însă, din 
păcate, unele criterii ce ţin de componenţa unor jurii, fac 
ca poeţii moldavi să fie marginalizaţi, lăsaţi în apreci-
erea timpului. Cum e bine, cum e rău, din acest punct 
de vedere?

N.D.: Cum să-ţi spun, dragă Gellu, ca să înţelegi. De la 
Unirea Principatelor şi până acum Moldova a tot pier-
dut. Iaşul a renunţat de bună voie la statul de capitală 
în favoarea Bucureştiului. A renunţat şi la elitele lui. De 
atunci, Moldova tot a pierdut teren. Şi pierde şi acum. 
Să nu uităm, totuşi, că în momentele de cumpănă, vor-
besc de perioada Primului Război Mondial, Iaşul a fost 
nevoit să redevină capitala României. De aici, s-au făcut 
toate diligenţele pentru câştigarea războiului şi pentru 
Unirea din 1918. Aici, în Iaşi, s-au pus bazele statului 
român modern. Prin urmare, nu trebuie să disperăm. Să 
nu uităm vorbele lui Isus: „Cei din urmă vor fi primii…“

G.D.: Eşti, de asemenea, un prozator de forţă, cu un puter-
nic filon epic, fabulatoriu, dispus să transformi orice 
realitate în magie, în magic? Dar, tot ca la poezie, şi aici 
receptarea pare a fi una ce ţine de anumite inlfluenţe. Ce 
crezi că e de făcut ca şi literatura scrisă în această parte 
de ţară, la fel de bună cum e cea, să zicem, din Ardeal, 
să fie luată în seamă?

N.D.: Ar trebui, probabil să fim şi noi ceva mai uniţi şi să 
învăţăm de la ardeleni şi de la bucureşteni să ne apă-
răm interesele mai bine. Asta pe de o parte, pe de alta, 
în nici un caz nu trebuie să ne plângem de milă. Sun-
tem, într-un fel, nici răsfăţaţi ai sorţii. În această parte a 

ţării Dumnezeu a fost darnic faţă de natura umană. În 
Moldova s-au născut mai mulţi oameni de cultură decât 
în toate celelalte provincii româneşti adunate la un loc. 
Să ne gândim numai la Alecsandri, la Kogălniceanu, la 
Eminescu, la Creangă, la Iorga, la Enescu, la Sadoveanu, 
la Bacovia, la Eugen şi Horia Lovinescu, la Garabet Ibră-
ileanu, la Max Blecher, la Junimea, la Viaţa Românească, 
la Însemnări ieşene – până şi Istoria literaturii române 
de la origini şi până în prezent a lui Călinescu, o carte 
de căpătâi a literaturii noastre, biblia criticii româneşti, 
a fost scrisă la Iaşi şi asta nu se uită -, să ne gândim şi la 
mulţi alţi literaţi şi oameni de cultură care s-au născut 
aici… Prin urmare, dacă stăm să ne gândim mai bine, 
după cum spunea şi poetul Lucian Vasiliu, din punct 
de vedere statistic, s-a produs un dezechilibru. Partea 
asta a ţării din punct de vedere istoric şi cultural, vor-
besc de Moldova, cântăreşte ceva mai mult decât cele-
lalte provincii. Criticii, desigur, care urmăresc cu ochi 
de vultur fenomenul literar au observat această ano-
malie istorică şi, observând, dintr-un simţ al datoriei, 
au simţit nevoia să îndrepte erorile produse de statis-
tica naturii. Ei marşează acum punând accentele pe 
alte provincii, după cum ai spus, pe Ardeal şi pe par-
tea de sud a ţării. Şi bine fac că vor să echilibreze lucru-
rile, altfel unde am ajunge?! Deocamdată, Moldova tre-
buie să se mulţumească cu trecutul. Ea aproape că nici 
nu mai are nevoie de prezent şi, probabil, nici de vii-
tor. Desigur, când o să apară pe acestea plaiuri un nou 
Eminescu, tot ca o eroare a naturii, un nou Creangă 
sau un Enescu, dar deocamdată nu sunt semne că apar, 
atunci şi critica va coborî de pe soclul ei de marmură şi 
le va acorda, focalizând toate reflectoarele pe ei, atenţia 
cuvenită. Până atunci însă trebuie să învăţăm să stăm 
cuminţi în banca noastră şi să nu cârtim.

G.D.: Vezi vreo deosebire în viaţa literară a Iaşilor şi cea 
a Bucureştilor, să dau doar aceste două centre culturale, 
unul de mare tradiţie, cum sunt Iaşii, şi altul, cum sunt 
Bucufreştii, de oportinităţi ce elimină riscurile asumate 
ale celor ce au ales să locuiască în provincie?

N.D.: Bucureştiul îşi are farmecul şi păcatele sale, multe 
şi mărunte, la fel şi Iaşul. În viaţa aceasta trebuie să te 
înveţi să te bucuri cu ce ai, şi să nu priveşti cu pizmă 
spre vecini. Până la urmă, dacă eşti consecvent şi ai 
talent, adevărul scrierilor tale se va ridica la suprafaţă. 
Nu trebuie să disperăm.

G.D.: Scrii, desigur, nu mă îndoiesc. Ce ai pe masa de lucru 
acum: poezie, proză, eseu? Dă-ne cîte ceva din fiecare.

N.D.: Da, mai scriu câte ceva. Dumnezeu îmi dă puterea 
să continui ce am început. Scriu şi poezie, şi proză, fac 
şi publicistică. În iarna aceasta, am predat editurii Car-
tier un nou volum de versuri. Să sperăm că în lume va 
fi pace şi cărţile vor continua să apară. E nevoie şi de 
poezie, nu numai de război.

G.D.: Mulţumesc pentru amabilitate.
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Nichita DANILOV

Dragoste cu Mary
(în viziunea unui poet postmodernist, rela-
tată de el însuşi la un pahar de vin)

Făceam dragoste cu Mary,
ne smulgeam unul altuia veşminte sub duş,
dar niciodată nu reuşeam să ne despuiem până la piele,
căci odată ce erau lepădate veşmintele în cadă
sau aruncate pe jos, pe dalele de gresie
dispuse în formă de tablă de şah
pe trupurile noastre creşteau alte haine
tot mai uşoare, tot mai transparente, tot mai stranii,
ce ne acopereau pe alocuri goliciunile,
lăsând să întrevadă câte ceva din ele
şi ascunzând de fiecare e dată partea esenţială;

veşminte ce parcă izvorau din noi fără oprire,
lipindu-se din ce în ce mai mult
atât de piele, cât şi de carne,
de fiecare fir de păr, de fiecare celulă
se înmulţeau şi se evaporau
parcă de la sine putere în aer –
în timp ce celelalte reveneau
la locul lor, iar noi trebuia din nou şi din nou
să ne lepădăm de ele
aruncându-ne unul asupra altuia
cu disperare, asemenea unor fiare;
în timp ce vraful de haine lepădate în grabă creştea
şi se micşora crescând din nou la fiecare gest,
la fiecare oftat, la fiecare sărutare,
devenind tot mai incomode,
tot mai umede, tot mai reci, tot mai insipide
pentru fiecare dintre noi
luaţi în parte, dar şi pentru întregul
pe care încercam să-l configurăm
în mişcarea noastră spasmodică;
şi asta se întâmpla la prima sticlă de votcă
golită în picioare
sub jetul de apă ce curgea şuvoi peste noi

în timp ce trupurile noastre
se contorsionau intrând paralizate în transă;
ne lăsam pradă jocului
pradă delirului interior
conţinând să ne smulgem unul de 
pe corpul celuilalt hainele
şi lăsând porţiuni de trup dezgolite
ce se îndepărtau de noi,
apoi reveneau la loc
luând configuraţii neobişnuite;
noi le smulgeam de pe trup
ca pe nişte buruieni,
le aruncam pe pereţi,
pe duşumea, pe tavan,
dar ele creşteau, da, creşteau la loc
chiar în clipa în care ni le smulgeam de pe trupul haotic
alcătuit din patru mâini
şi patru picioare
amplasate de-a curmezişul
celor două spinări, care mişcându-se în sus şi în jos
tindeau mereu să devină una.

Creşteau în noi asemenea unor solzi,
asemenea unor tepi,
asemenea unor gheare,
asemenea unor creste de cocoş sau 
a unor creste de iguană,
a unor cozi solzoşi şi râturi ce scormoneau abisul.
Mişcându-ne trupurile simultan
în ritmul unei muzici abisale,
ne cufundam gemând în surzenie,
simţind cum pe trupul nostru comun
cresc alte trupuri de bărbaţi,
tulpini de plante şi trupuri de animale,
din specii şi regnuri necunoscute.

Făceam dragoste cu Mary
ca într-un delir, pe vraful
de haine umede aruncate sub duş,
căutam să ne mângâiem cu tandreţe
să ne atingem cu mâinile tremurânde
locurile cele mai delicate, cele mai intime,
dar nu dădeam decât de mosoare de aţă,
pe unghiere, de pămătufuri,
de lame de bărbierit, de rujuri, de peruci,
de sticluţe cu tot felul de pomezi,
de pachete goale de ţigări,
de cărţi de tarot, dar şi de parfumuri,
de pânze de păianjen, de pastă de dinţi cu iz coclit,
de cremă de ghete, de pensoane şi de pensule,
de tot felul de broaşte şi de chei,
precum şi de alte lucruri mărunte,
pe care încercam să le dăm la o parte
ca să putem pătrunde unul în altul cât mai adânc.
Ne smulgeam hainele de pe noi,
înjuram, blestemam clipa în care ne-am născut,
şi clipa în care ne-am întâlnit;
cădeam în genunchi unul în faţa celuilalt,
ne strângeam cu disperare în braţe,
până când carnea noastră se transforma în strigăt şi fum
ce se înălţa în încăpere prelingându-se
pe lângă podea şi pe lângă pereţi,
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încercând să scape din strânsoare
şi să se strecoare pe sub uşă în stradă.
Continuam să facem dragoste,
din ce în ce mai bezmetici,
din ce în ce mai pierduţi căutând să ieşim din noi înşine,
căutând să ieşim din rutină;
iubindu-ne, căutam să ne ameste-
căm gândurile şi sentimentele,
să ne amestecam mâinile,
paşii ce s-au perindat pe străzi, hainele şi ochii,
să amestecăm frunza şi iarba,
norii grei atârnaţi la geam şi vântul,
şi asta la prima sticlă de votcă,
la a doua, izbeam amândoi
ritmic cu picioarele în uşă,
apoi ne năpusteam îmbrăţişaţi pe 
hol şi de aici pe casa scării
ne rostogoleam îmbrăţişaţi
de pe o treaptă pe alta,
când unul deasupra, când celălalt,
ne întorceam amândoi lipiţi
când pe partea stângă,
când pe partea dreaptă
sfidând legile fizice şi alcătuirea propriului nostru corp;
sfidam gravitaţia
şi în timp ce ne hurducam pe trepte
levitam deasupra treptelor
dar zburam şi dedesubt,
sub ciment mişcându-ne încet
din ce în ce mai încet
ieşind dintr-o piele pentru a intra în alta
şi abandonând un regn pentru a intra în altul;
ne rostogoleam de-a berbeleacul,
coborând de la etajul 4 la etajul 3,
apoi urcam din nou pe brânci la 4,
în timp ce umerii şi picioarele ni se îngreunau
acoperindu-se cu solzi sclipitori
ca de şarpe, ne încolăceam şi mai mult
înghesuindu-ne unul în celălalt,
iubindu-ne, gemând căutam să ne înghiţim
unul pe altul ca nişte reptile;
târându-ne pe trepte, de la etajul 4
din nou la etajul 3, iar de aici,
făcând un efort mai jos;
alunecam dintr-un corp în altul
şi dintr-un anotimp în altul,
lăsând câteodată să
ne atârne câte un braţ,
câte o coapsă, câte un gând, câte un picior
sau câte un surâs în afară,
astfel că ne trezeam bătuţi de viscol
în plină vară sau potopiţi de flori
în plină iarnă, lunile se perindau
asemenea norilor pe cer,
coborau pe casa scării, năpădind tavanul
şi uşile bine zăvorâte cu yale,
în spatele cărora stăteau urechi şi ochi la pândă,
zâmbind şi încruntându-se la orice zgomot
venit din interior sau din exterior
în timp ce păsările
şi frunzele cădeau din ramuri;
coborând urcam şi urcând coboram

de la o vârstă la alta,
de al stadiul de tânăr
la stadiul de adolescent şi de copil,
apoi ajungeam brusc la vârsta senectuţii
şi de acolo, mânaţi, ca de un crivăţ
reveneam la stadiul de fetus şi mumie;
treceam din aprilie în mai,
şi din mai alunecam în septembrie,
apoi, făcând un ultim efort,
ne ridicam înfăşuraţi în bandaje sau în scutece
din propriile noastre urne
acoperite cu tot felul de reclame
şi începeam să ne iubim din nou
până ajungeam la parter şi apoi la demisol
unde uşa de fier era permanent închisă.

Iubindu-ne, loveam cu pumnii
şi cu picioarele în ea, până o scoteam din ţâţâni
şi ne iubeam cu trupurile răstignite
pe rămăşiţele ei fumegânde ca pe o cruce,
apoi ne târam prin subsol
printre conductele sparte
din care picura apa, dar şi sângele amestecat cu fecale;
se făcea că ne naştem din nou
şi apoi că murim cufundându-ne în beznă,
şi ridicându-ne apoi trupurile încleştate spre lumină.

Făceam dragoste cu Mary
din disperare de cauză
urând de-a buşilea pe casa scării
şi scrâşnind din dinţi la fiecare treaptă
până ajungeam de la parter la ultimul etaj
pentru ca la final să urcăm şi pe terasă;
acolo ne dezlipeam noaptea unul de altul
şi ne culcam umăr lângă umăr,
întorcându-ne pe spate cu faţa în sus,
înconjuraţi de antene şi de cabluri,
dar şi de frânghii pe care se zvân-
tau în bătaia lunii şi a stelelor
maldărul de hainele, dar şi maldă-
rul de suflete întinse la uscat;
golind două sau trei sticle de votcă,
din disperare de cauză,
făceam dragoste cu Mary
care îşi împărţea sufletul şi trupul,
dăruindu-se cu aceiaşi patimă primului,
dar şi ultimului venit
şi asta din pricina faptului
că atunci când şi-a despuiat hainele
în faţa lui Virgil dorind să i se dăruiască toată,
Virgil, privindu-i umbra
frântă pe perete, i-a zis: „Nu, nu Mary, nu,
avem aceleaşi păcate,
suntem croiţi aproape la fel,
de aceea dragostea noastră va fi un coşmar
atât pentru unul, cât şi pentru celălalt!“
Şi dacă Virgil a plecat luându-şi după
umbra frântă pe perete,
Mary a rămas dăruindu-şi,
la ceas de seară, sub duş, dragostea şi trupul tuturor.
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G
d

„Nu-i nici filosofia multă de folos / 
nici sihăstria multă nu-i folositoare“

GELLU DORIAN ÎN DIALOG CU GEORGE LUC A

Gellu Dorian: George, ne ştim de multă vreme, însă, pentru 
mulţi dintre cei care zic că ne cunosc, un astfel de dialog ar 
fi, într-o oarecare măsură, lămuritor, cel puţin din punct 
de vedere literar. Pe vremea cînd încă nu te cunoşteam, eu 
copilărind la Coşula, pe unde şi tu ai cutreierat prin grădi-
nile acelor coline, tu, la Botoşani, erai, printre speranţele 
literare din tîrgul nostru, un fel de copil minune. Greşesc?

George Luca: Gellu, cred că aici nu e o sămânţă de ironie 
şi zic că afirmaţia ta nu se susţine pentru că noţiunea de 
copil minune se referă la personalitatea copilului care îşi 
arată talentul la vârsta preşcolară. Apoi, bâlciul târgu-
lui nostru nu era strofocat de lipsa vedetei literare. Mai 
nimerit ar fi termenul de „copil întârziat“. Introvertit 
intuitiv fiind, profit însă de eticheta presupusă şi spun 
că n-am fost băiet apt de minuni poeticeşti, dar eram 
prima minune a tatălui meu, întors în toamna lui 1948, 
după rătăcirile de la Odessa şi Cotu Donului, după viaţa 
de şobolan, împingător de vagonete prin minele din 
Donbas şi Karaganda. Eram şi prima minune a mamei 
mele, încercată de seceta din 1946 şi de batjocura băr-
baţilor din sat, descurajaţi. Eram priceput să mă strecor 
printre gratiile de la fereastră, să mă caţăr pe acoperişul 
casei şi în vârful celor mai înalţi copaci de pe bulevard. 
Eram bun să adun ciorile împuşcate de vecinul vânător, 
profesorul Nicolae Andrieş (tatăl lui Andi). Nici gând să 
compun poezéle. Iar cum zi de zi, de dimineaţă şi până 
seara, treceau prin faţa casei soldaţi şi ofiţeri importanţi, 
dinspre şi spre unitatea militară din apropiere, voiam să 
devin „comandant general“. Asta pentru că, într-o dimi-
neaţă, prin 1959, strada noastră Copou (actuala Iorga) 
era plină de maşini militare, iar şeful lor lor era colonelul 
Robu Constantin, căruia i se spunea Ticu, vărul meu cel 

mare şi fioros din Ardeal, care probabil aranjase o aplica-
ţie militară în zona unde încă trăiau părinţii lui, respectiv 
unchiul meu…Noi, cei trei fraţi, ne-am ascuns sub…pat.

G.D.: Cum ai ajuns la poezie? Cum ai debutat?
G.L.: Socot bine zis că am ajuns la poezie. În primii ani de 

şcoală eram definiţia nătărăului, iar în gimnaziu citeam 
cărţi poliţiste şi, după două filme văzute la cinema „Lucea-
fărul“, ştiu – nu ştiu cum – am scris o poveste intitulată 

„Moarte pe ecran şi în sală“. Fireşte, am pierdut caietul 
compromiţător. Mă captiva mesajul ascuns în criptogra-
fie, corespondam cu revista Rebus, descoperire mare de 
la care, fiindu-mi publicate metagramele, am căpătat pri-
mele mele drepturi de autor. Erau sume mici, dar erau 
victoria mea. Mă ascundeam de lume, ocupat cu defini-
ţia subtilă a cuvântului şi nu eram atent – şi mă condamn 
pentru asta – la versificările zeflemiste ale tatălui meu şi 
nici la povestirile lui. Apăruse o nouă atracţie: plachetele 
de literatură ştiinţifico-fantastică pe care le citeam noap-
tea la lumina unei lămpi cu petrol. Când nu mă aşteptam, 
pârât fiind de colegul de bancă, Dan Timofte, că scriam 
poezii, domnul Andrieş, care era şi profesorul meu de 
literatură română, mi-a cerut să-i arăt ce am scris. Ori, 
eu nu aveam comisă nici o poezioară. La repezeală am 
compus o cântare ridicolă a naturii, demnă de gradiniţă, 
care apare (!) în nr. 2 /1968 al revistei liceului, intituată 
iniţial „Avântul“. Publicaţia şcolară evoluează şi devine 

„Lyceum“, eu fiind băgat în colectivul de redacţie, alături 
de Segall Jana, Hirsch Lucian, Brădescu Dorina, Hoişie 
Silviu s.a. După ani, când mi-am recitit minunile de atunci 
mi-am dat seama că, de fapt, eu compuneam texte meca-
nic, fără emoţie şi fără ştiinţa metaforei, iar în comentari-
ile mele voiam să impresionez folosind concepte preluate 
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din gândirea lui Constantin Noica. Străluceam în sfidarea 
normelor, aveam o chică deranjantă pentru algebra stilată 
şi răspunsuri ireverenţioase pentru tovarăşa din vâlceaua 
matematicii. Nu am arătat talent literar, ci poza de mete-
orit cu veleităţi, dar cu texte puerile. După o vreme am 
recitit „Lyceum“ şi am văzut că textele lui Silviu Hoişie 
erau de real talent, iar ale mele sunt compuneri de plati-
tudini, în căutarea expresiei insolite. Deci nici în anii de 
naivitate, nici în cei de nerozie şcolară n-am arătat talent 
literar… Dar vieaţa ne duce la poezie. Eram încă minor 
când, într-o dimineaţă, tatăl meu a murit, iar după căteva 
luni s-a sfârşit şi mama. Mintea mi s-a crispat şi scriam 
rânduri de revoltă faţă de Dumnezeu. Fără „şcoala“ creş-
tină, am căpătat îndreptăţire să-l judec pe Dumnezeu şi 
să-l fac vinovat de nesocotinţă. Îl întrebam ce calcul are, 
de ce a lăsat moartea să-mi ia părinţii într-o clipă nepo-
trivită. Am umplut un caiet dictando cu răfuiala mea cu 
Dumnezeu… După o vreme, într-o criză, am socotit că 
notaţiile mele de atunci în două caiete dictando îmi sunt 
compromiţătoare şi am folosit focul din sobă. Voiam să 
le rescriu şi să scot sfâşierea. N-am mai reuşit. Cuvântul 
trăit şi ars nu poate fi recuperat. În revista „Lyceum“, în 
redacţia căreia eram, mi-am publicat primele eculubraţii 
poeticarde, dar şi câte o „cronică literară“ submediocră, 
cum îmi amintesc ce am scris despre Nichita Stănescu 
la apariţia cărţii „În dulcele stil clasic“. Revista trebuia şi 
era apreciată de ziariştii „Clopotului“, iar ultimul număr 
al „Lyceum“-ului la care am lucrat înainte de bacalaureat 
a căpătat un premiu la nivel naţional. Nu-mi reneg scri-
sul de atunci, era determinat de momentul de învăţare. 
Eram „ochit“, aşa că am trimis ziarului un grupaj de texte, 
zise de poezie, iar în pagina literară din iunie 1970 îmi 
apar două compuneri patriotarde, însoţite de un scurt 
comentariu al reactorului şef. Aceasta ar fi prima mea 
probă poetică locală, dar adevăratul meu debut (jude-
când după măsura recunoaşterii poeziei) consider a fi 
apariţia în revista „Familia“ nr. 10 din 1980 a unui poem 
intitulat „Primăvara“. Iar eu mi-am însemnat momentul: 

„Moşul Valea /mi-a tăiat calea“. Dar una este să fii publi-
cat într-un cotidian de judeţ şi într-o antologie editată 
de organul local, alta să-ţi apară textele într-o revistă lite-
rară cu istoric şi spirit critic şi să fii publicat de o editură 
cu exigenţe. Trimiteam grupaje de poezii la concursuri 
şi festivaluri literare anunţate în presă, dar şi la editu-
rile „ocupate“ cu poezia. Aveam ocazia să ne cunoaş-
tem confraţii de conspiraţie poetică, să fim prieteni şi 
adversari, să facem cuceriri. In câţiva ani am adunat o 
duzină de premii în cartoane, mulţumit însă prin noile 
relaţii. A meritat să tot aştept decizia din 1980 a Editu-
rii Albatros, eram printre câştigători, dar editura nu mai 
avea suficiente fonduri pentru a scoate câte o carte pen-
tru poeţii aleşi. Asta era explicaţia oficială. Aceeaşi solu-
ţie a fost aleasă şi în 1981, iar abia în 1983 apare „Caietul 
debutanţilor 1980-1981“. Grupajul meu intitulat „Uni-
tăţi de suflet“ apare în caiet în ordinea alfabetică, ceilalţi 
autori de poezie fiind Romulus Bucur, Simona-Grazzia 
Dima, Ion Bogdan-Lefter… Pentru 1981 şi tu eşti între 

debutanţi, având o selecţie din „Esopia“. Dumnezeu să o 
ierte pe doamna Gabriela Negreanu… Ocheam o damă 
frumoasă în troleibuzul mergând spre Casa Scânteii, iar 
la Albatros ea m-a întâmpinat, surâzând.

G.D.: Ce scriitori, pe viu, aici la Botoşani, te-au impresionat, 
încât, să zic aşa, ai fi vrut să fii ca ei?

G.L.: Mihai Ursachi. Încă o dată trebuie să recunosc faptul 
că moşul Valea / care mi-a tăiat calea mi-a deschis ochii 
asupra poeziei autentice, comisă din trăirea unei proprii 
căţărări pe Golgota. În lista mea figurează trei arhangheli 
Mihail: unul este un frate al meu, altul, cum vezi, Magis-
trul, iar altul Eminescu.

G.D.: Ce poeţi români ai acelui moment te atrăgeau, te con-
vingeau, ştiind că erai destul de mofturos în a-i alege pe 
cei mai buni?

G.L.: Ştiu că nu eram dus de capriciu şi recunosc că m-au 
atras unele poetese. Cele intangibile şi în cătare de iubă-
reţ, eşecul fiind previzibil.Nu m-au atras lălăiala, discursul 
încărcat de metafore şi fără mesaj. Când cumpăram o carte 
de poezie era o excepţie. În schimb, cumpăram şi citeam 
toate revistele literare, fiecare având pagini întregi dedi-
cate poeziei. Ele precedau cărţile, aşa că eram în cunoş-
tinţă de cauză. Dacă eram nelămurit, mă punea la punct 
criticul literar, deja cu ochii înroşiţi pe productul respectiv. 
Cum ştii, după ignorarea manualelor, prima mea şcoală 
de teoria literaturii era convorbirea bizantină cu Lucian 
Valea, carele era şi prima sursă de informaţii. Apoi, teza 
lui Matei Călinescu („Conceptul modern de poezie“) din 
1972 mi-a deschis mintea. Săptămânal eram prezent la 
magazinul de presă căutând revistele literare. O rapidă 
vizualizare a primelor pagini, dar şi „poşta redacţiei“ mă 
obliga ce să cumpăr şi să citesc. Aşteptam, întâi, răspun-
surile Ninei Cassian, apoi, ca şi tine, răspunsurile lui 
Geo Dumitrescu. Într-un aşazis jurnal îmi notam nume 
de autori şi versuri care mă impresionau. După o vreme 
am văzut că unii poeţi prolifici se repetă, iar autopastişa-
rea e socotită bună. În atenţie rămâneau Stefan Augustin 
Doinaş, Nichita Stănescu, Ioan Alexandru… „Nu-i nici 
filosofia multă de folos/ nici sihăstria multă nu-i folosi-
toare“ mi-au devenit un fel de îndrumar. Eram atras şi 
de versul provocator comis de Ioanid Romanescu, iar 
versurile lui („Legaţi-aş eu la gât talanga lunii /cum de 
talanga poeziei sunt legat“…) le citam deseori. Între poe-
tese, Ileana Mălăncioiu era o revelaţie.

G.D.: Sportul, în mod special boxul, cu ce te-a atras? Ce 
mize îţi propunea? Unde te antrenai, cu cine? Ce perfor-
manţe ai avut?

G.L.: Până aproape de adolescenţă, în cartierul meu, între 
fosta stradă Copou, actuala N. Iorga, şi şoseaua Iaşului 
aveam „prieteni“ buni, cu care uneori intram în încăie-
rări. Într-o noapte de înviere o bătaie în curtea bisericii 
Sfântul Ioan m-a pus la pământ. De atunci am căutat să 
mă apăr singur şi am avut norocul să întâlnesc un antre-
nor deosebit, un medic stomatolog, pe nume Ucenic. Cu 
el am ajuns la galele de box interjudeţene, la care am şi 
câştigat şi pierdut confruntări. Tot cu succes am şi pier-
dut, o dată prin K.O. La Botoşani, comentator „obiectiv“ 
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al meciurile de box era Dumitru Ignat. Campion de zonă 
a ajuns doar fratele meu, Tiberiu, mai agil şi cu lovitură 
neaşteptată. Dar anii de pugilistică mi-au impus o gim-
nastică folositoare şi o cumpănire a răspunsului fizic.

G.D.: A venit şi vremea să ne cunoaştem faţă la faţă, destul 
de tîrziu, după ce trecusem de douăzeci de ani? Erai un 
activ al Cenaclului „Mihai Eminescu“. Erai mereu crispat, 
neiertător cu cei ce improvizau? Cum te-ai format ca scri-
itor? Ce lecturi ai avut la începutul formării tale?

G.L.: În trei caiete din 1970-1978 pe care le-am zis „Cuştile 
poetului“ şi pe care, în parte, le-am păstrat cu explicaţia 

„dezavantaj: să fii prea deschis şi prea direct“ mi-am notat 
fraze din cărţile şi revistele citite şi, uneori, „efectele“ lor 
asupra mea. Nu pot relua aici însemnările, dar am văzut 
demn de reţinut părerea lui P.I. Bieltz privind „Nocivi-
tatea eclectismului“, dar şi cuvântul lui Ion Caraion des-
pre Robert Desnos, „restrângerea conceptuală“ pe care o 
presupune „demersul inteligenţei poetice“ la Alexandru 
Ivasiuc… Mi se bagă în minte „Ideea unificaţiei culturii“ 
(C. Noica), dar şi Tennessee Williams: „Păsările care se 
hrănesc cu stârvuri au încercat să-mi ciugulească ochii, 
limba şi creierul, dar n-au reuşit să ajungă la inima mea“… 
Citesc „Muntele vrăjit“ şi-mi notez doar „Mundus vult 
decipi“, iar din Horaţiu reţin „Urăsc profanul vulg şi-l ţin 
departe“. Un caiet întreg am destinat lui Albert Camus, 
între citate socotind să-mi pun şi „filosofia“ mea. „Căde-
rea“ mi-a devenit obsesie. După povestirea amorurilor 
din prima juneţe, făcută mai mult pentru a mă disculpa, 
absurdul zilei mă precipita spre metafora provocatoare.

G.D.: Viaţa literară de la Botoşani, în acea vreme, cu diverse 
figuri, de la Alexei Rudeanu şi Ion Murgeanu la Corneliu 
Fotea (Radu Cadelcu) şi Lucian Valea, era una destul de 
vie pe atunci. Ce te atrăgea spre acea viaţă, ce te respingea?

G.L.: Din câte ştiu, ceea ce numeşti tu „viaţă literară“(= lansări 
de carte, întâniri cu cititorii, şezători…) în zonă, aceasta 
nu exista în anii şaizeci. Exista numai o chemare spre poe-
tizare, iar eu nu am trăit o vieţişoară cu aromă literară în 
care să fie Rudeanu Alexei şi Murgeanu Ion, iar cu Fotea 
Corneliu şi a lui consoartă am avut numai relaţii corecte 
de prietenie. Cu „moşu Valea“, cum îi spuneam toţi, am 
avut o relaţie dascăl- discipol, dar şi de prietenie. Când 
constata că greşeam, la următoarea întâlnire îmi aducea 
o notă în care mă punea la punct. Îmi amintesc o călăto-
rie la Bucureşti, el ducând manuscrisul „Generaţiei amâ-
nate“. Cred că omul Valea şi-a căutat o grupare de tineri 
cu aspiraţii literare pentru a-şi arăta starea introspectivă 
şi autoritatea, se împlinea ca învăţător, dar avea nevoie 
şi de asistenţa pe care să o dirijeze. Modelul său de poet 
nu trebuia să aibă viaţă de familie, ci să devină un Sisif 
căţărat pe metaforă.

G.D.: Viaţa ta de familist a început destul de timpuriu. A 
diminuat cu ceva această implicare familială opţiunea ta 
pentru scris?

G.L.: Norocul meu că m-am „implicat familial“! Dupe acte, 
m-am cuplat cu consoarta exact la momentul oportun… 
Bine este să-ţi cunoşti toate iubitele tinereţii, bine este ca 
tu să-ţi alegi partenera de viaţă, bine este ca tu să-ţi creşti 

copiii. Apoi, eu nu am ales să scriu poezie, ci vieaţa mi-a 
dispus poezia… În naivitatea mea, n-am văzut ca scri-
sul să fie o profesie, ci o confesiune şi mărturie a trăirilor 
mele. Nici când vedeta Ion Crânguleanu a dat un spec-
tacol de genialitate în aula liceului A.T. Laurian nu am 
văzut scrisul ca lucru aducător de glorie şi bănuţi, ci ca 
măsură şi dispoziţie personală de înregistrare a eveni-
mentelor şi a gândurilor. Mereu îndrăgostit, când la Iaşi, 
când la Capu Câmpului, când la Pojorâta, când la „fata 
împăratului“, când la o curtezană din centrul oraşului, 
aşa că trebuia să mă orientez. Nu mai aveam pensia de 
urmaş, iar la ziarul devenit săptămânal nu mai aveam 
loc. Nu ştiam că vieaţa de cuplu înseamnă o juguire, iar 
în ziua în care s-a născut primul meu copil, Eva, am leşi-
nat la poarta maternităţii, apoi am asaltat poşta cu pli-
curi cu grupaje de poezii trimise la concursuri şi reviste 
literare… Mă înghesui, alături de tine, la librăria din 
Iaşi, unde Nichita Stănescu îşi lansa noua carte, „Epica 
magna“, apoi, lăsaţi să ne descurcăm la intrarea în bibli-
oteca Universităţii, reuşim să trecem de cerberul Traian 
Iancu, fentat de Ana Blandiana… Am asistat la „specta-
colul“ provocat de Ion Nicolescu şi Florica Mitroi la Tea-
trul naţional, iar mintea îmi era pornită pe calea diatri-
bei. Cred că elegia mea din 1972 pe care ai fost cândva 
silit să o reciţi, scrisă într-o clipă, era un semn al incon-
ştientului, avertisment pe care l-am ignorat. Într-o noapte 
de septembrie 1977 fiul meu, George, se sfârşeşte lângă 
mine… N-am mai scris nimic o vreme. Nu pot să-mi iert 
că în cele şase luni de viaţă nu i-am făcut nicio fotografie.

G.D.: Ai cochetat cu filosofia. Ba chiar la un moment dat, 
aproape cu ostentaţie, spuneai că te gîndeşti la un sistem 
filosofic propriu. Acesta se ascundea în trei bile de rul-
ment, pe care le ţineai în mînă, amestecîndu-le mereu, ca 
într-un perpetuum mobile. Aşa să se fi născut şi versurile: 

„Vin zăpezile, vin zăpezile/ Domnule Nietzsche, Domnule 
Heidegger…“?

G.L.: Am avut ca prim profesor de filosofie pe Valerian Cal-
dare, de la care am aflat ceva despre metafizică. Plecat la 
Suceava, n-am mai avut omul disponibil. Cei care i-au pre-
cedat erau fixaţi pe materialismul dialectic şi socialismul 
ştiinţific. Vizibil, fără apetenţă pentru o căutare filosofică, 
inabordabili. Aveau privire de pasăre beată, de curcă. În 
privinţa momentului meu filosofic: nu aveam un sistem, 
ci o teorie a definitului şi nedefinitului, iar povestea cu 
bilele (care nu erau trei, ci două, semnificând ambiva-
lenţa) era un mod de provocare. Ca şi poemul din care 
citezi în care, dincolo de rima forţată, se află un arhetip…

G.D.: Din cît se vede din poezia ta, ai scris tot timpul, dar ai 
debutat editorial relativ tîrziu? Cum de s-a întîmplat aşa?

G.L.: După experienţa liricoidă de la „Clopotul“, cu iz patri-
otard, altfel bănoasă, drepturile de autor fiind consistente, 
trezit la conştiinţa propriului scris, am scos din manus-
crise textele singurătăţii mele, iar cu ele capăt o serie de 
premii la concursurile de poezie din ţară. Întâlnirile cu 
poeţii din ţară îmi erau suficiente. Nu sunt orientat şi con-
tinui în aceeaşi linie, trimiţând editurilor manuscrise cu 
titluri şi poeme nepotrivite cu serviciul de cenzură. La 
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Junimea, condusă de fiul fostului meu profesor de română, 
Andi Andrieş, cu care mă ştiam din copilărie, am trimis 
o carte intitulată „Antibarbari“, iar la editura Eminescu o 
carte cu un titlu asemănător. Îmi revizuiesc textele, scot 
pe cele „compromiţătoare“ şi trimit la „Albatros“ o altă 
carte. Aşa că am ajuns o „minune“ întîrziată. Ştii bine 
că în deceniul şapte era o vreme de asalt asupra edituri-
lor, dar şi de restricţii şi „exigenţă“ a cenzurii. În Caie-
tul Editurii Albatros pentru anii 1980 şi 1981, la care am 
făcut referire, sunt îngrămădiţi 31 de autori de poezie cu 
câte o selecţie din manuscrisele citite de un juriu reduta-
bil (M. Sântimbreanu, Ion Acsan, Constanţa Buzea, Ste-
fan Aug. Doinaş, Domica Filimon, Gabriela Negreanu, 
Laurenţiu Ulici).Tu, tenace, deşi eşti debutant în 1974 la 
Editura Eminescu… redebutezi (!) în 1981 la „Albatros“.

G.D.: Trăieşti în ultima vreme religios. Eşti chiar un enoriaş 
cu practică liturgică? Această cale de linişte sufletească te-a 
descoperit sau ai descoperit-o? Cum?

G.L.: Cred că e firesc să trăiesc după credinţa părinţilor pe 
care am regăsit-o. Devenirea creştină nu este însă o „cale 
de linişte sufletească“, nu se leagă cu ataraxia. Ea nu este 
nici cădere în amăgire, cum zice recent criticul literar, 
impins de etimologia multiplă şi de mintea unui „ Pro-
fesor de Înţelegere Publică a Ştiinţei“, Richard Dawkins. 
Eu cred că viaţa cu raţiunea morală a lui Dumnezeu, aici 
în termenii lui C.G. Jung, este o clipă de trăire individu-
ală a arhetipului Christos. Apoi, eu văd că omul dus de 
destrăbălarea simţurilor nu are ochi pentru deşertăciu-
nea ştiinţei. M-a născut o Evă cu credinţă ortodoxă şi am 
locuit ca prunc un an în casa parohială a biericii Vovi-
denia, închisă în 1951 de autorităţile vremii şi am cres-
cut în casa unui evreu, rabinul Herşcu Segall, de profe-
sie tinichigiu, de care deseori îmi amintesc şi considerat 
habotnic de confraţi… Casa lui era vis-a vis de casa lui 
N. Iorga, devenită…cizmărie. În fiecare duminică mama 
noastră ne ducea la slujba de liturghie la biserica Sfân-
tul Ioan Botezătorul. Eram captat de picturile din inte-
rior, iar scena tăierii capului sfântului Ioan Botezătorul 
mă urmărea toată ziua. Călăul avea într-o mână, ţinut 
de păr, capul sfântului, iar în cealaltă mână, plecată, un 
topor, fireşte, cu sânge pe tăiş. Cum îmi opream privirea 
spre trupul împăroşat al Botezătorului îi vedeam mişcarea 
sângelui… Prima carte pe care am ţinut-o în mână era o 
carte de rugăciuni creştine. O am şi acum şi are semnă-
tura bunicilor mei dinspre mamă, a căror casă şi gospo-
dărie erau lipite de terenul mănăstirii Coşula. În copilă-
rie, vara, mă strecuram cu teamă prin găurile din zidurile 
ei. Acum, slujba de liturghie face parte din firescul vie-
ţii mele. Cine nu o trăieşte nu poate să aibă o înţelegere 
potrivită. Fiind mereu în contradictoriu, o provocare a 
fost pentru mine Georges Ory, cu ale lui „eseuri critice“ 
apărute la noi în 1981. Am căpătat impuls să interpretez 
textele repetate în biserică. Cred că pot să critic încreme-
nirea în spectacol, fredonare şi legendă, recit din psalti-
rea împăratului David, uneori în traducerea versificată 
a lui Tertulian Langa, dar citesc şi „Analiza semantică a 
unor termeni din Noul Testament“ (Societatea Misionară 

Română, Wheaton, Illinois, 1992), chiar dacă are autor pe 
William Barclay, dar şi cuvântul lui Ravi Zacharias (vezi 

„Sfîrşitul raţiunii“, Cartea Creştină, Oradea, 2010)… Căr-
ţile de poezie din bibioteca personală sunt concurate de 
cele de istorii şi studii ale creştinismului. După poezia 
Vechiului Testament, aflu poezie în scrierile „monahilor 
pustiei“, între care Evagrie Ponticul, tradus de C. Bădiliţă.

G.D.: Revenind la viaţa literară din tîrgul nostru, afectată 
ca peste tot, la nivelul impactului, contactelor, comunică-
rii, dialogului, în ultima vreme de pandemia de care, se 
pare, vom scăpa curînd, are, această viaţă, vreun impact 
asupra comunităţii? Este ea în vreun fel receptată, apreci-
ată, luată în seamă?

G.L.: Nu cred că vrem mai mult, ci că ne victimizăm în 
faţa unor analfabeţi. Scoatem cărţi pe care le citeşte altă 
lume şi invocăm o viaţă literară în târgul nostru. Iar lite-
raţii sunt împrăştiaţi dupe glorie, ignorându-se. Eu mă 
bucur pentru fiecare. Mă bucur şi pentru păpuşica pri-
mar, pentru noul prefect superdotat şi pentru dama de 
la feudă. Pentru că au multă ştiinţă de carte, pentru că 
au ştiinţă de carte, pentru că au ifose şi pretenţii nejusti-
ficate, pentru că nici noul prefect perfect, nici dama de 
la feudă nu au ştiinţă de moarte. Dupe jumătate de veac 
de amor cu spiritul local weberian, eu m-am adaptat la 
indiferenţa autorităţii şi mă străduiesc să o ignor. Episo-
dic, de la primarul Cojocaru şi până la primarul Nimeni, 
autoritatea (b)locală se forţează să se arate gâdilată sub-
suori de scriitori.

G.D.: Poate scriitorul român exista fără frustrare în afara 
breslei sau cu frustrare în interiorul acesteia?

G.L.: În ianuarie 1990, îndeplinind condiţiile de atunci, 
dosarul meu de intrare în Uniunea Scriitorilor a făcut 
o plimbare la Iaşi şi a revenit aşa cum l-am trimis. Nu 
ştiam să mă bucur, dar am hotărât să fac un pas înapoi, 
să revin în găoacea mea. Pururi vesel, înfăşurat în cear-
ceaful singurătăţii, bucuros că nu i se văd greşelile, mul-
ţumit cu cartoanele – diplome de participare la marile 
congrese literare, of course, scriptorul nostru neînregis-
trat în catastife se vede bine în oglindă. Intrat într-o afa-
cere, apoi în alta, câţiva ani mi-au trebuit să-mi fac o selec-
ţie din manuscrisele trimise în copie la edituri (Albatros, 
Eminescu, Cartea Românească, Junimea). Acum cred că 
sunt un bun creştin şi ştiu să mă bucur, de câţiva ani fiind 
primit în cortul castei. Mă bucur să-mi fie lăsată poezia 
la întâmplarea unei aplicaţii de calculator, mă bucur şi 
să-mi fie scoase din pagina tipărită notele mele de citire 
în bine. Cred că omuleţul care scrie literatură nu poate 
invoca anumite lipsuri ori inconveniente, fiindcă ele 
apar pe măsură ce le constată şi dispar când le ignoră. 
Adu-ţi aminte, Gellu, Ion Crânguleanu şi Andi Andrieş 
s-au aprins în acelaşi ev. Primul scrie în conul de umbră 
meritat (?) „Traversarea nedreptăţii“, iar celălalt, orientat 
politic, devine „poetul comediei realiste“. Şi unul şi celă-
lalt ar fi trebuit să se bucure. Unde nu e credinţă, bucu-
ria se îneacă într-un pahar de whisky în barul de lângă 
Teatrul naţional din Iaşi.
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G.D.: Ce e rău sau de unde vine răul care a rupt viaţa ce părea 
oarecum normală între scriitorii botoşăneni?

G.L.: Au şi literaţii neputinţele lor. Ce e rău e că unii „scri-
itori botoşăneni“ au îmbătrânit urât, ignorându-se ori 
pupându-se reciproc în momente festive, uitând de 
junii din realitatea apropiată. Am mai spus că şcoala lui 
Lucian Valea nu are continuare. Fără „apostoli“ şi disci-
poli, cezarul aplaudat la Roma se stinge acasă… Iar lite-
raţii botoşăneni par că se simt bine că stau la colţ. Meta-
fora de calculator, scrierea prefăcută şi referinţa critică 
orientată au fost folosite şi concurat cu poziţia instituţi-
ilor de referinţă ca trambulină pentru instalarea unui tip 
nou de vedetă ivită din smârcuri şi bălţi.

G.D.: Ne pîndeşte o vreme de restrişte? Cum priveşti eveni-
mentele din ultima vreme, cele ce ne pun viaţa în pericol, 
existenţa într-o lume ameninţată de război?

G.L.: Mulţumim domnului Geoană şi echipei, dar omul des-
cântat de „Bacantele“ lui Euripide rămâne într-o alarmă 
continuă. Umbrela de ploaie promite deasupra capu-
lui… Aşazisele ştiri ale zilei sunt de fapt motive de aver-
tizare şi punere în gardă…Omul află zilnic primejdii. 
Pare-se că aşazişii gazetari care se strofoacă să ne moni-
torizeze au indicaţia să ne înfricoşeze. Fireşte, creştinul 
de liturghie nu stă cu ochiul pe oferta firmei de turism, 

cu plaje însorite şi plaje fără vicii, nu aşteaptă nenoro-
cirea, ci trăieşte cum înţelege smerenia şi se războieşte 
vrând-nevrând cu avertismentele cotidiene, cu ţaţele din 
administraţia locului, ocupată cu mulgerea cetăţeanului. 
Încă se gândeşte dacă să accepte să plece la casele copi-
ilor lor adaptaţi la altă lume. Zilnic intimitatea lui este 
pândită de cozile de topor fixate la primăria profitoare, 
de apagii aroganţi, gunoierii de ieri ori falşii poliţişti ai 
locului. Înainte de ameninţarea războiului sunt somaţi-
ile şi titlurile executorii trimise la adresa terestră chiar şi 
pentru morţi. Chiar îmi închipui pe unchiul meu, Luca, 
şi verii mei decedaţi de ani buni…înviind în biroul şefu-
lui de la Taxe şi impozite.

G.D.: La ce lucrezi acum? Ce planuri literare ai?
G.L.: Când lucrez eu mă alint scriind o istorisire ce începe 

în 1800, din tinereţea unui copil orfan din Coşula. Caut 
să nu inventez, să nu romanţez, caut să folosesc înscrisu-
rile şi mărturiile pe care le-am căpătat. Mizez pe docu-
mente, socotind că fiecare act are greşeli. Vreau un alt fel 
de antiliteratură. Apoi, o carte caută editura interesată 
de poezia mea. Dacă nu e interesată, mă bucur. Dacă e 
interesată, editorul trebuie să se bucure primul. Cum ter-
min „istoria“, deşi trăim în imprevizibil, socot să mă apuc 
de o altfel de „Cădere“. Când nu lucrez comit poezioare.

George LUCA

ÎN CLIPE DIFERITE
Am visat că am ajuns la Topa Mică…şi ţipenie de om la Virgil acasă
şi, certo,am tot bătut şi aşteptat la poarta lui până când tot colţul de lume
a adormit, iar eu m-am tolănit în maşină, dedat băutului de lapte de bivoliţă.
Răsare Soarele şi,umilă, poarta îmi cere iertare: „Stăpânul a fost la programul de coasă“.
Mă trezeşte, precipitată, lumina reală şi pricep că, înghiontit de prefacere
ca de o amantă perfidă, căutătorul meu prin maţele punctului a cosit
toată noaptea senină, dintr-o extremă într- alta, fără să fie abătut
de vreun spectator de bordură, agăţat de semne ca o pungă de plastic de spini
iar praful cuantic ridicat în slavă de roţile de camioane boceşte şi reclamă
că a fost izgonit de pe deal şi nu i s-a permis să doarmă pe iarba fiarelor.

Cum tropăieşte dinlăuntru tăcerea, nu mai bat la aceeaşi poartă şi la aceeaşi fereastră
omuleţul are lucrarea lui de salvare şi visează subiectul şi celălaltul lui
descompus cu tăiş de mătase, aşa că las îngerul care iscodeşte fără întrerupere
în singurătatea lui să afle ce ştie şi să vadă „întunericul cel mai dinafară“.

CURGE VIAŢA
Curge viaţa mea fierbinte pe şosea
ca să mă apropii de orizont,
unde mă seduce cântarea prohodului Maicii Domnului.
Coriştii se ascund după morişca de texte când sparg şoapta şi murmurul semnelor
iar când li se stinge trâmbiţa vine din altar chiar regele cu trup şi suflet.
Ţin de banca pe care am cucerit-o, îmi pun pomelnicul şi samsungul
pe locul meu în timp ce predau Melkisedecului meu o lumânare aprinsă
şi un pomelnic la uşa dintre icoane.
Lumea se strecoară înăuntru, ocupă poziţii de vedere a sfintelor taine
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deşi ele trebuie să se ascundă după catapeteasmă.
Lumea recunoaşte vocile şi îşi face semnul crucii în taina
în care că preotul pluteşte şi împrăştie fumul de tămâie.

Înconjor oraşul ca să găsesc un loc bun pentru
cafeaua după liturghie şi ajung acasă, pe terasă.
Mă las dus la toaletă şi sedus de laptop să văd în direct
minunile zilei. Văd cum intră în Kabul talibanii
şi aud în perete chiţcăit de şobolani. Semn că n–am plătit
impozitul talibanilor.

DACĂ TIMPUL
Vă comunic faptul că în tigaia fierbinte de semne din faţa domniilor voastre
se înăbuşă liberul arbitru ca un codobelc cu dreptul de petrecere prin univers
taxat adică de primăria sfântului andrei care promulgă bula de argint pentru parcare
iar dedesubt stă în format pdf sarcofagul de „Glose“, bun să salveze faţa de masă
şi să amăgească „grija neagră“* din spatele călăreţului prin acelaşi birou.
Prin urmare, cioara nesocotinţei cârâie deasupra şipotului ocupat de Ali Baba
şi „ dacă timpul“ profită de licuricii fără pretenţii şi se caţără pe umerii uriaşilor
stelele îşi schimbă poziţia şi legea devine capră care se împerechiază
of course, cu lupii înţelepţi
iar mintea de bibilică se roteşte deasupra ca un uliu ochind
păsărica dătătoare de mărgăritare prin curte.

INIMA SLABĂ
„Onorabeli domni şi onorabele dudui“*
cioara nu vrea răul nimănui, doar cârâie
născocirile ca nişte rechizite ale teoriei literaturii,
aripa neagră saltă deşteaptă fără să fie gâdilată subsuoară
şi aşteaptă vipera dorinţei cum se strecoară
ca o săgeată amăgitoare între zalele armurii.

Venerabili nobili, venerabile cucoane,
cioara nu înşeală pe nimeni, doar croncăne
la faţa locului logoreea fericiţilor grămătici lăudând
maimuţa care sare precum maşinuţa cu arc din povestea
amăgirii şi-a trezirii direct în universul sensibil
şi pierde omuleţul de rând de sirena din pământ.

Domni onorabili, venerabile cucoane, distinşi geniali
lehamitea a luat-o înaintea perspectivei ca o vulpe
între evidenţa nemuritoare şi judecata în zigzag:

„inima slabă“** bate şi la sfinţi şi la papagali.

* George Demetru Pan, „Târfichi“, tragicomedie, revista Petrodava nr. 9, Piatra Neamţ, 1933.
** Iisus Sirah, 2,14.

OPRIRE
(între Galaţi şi Vaslui)

Maimuţa mea din oglindă culege
măceşe de pe marginea şoselei.
Asta vrea şi o las, îi dau o pungă
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pentru recolta dintre spini.
Acasă tot ea o va pune la uscat.
Aştept maşina smerită să-mi păzească mintea
străluminată şi chinui tufişul fără niciun rost.
Îmi ascund adevărul, jivină scăpată din capcană
cât trece în viteză pe lângă noi lumea

„care le vede pe toate“ *
de parcă se grăbeşte să moară
înaintea iluziei de trezvie.
Mintea mea luminată de „întunericul adevărului“ intră în mintea
judecătorului lăsat la tribunal să indice următorul termen.
În faţă văd doi corcoduşi cum redescoperă iluzia de trezvie
şi se străduiesc să facă pacea albă de primăvară.

* Menandru.

BUN DE MUZEU
Cum subtil trece tractorul regelui Melchizedec între brazi
adorm în livada mănăstirii Ştiubieni şi între merii smeriţi
mă luminez ca Pavel şi constat că sunt nemuritor
ca un câine care a căpătat încă un os de ros
sunt salvat de socotinţa zarnacadelei ocupate cu înflorirea apei
ca o inimă rozie ieşită din băltoaca de cuvinte.
Ca bun îngropat văd că beneficiez de tratamentul meritat de mort
bun de înviat la nevoie şi după vreme,
precum un fluturaş din viermuială,
văd că de fapt sunt îngropat la o margine a pieţei de litere
acolo unde sfântul glas din Pelopones psalmodiază ca un porumbel singuratic
urlup şi urlup şi urlup şi oglinjoara bună şi complice se ridică
din „nămolul din adâncuri“* pentru fardul rapid şi snopul de floricele.

* C.G. Jung

MARIA, CENTRALA MEA IUBITĂ
De-o vreme lighioana mea tandră, centrala mea antică pe aer inefabil,
îmi surâde complice: eu pot deveni rege prin înfrânare şi ea se poate
preface în vedeta balului fiindcă pune nebunia în gheţărie
şi lucrul muşcat de viperă scheuană de luciditate,
eu ating un stimul de aprindere şi inima ei dusă de „răzvrătire metafizică“ *
porneşte instalaţia paradisului meu care se cutremură fără socoteală
încât sângele se precipită năuc spre pierderea de sine creditoare.
De-o vreme centrala mea iubită nu se mai lasă ispitită de veşnicia rozie
şi merge doar cât povestea mea îi dezmiardă coapsele şi sinapsele
şi cât timp degetele mele străvezii îi caută ficţiunea de împărăţie.
De-o vreme centrala mea pe aer inefabil ascultă psalmii şi vocalizele lui Saul
flacăra închipuirii se leagănă între pernele desfătării şi se prăbuşeşte
ca un pietroi
până când îngerul meu luminează pleava rătăcind spre al- Shām**
şi pune o pereche de aripi în loc de regulator de mediu.

*Albert Camus, Rebelul

** Denumirea veche a Damascului.
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O

d
Ioana DIACONESCU

Tenorul „fenomenal“ Dinu Bădescu 
şi deschiderea dosarului penal 
014126 Bădescu Dinu şi ceilalţi. 

Urmărirea, condamnarea şi arestarea 
în cadrul „Lotului de la Operă“

Odată cu iarna sfîrşitului de an 1959 şi începutului de an 
1960, represiunea „tenorului fenomenal“ Dinu Bădescu 
ia proporţii de neimaginat. Pentru o condamnare la 
temniţă politică cît mai îndelungată era nevoie de acu-
zaţii politice care mai de care mai neverosimile. Pana 
acum fusese acuzat de „spionaj„în slujba Occidentului 

„putred“, se instrumentase o urmărire informativă cu 
agenţi fără număr, din rîndurile colegilor de scenă şi de 
aiurea, se pusese la cale racolarea lui ca agent pentru a-l 
obliga regimului poliţienesc(adevărata faţă a regimului 
democrat-popular din România), va fi urmărit în fiecare 
clipă a vieţii sale personale sau artistice, este interpretat 
cu rea-voinţă şi cu ură actul său artistic desăvîrşit, lec-
turile sale din carţi de valoare culturală universală sunt 
interpretate ca „subversive“ şi „duşmănoase“, orice afir-
maţie a sa de natură artistică este interpretată politic 
etc. Dar, cu tot mai mare atenţie şi intenţie distructivă, 
Dinu Bădescu va fi urmărit non-stop împreună cu gru-
pul mrilor interpreţi de operă, colegi şi prieteni de scenă, 
de valoare artistică indubitabilă, grup căruia i se alătu-
raseră cu admiraţie şi prietenie devotată şi redutabilă 
mediul Gheorghe Olănescu şi incomparabila pianistă 
corepetitoare Viorica Cojocaru. Iată documentele (din 

acelaşi Dosar I 257939, vol.1 deschis la 5 XII 1958 [pri-
vind pe Bădescu Dinu – Constantin] provenit din Dosa-
rul individual 2065):

„ Cu ocazia săbătorilor de iarnă (1959 – 1960), Olă-
nescu Gheorghe, directorul spitalului Fundeni, a orga-
nizat o petrecere la domiciliul său unde a invitat mai 
multe persoane printre care:cu Dinu Bădescu, Ştefănescu 
Goangă [Petre], Şerban Tassian, Valentina Creţoiu şi 
Nicolae Secăreanu. Sus-numiţii, după ce au ascultat la 
radio o cuvîntare a ex-regelui Mihai, au cîntat în cor 

„trăiască regele“.
Din notele agentei „Micşunica“ reiese că aceste per-

soane se adună de obicei la domiciliul lui Cojocaru Vio-
rica, Olănescu Gheorghe şi la restautrantul din str. Virgiliu.

2. În baza acestei informaţii s-a instalat T.O. la domi-
ciliul lui Cojocaru Viorica.

Materialele obţinute confirmă informaţiile furnizate 
de agenta „Micşunica“ în sensul că Bădescu Dinu des-
făşoară activitate de uneltire contra ordinei sociale.[…]

Comuniştilor, în general le atribuie epitete[…]
B.D. afirmă că la noi <<este un regim terorist şi poli-

ţist, că dacă cineva zice ceva este considerat reacţionar 
şi sunt închise cîte 20 de persoane>>.
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Despre artişti afirmă că <<sunt oprimaţi din care 
cauză nu pot să creeze, iar muncitorii şi ţăranii o duc 
foarte greu, mor de foame>>.

De asemenea B.D. afirmă că şi statul sovietic precum 
şi celelalte state de democraţie populară sunt <<state poli-
ţiste, state de teroare>>. El spune că <<dceît să rămînă 
ăştia, mai bine să moară, el nu poate să trăiască aşa>> 
[…]. El defăimează realizările regimului nostru în dome-
niul construcţiilor, afirmînd că s-au făcut locuinţe <<ca 
nişte cutii de chibrite>>, iar despre Sala Congreselor(Sala 
Palatului – n.n.) spune că <<este oribilă>>.

În discuţiile lor duşmănoase ei afirmă că URSS <<frus-
trează ţara noastră şi alte ţări socialiste de diverse produse 
şi bogăţii fiindcă Uniunea Sovietică nu ar putea asigura 
existenţa populaţiei sale cu produsele proprii>>. […]

B.D. în discuţiile cu persoanele amintite propagă cu 
înverşunare ideea schimbării regimului nostru elogiind 
în acelaşi timp ţările capitaliste şi puterea lor militară, în 
special a R.F.G. şi S.U.A.

Referindu-se la orînduirea social-politică din ţara 
noastră el spune că trebuie privită ca o boală, ca o 
pecingine[…]

În altă ordine de idei el spune că datorită lui John 
Kennedy, noul preşedinte al S.U.A. <<Vor avea loc alegeri 
libere>> în ţara noastră şi că aceasta va duce la schim-
barea regimului.[…].

Aceste discuţii referitoare la propovăduirea schim-
bării orînduirii de stat prin război şi la elogierea ţărilor 
capitaliste sunt consemnate în notele T.O. cu datele de 
25 sept.1960, 5-17-20 oct. 1960, 19 – 20 – 26 nov. 1960 
şi 1 – 17 dec.1960.

Din discuţiile avute de B.D. cu Cojocaru Viorica şi 
Iancu de la Craiova, rezultă că el ar cunoaşte de existenţa 
unor organizaţii contra revoluţionare[…]

3. La 2 oct. 1960 a fost audiat numitul Goldstein Dorel 
în legătură cu B.D.

Din declaraţiile acestuia resultă că B.D., în discuţiile 
avute cu sus-numitul, a elogiat modul de viaţă occiden-
tal în comparaţie cu condiţiile de viaţă din R.P.R. pe care 
le consider inferioare, iar cetăţenii ar fi lipsiţi de drep-
turi. De asemenea Goldstein Dorel declară că Bădescu 
Dinu, a adus injurii şi calomnii la adresa conducători-
lor de partid şi de stat ai R.P.R. şi U.R.S.S. Din declaraţi-
iel lui Goldstein D. mai rezultă că Bădescu D. propovă-
duieşte ideea schimbării regimului nostru ca urmare a 
unei intervenţii din partea statelor imperialiste, care se 
va produce inevitabil.

Propunem arestarea lui Bădescu D. pentru săvîrşi-
rea infracţiunii de uneltire contra ordinei sociale, iar în 
ancheta preliminară se va urmări şi clarificarea sesizărilor 
în legătură cu faptul că ar fi agent al spionajului englez(la 
începutul sintezei stabiliseră că nu era! – n.m I.D.).

În prealabil, pentru obţinerea de noi materiale pro-
batorii cu privire la activitatea duşmănoasă a lui B.D. 

este necesar să mai fie anchetaţi numiţii Nicolae Rafael, 
Şerban Tassian şi după identificare, Popescu Costică 
şi femeia de serviciu a lui (sic!) Cojocaru Viorica. […]

Menţionăm că pentru anchetarea lui Şerban Tassian 
avem aprobarea tov. Ministru [de Interne]1

Locot. şef serv.,
Căp,
Tîrziu R

Lucrător operativ prim,
Lt. Major.
Arnăutu C.
7 iulie 1960“

Alte fragmente:
SINTEZĂ (fila 580 a Dosarului individual 2065)

“ Pînă în 1944 B.D. a făcut dese deplasări în străi-
nătate pentru completarea studiilor muzicale şi spec-
tacole în următoarele ţări: Italia, Elveţia, Olanda, Ger-
mania, Austria. Între 1947 – 1948 a cîntat la Opera din 
Viena şi intenţiona să nu se mai înapoieze în ţară însă 
deplasîndu-se din Viena la Praga pentru un spectacol i 
s-a ridicat paşaportul fiind determinat astfel să vină în 
ţară. De la această dată nu i s-a mai acordat viză de ieşire 
pentru ţările capitaliste.[…]

În jurul său şi al lui Ştefănescu Goangă[Petre] sunt 
grupate o serie de elemente ostile regimului nostru din 
cadrul operei, care atunci cînd se întîlnesc ascultă emisiu-
nile posturilor de radio capitaliste comentînd şi defăimînd 
realizările regimului nostru şi Uniunea Sovietică.[…]

Din urmărirea informativ operativă nu s-au obţinut 
materiale din care să rezulte că ar culege informaţii. Men-
ţionăm că în cursul desfăşurării acţiunii informative au 
fost folosiţi şi agenţii, ambii solişti la Teatrul de Operă 
şi Balet, colegi şi prieteni ai lui B.D. care au deconspirat 
legătura lor cu organele de Securitate.

Aceştia, aşa după cum am menţionat în cuprinsul sin-
tezei, fac parte din cercul de elemente duşmănoase gru-
pate în jurul lui B.D.

M.A.I.
Direcţia 222“
HOTĂRÎREA
Pentru închiderea dosarului individual nr 2065 pri-

vind pe Bădescu Dinu Constantin. Dosarul s-a deschis 
la data de 5 XII 1962.[…]

C. Motivarea amănunţită a închiderii dosarului
[…]

“ S-a stabilit, însă că sus numitul are manifestări duş-
mănoase împotriva regimului nostru, fapt pentru care 
a fost arestat, condamanat, eliberat şi ulterior demascat 
public în şedinţa din 19 martie 1962 din cadrul Ope-
rei de Stat, împreună cu Şerban Tassian, Cornelia Gav-
rilescu2, Valentina Creţoiu şi Viorica Cojocaru, care au 
făcut parte din grupul duşmănos.
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D. Propuneri de închidere a dosarului
Întrucît Bădescu Dinu Constantin a fost arestat şi ulte-

rior demascat public, propunem ca acţiunea să fie închisă 
şi predată la serviciul „C„3. pentru a fi păstrată în arhivă.

Numitul Bădescu Dinu Constantin să fie menţinut 
în evidenţă la Serviciul „C“.[…]

* * *
Odată cu deschiderea dosarului P 014126, vol.1, 

Bădescu Constantin şi ceilalţi,[Dinu Bădescu ar fi un 
cap de lot, ca în celelalte două procese politice din anii 
58-60. S-ar fi putut numi lotul Bădescu – Tassian, după 
modelul lotului Noica –Pillat…] vom găsi documen-
tele de arhivă penală ale lui Dinu Bădescu împreună cu 
întregul grup de arestaţi din grupul de la operă. Apare ca 

„noutate“ tînăra soprană Cornelia Gavrilescu şi mereu 
prezentul, marele prieten al artiştilor, medicul Gheor-
ghe Olănescu: Direcţia de Anchete Penale din M.A.I. va 
emite un Tabel al arestaţilor M.A.I. din prezentul dosar:

1. Bădescu Constantin
2. Olănescu Ion – [eroare de prenume. Este vorba 

de Gheorghe. (medic, directorul Spitalului Fundeni) 
n.m. – I.D.]

3. Cojocaru Viorica
4.Tassian Şerban
5. Creţoiu Valentina
6. Gavrilescu Cornelia
Semnează,
Anchetator penal de Securitate,
Maior Filip Vladimir
Arestaţii sunt grupaţi în două formaţiuni distincte:
1 – Bădescu, Cojocaru, Olănescu
2 – Tassian, Creţoiu, Gavrilescu
Fila 1 a dosarului cuprinde cumplita Ordonanţă de 

pornirea procesului penal, Bucureşti, 1 aprilie 1961
„Căpitanul Filip Vladimir anchetator penal de Secu-

ritate, Direcţia Anchete penale a M.A.I. constată: Dinu 
Bădescu a polarizat în jurul său elemente asemănă-
toare lui […] cu care se întîlnea în diferite împrejurări 
făcînd comentarii cu un profund caracter contrarevo-
luţionar. […]

Dispune pornirea procesului penal pentru infracţiu-
nea de uneltire contra ordinei sociale […] săvîrşită de 
Dinu Bădescu, Viorica Cojocaru, Olănescu Ion (sic!)“.

I se confiscă la percheziţia corporală [decoraţia]„Cru-
cea României“

După percheziţia corporală şi cea domiciliară va fi 
depus în arestul M.A.I.

Se va aplica sechestrul asigurator pe avere „indife-
rent unde s-ar găsi şi în ce ar consta“, în vederea asigu-
rării executării confiscării averii.

Ancheta conţine
Interogatorii: 4, 6, 20, 28 aprilie, 12, 29 mai, 2,3,5,8,9 

iunie, 29 septembrie, 18 octombrie. Deci şapte luni de 
anchetă conţinînd 13 interogatorii, efectuate în faţa 

procurorului militar Gh. Avram („care confirmă în faţa 
noastră cele consemnate în interogatorii“)

Fila 51 a dosarului conţine Ordonanţa de punere 
sub învinuire din 8 iunie 1961 (evident, emisă înaintea 
încheierii anchetei care va dura pînă în luna octombrie) 
în care se dispune de către anchetatorul penal de Secu-
ritate Filip Vladimir „ punerea sub învinuire a numitu-
lui Bădescu Constantin pentru săvîrşirea infracţiunii de 
uneltire contra ordinii sociale“.

Mandatul de arestare preventivă din 21 iunie 1961 emis 
pentru Şerban Tassian, imediat următorul din „lotul 
Bădescu – Tassian“, care va trebui anihilat, umilit, distrus 
psihic şi fizic…Mandatul va fi de arestare preventivă şi se 
va prelungi (asa se oroceda cu toate mandatele de ares-
tare preventivă) de la o lună la alta, „numitul urmînd a 
fi ţinut la dispoziţia acestei procuraturi militare“(Şerban 
Tassian a fost reţinut pînă la 10 iulie 1961).

Procuror militar şef,
Maior de justiţie,
M. Răsuceanu

Volumul III al Dosarului P 014126 Bădescu Dinu şi 
ceilalţi intră în atenţie odată cu fila 53 unde se află Sen-
tinţa penală nr 79 – din Şedinţa publică din 22 ianua-
rie 1962 avînd ca preşedinte pe Popov Marin şi ca pro-
curor pe Cojan Ion.

Tribunalul:
Tribunalul Militar Bucureşti îşi declină competenţa 

în favoarea Tribunalului Poporului4 al Raionului Tudor 
Vladimirescu, care “ urmează a-i condamna pe incul-
paţi, ţinînd seama de gradarea pedepsei atît de perico-
lul social grav pe care-l prezintă infracţiunea comisă, cît 
şi de împrejurările în care au fost comise.

De la fila 55 verso citim: “ Faţă de probele menţionate 
şi faţă de recunoaşterea inculpaţilor, tribunalul constată 
că faptele inculpaţilor de a fi ponegrit, calomniat şi defăi-
mat regimul democrat popular din ţara noastră, reliză-
rile partidului şi guvernului, nivelul de trai al oamenilor 
muncii şi al artiştilor, relaţiile dintre ţara noastră şi URSS 
precum şi politica de pace a acesteia întrunesc caracte-
risticile infracţinii de hulganism politic (subl. mea I.D.).

[…] Văzînd că sunt întrunite condiţiile[…], că incul-
paţii au executat o parte din pedeapsa ce urmează a li se 
aplica, prin deţinerea lor preventivă[în arestul M.A.I.], 
de la data de 20 iunie 1961 şi pînă azi 22 ianuarie 1962, 
tribunalul urmează a face aplicaţiunea acestui text com-
putînd timpul menţionat din pedepsele ce urmează a li 
se aplica fiecărui inculpat“.

Vor fi condamnaţi:
DINU BĂDESCU – la 9 luni şi 15 zile şi un an de 

interdicţie corecţională cu decădere din drepturile pre-
văzute de articolele 59 şi 58 ale Codului Penal.
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TASSIAN ŞERBAN – la 7 luni închisoare corecţio-
nală şi un an interdicţie cu decădere din drepturile pre-
văzute de articolul 59 ale Codului Penal.

CREŢOIU VALENTINA – la 7 luni închisoare şi un 
an interdicţie cu decăsere din drepturiel pervăzute de 
articolele 59 şi 59 ale Codului Penal.

GAVRILESCU CORNELIA – la 7 luni închisoare şi 
un an interdicţie cu decădere din drepturiel prevăzute 
de articolele 59-58 ale Codului Penal.

Declaraţii date cu referinţe bune şi laude colegiale de 
către muzicieni, compozitori şi artişti lirici în speranţa că 
pedepsele penale absurde ce urmau a fi aplicate celor patru 
redutabili colegi de scenă nu vor fi aplicate.

O declaraţie valoroasă care se referă în mod special la 
marele bariton Şerban Tassian, este cea a compozitoru-
lui Gheorghe Dumitrescu, maestru emerit al artei R.P.R.:

„Cunosc pe maestrul Şerban Tassian din excepţiona-
lele interpretări ale operelor cîntate de el pe scena operei, 
dar mai ales din inimosul concurs pe care l-a dat opere-
lor mele Ion Vodă cel Cumplit […]

Socotesc că Şerbn Tassian este unul dintre cei mai 
mari şi iubiţi artişti pe care i-a avut ţara noastră, atît 
prin vocea sa cît şi prin interpretarea plină de însufle-
ţire şi avînt, unică în felul ei şi care a produs admiraţia 
tuturor celor care l-au ascultat atît în ţară cît şi în stră-
inătate unde a dus faima muzicii noastre de multe ori.

A fost un om serios, dedicat artei şi foarte muncitor, 
a iubit scena şi muzica.

11mai 1962.“
Au dat de asemeni declaraţii valoroase(care se regă-

sesc în volumul 1 al dosarului P 014126 Bădescu Dinu şi 
ceilalţi), în folosul condamnaţilor, Zenaida Pally5, Mihail 
Arnăutu6, Valentin Teodorian, Nicolae Secăreanu, Gar-
bis Zobian7, Ion Dacian8.

Toate aceste acte de generozitate, de bună credinţă, 
îndeplinite în speranţa că îi vor putea salva de la temniţa 
politică pe colegii lor, marii artişti ai scenei lirice româ-
neşti şi internaţionale au fost în zadar. Sentinţa penală a 
rămas, pentru toţi patru, aceeaşi. Conform hotărîrii Tri-
bunalului Poporului…

NOTE
1 – ALEXANDRU DRĂGHICI (n. 1913 – m. 1993). 

A fost Ministru de Interne în funcţie (mai 1952 – sep-
tembrie 1952, 1957 – 1965) şi Ministru al Securităţii Sta-
tului (1952 – 1957)

2 – CORNELIA GAVRILESCU. A fost o mare soprană 
a Operei Române, interpreta a multor rolur: Cherubino, 
din Nunta lui Figaro de Mozart, Maragreta din Faust 
de Gounoud, Rusalka de Dargomîjsky, Mireasa vîndută 
de Smetana, Boema de Puccini, unde a debutat alături 
de tenorul Dinu Bădescu, Silvia de Kalman, rol cîntat 
la Teatrul liric din Constanţa, Micaela din Carmen de 

Bizet, Dama de pică de Ceaikovski; ultimul specatcol cu 
Boema la Teatrul de Operă şi Balet din Bucureşti. Face 
parte dintr-o generaţie de excepţie a teatrului liric româ-
nesc. Este un ul dintre marii artişti ai şcolii româneşti 
de canto care a făcut carieră internaţională. Împreună 
cu Valentina Creţoiu, Dinu Bădescu şi Şerban Tassian a 
trecut printr-un fragment de viaţă covîrşitor şi împre-
ună li s-a frînt cariera.

3 – Serviciul „C“- serviciul Evidenţe între 1953 -1967
4 – Tribunalele Poporului – compuse din Tribuna-

lul Poporului din Bucureşti şi Tribunalul Poporului din 
Transilvania de Nord au fost înfiinţate după cel de-al 
doilea război mondial împreună cu Comisia Aliată de 
Control „pentru a ancheta prezumtivii criminali de raz-
boi conform art.14 din Pactul de Armistiţiu cu România“ 
Afost găsiţi sute de inculpaţi „vinovaţi„de crime de răz-
boi, crime împotriva păcii şi crime împotriva umanităţii.

5 – ZENAIDA PALLY – (n. 1919 – 1997) – mezzo-
soprană română, mare interpretă de operă. A debutat 
în 1945 la Teatrul de Operă şi Balet în rolul Amneris 
din opera Aida de Verdi. A interpretat un mare număr 
de roluri, între care Sfinxul din opera Oedip de George 
Enescu. A efectuat turnee şi a înrgistrat arii din opere la 
Radiodifuziunea româna.În 1974 a emigrat în Germa-
nia unde s-a stabilit la Saarbrucken unde a cîntat în cor 
pînă în 1988. A primit Premiul de stat. A devenit Artist 
emerit în 1952.A primit titltul de Artist al poporului.

6 – MIHAIL ARNĂUTU – (n. 1913 – m. 1995) – A 
fost un bas-baritoon, solist al operei Române. Roluri 
interpretate: Ford din Falstaff de Verdi, contele De Luna 
din Trubadurui de Verdi, Rigoletto din opera cu acelaşi 
nume de Verdi, Iago din Otello şi Amonastro din Aida 
de Verdi etc.

7 – GARBIS ZOBIAN – (n. 1915 – m. 2002) – un mare 
tenor al Operei din Bucureşti. Debutează aici în 1950 cu 
rolul Canio din opera Paiaţe de Leoncavallo, avînd un 
mare succes de public. În 1951 cîntă Mario Cavaradossi 
din Tosca de Puccini iar în 1954 rolul Gherman din Dama 
de pică de Ceaikovski, rol cre-i aduce consacrarea. A fost 
un exceptional Radames (Aida de Verdi) dar şi Don Jose 
(Carmen de Bizet), a fost în mod special un excepţional 
Otello,aşa cum nu a mai fost interpretat pe scena Ope-
rei Române din Bucureşti. Cel mai mare tenor drama-
tic de la Traian Grozăvescu pînă azi.

8 – ION DACIAN – (n. 1911 – 1981). Renumit tenor 
român, prim solist şi director al Teatrului de Stat de 
Operetă Bucureşti. Îşi începe cariera în 1934 la Opera 
de Stat din Cluj, apoi este angajat al Teatrului de Ope-
retă şi Revistă Alhambra. Co-director al acestui teatru 
între 1942 – 1947.. În cariera sa a interpretat 57 de roluri 
în peste 5000 de spectacole. Artist de mare popularitate, 
iubit de public.
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Marian DRĂGHICI

Om
lui Virgil Mazilescu

Stau vodcile în tine claie ca păpădiile între războaie
dar vino, am mâncat zăpadă am râs mult
cu soarele prin geamuri sparte,
mâna care scrie acum se va destinde, se va des-
cărna în moarte.

Mielul paşte iarba, iarba
clopoţelul său mai sună ce sună.

Ba nu: mielul paşte iarba, iarba
umil, acesta e cuvântul,
clopoţelul său mai sună ce sună,
dar tu,
om cu faţa întoarsă din bufniţă în zi cu soare
pentru somnul de veci ai aprins distrat lampa?

Ieşirea din poezie nu a fost aşa
lui Al. Cistelecan

Ieşirea din poezie – ce izgonire! – nu a fost aşa.
Cel puţin în anul acela, nu a venit Unul cu biciuşca în flăcări
strigând şi răsturnând mesele să ne dea afară
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din birtul în care noi, poeţimea,
beam şi vorbeam până la ziuă
beam şi vorbeam până dincolo de nesaţ şi îndestulare
până la borâtură şi la, pe sine, pişare.

Am văzut asta, da’ nu,
nu a fost aşa.

Ieşirea din poezie a fost prin imprudenţă,
fără pocnet sau scâncet,
din poezie într-o poezie mai mare
dintr-o poezie mai mare într-o poezie mai mare
dintr-o poezie mai mare într-o poezie mai mare mai mare
şi tot aşa, până la greaţă,
până la borâtură şi la, pe sine, pişare
ţinându-ne de garduri fără a o mai putea scrie,
mergând în înserare fără pământ sub picioare, fără – mă înţelegeţi?

numai că din ea în ea
trecerea nu se mai poate descrie, nici ilustra
ca trecerea graduală, să zicem, din opaiţ în lumânare,
din lumânare în lampă bec soare
din soarele ăsta într-unul mai mare mai mare şi tot aşa
până când totul devine tot soare
şi-n soarele ultim, staţionar – linişte dulceaţă împăcare.
Nu, nu se poate scrie, nu se poate descrie aşa.

Că degeaba le-am spus: voi care dintr-o altă chemare
coborâţi în Sena fără măcar o lanternă în mână,
ţineţi mâna pe bară nu lăsaţi bara, nu o lăsaţi când veţi aluneca
şi apele Senei vă vor înghiţi,
nu lăsaţi bara, atât – până toate vor trece şi apele Senei blestemate întristate
vor trece
şi soarele acela de care vă spusei, soarele ultim, staţionar
va luci deodată din mijlocul apelor
chiar în faţa voastră cu o lumină atât de mare că ai noştri din soare
vă vor vedea nu mai contează contre jour atunci aidoma lor,
cu semne largi vă vor chema la mesele lor îmbelşugate,
veţi bea îndestula frate din frate
şi versuri infinit sunătoare din gurile voastre înecate
vor reverbera
cu neprefăcută încântare
fără borâtură şi fără a pişare.

Nu, nu se poate scrie, nu se poate despre astea aşa
ţinându-te de garduri – aseară –, de şosea.
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Ce era
Ce era cu câinele acela nu ştiu dar câine era şi nu cal
iar strada se numea Mihai Eminescu-poet.
Mergeam pe strada Mihai Eminescu-poet
ziua-n amiaza mare cu gânduri la ce am să scriu
pentru o revistă din Ardeal,

când deodată,

cotarla nimănui, ivindu-se printre maşinile brambura parcate,
prinse din senin să mârâie şi să mă latre
la început destul de încet, apoi dindărăt tot mai tare

Am zis în sinea mea: bietul poet!,
şi mi-am văzut liniştit de plimbare.

Ce era cu câinele acela nu ştiu
dar a fi pe strada Mihai Eminescu lătrat
într-un decor de garaj public mai degrabă pustiu ziua-n amiaza mare,
este ca şi cum însuşi poetul nepereche s-ar arăta indignat
de ceea ce am în minte să scriu când trec pe strada lui la-ntâmplare.

Ca un profund reproş mi-a sunat – îmi sună şi-acum –
acel ham! ham! insistent înciudat
că, adică, sunt acolo pe drum nu întru peripatetică desfătare,
ci anume să-l duc din pustietatea asta de rable infect parcate,
unde-om vedea cu ochii, eventual la casa mea şi a lui dintr-o altă pustietate
încă mai mare, încă mai optimă pentru urlat
ca orice proaspăt defrişată gură de rai.

aşa am înţeles reproşul perfect îndreptăţit al câinelui –
şi l-am chemat: Eminescule, hai!

Imn
lui Liviu Ioan Stoiciu

Bucură-te cu bucurie mare!
Adevărul, indiferent de-mprejurare –
iată sunetul meu de fond, ai zice de doi bani,
născut cu ghioceii în desprimăvărare
acum şasezeci şi nouă de ani.

Nu, nu tot ce ating e poezie,
dar cum întorci capul o clipă ar putea să fie
cu noi drept bolovani.
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Ţi-am dat definiţia ghiocelului, destinul meu ca poet e împlinit.
Şi despre tine vorbeam cu storşi de zoaie zorii în care am murit.

Mă lupt/luptam din greu cu cărnurile ei imateriale, cu fiorii
c-ar deranja biet scrisul meu nişte dulapuri goale
pe-un câmp la asfinţit.

Totuşi, nu înţeleg în niciun chip enunţul Cred că eşti prea sus…
Scriu cum îmi vine, ce-mi vine, într-o libertate interioară
de tip precum am spus
nu postmodern, ci neoantic.
Recte, sub un anume nivel nu pot scrie nimic
ci doar, vezi bine, de la talpa gâştei în sus.

Asta numesc, iartă mărturisirea uimitoare,
prezenţa în mine a ceva mai mare decât mine,
cu mult mai mare objective correlation Iisus, lumina care
nu se lasă descrisă ci doar transpare
de pildă, în neinstruitul ghiocel strivit pe fugă a nepăsare
de taman specia suitoare la El.

Nu spun că tot procesul este urechii floare; din contră, -i
foarte greu, cu un grad de periculozitate nu pentru fiecare –
aşa fuse mereu.

Inimă curată şi duh drept, atât îi mai cer lui Dumnezeu.
Şi încă – milă pentru Maria să nu se piardă de tot.
Că a ajuns să întrebe a cui e haina asta din cuier? –
a mea, bineînţeles, o îmbrac zilnic.
Sau cine este omu ăsta din hol? – şi în hol, nimeni.

***
Nu credeam să’nvăţ a învia vreodată
aici în chilioara scufundată
s-a întâmplat scriind
aşa cum am scris
cu viaţa mea toată
în viaţa mea toată

scaieţi pe un perete văruit
încet cu lumină –
dar ce lumină

lumină-n piele de fată
în mine neînserată

lumină-copil de sus
pre numele ei Iisus.
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Florina ZAHARIA

roz şi obiecte
ies dintr-un gol
din poziţia mamei îngropate
cu frig incandescent în stomac
arzând
acum florina e purtătoarea unui rozmamă
e pieliţa prin care se face separarea şi pânda.

cuvintele ies din mâini
cuvintele au ieşit moarte.

ea doarme în patul ei imaginar
şi pierdut
leagănul acut al propriei minţi
degetele lovesc întunericul
intră în el

*
te pierd
sub piele e GOL
lipsa e un obiect însiropat
ca şi uitarea
un loc întins peste tot
o distanţă de sine pe care o guşti cu paiul
dintr-o groapă
dintr-o lume
dintr-o burtă
hrănită zilnic cu fiica interioară
cu dărămăturile frământărilor ei
construită de alte mâini în mine
stomacul lipit de al ei

într-o joacă inconştientă
de a creşte peste cuvinte peste durere peste orizont
un simptom moale şi înveninat.

eu şi ea
dezlipind dintr-un sân gustul altei mame
şi chipul care nu se vede deloc
amândouă ţinându-se strâns
într-o mamă îngropată.

semn
am aer cât pentru imaginea din oglindă
sunt decolteul propriei ameninţări.
pe gură se sufocă foamea ovală
din poemul de sticlă alunecă cio-
bul înroşit al unei plecări.
e cald cu degetele strivite de pianul din şold.
baletul desprinderii de tine.
ne-am dăruit unul altuia păcatul de pluş.
nu ţipa
timpanul e zdrenţuit poartă o pasăre albă.
să mi se pară noaptea o cutie de chibrituri goală.
atât mi-a rămas: semnul întunericului din păr.

#liniştea
m-am uitat în gând la tine tot timpul
am văzut cum îţi înghiţeai cuvintele
şi tot ce venea după ele
totul.
totul ajungea în interiorul cărnii mele
şi tu te înghiţeai.

am văzut
cum îţi adunai suprafeţele ochilor
degetele
genunchii
şi pielea ta cea mai albă
cea mai rănită
am văzut cum ai deschis ochii
cu ei încă închişi
ţi-am văzut cuvintele
spuse tuturor
cum se aşezau cuminţi
pe locurile tale interioare
şi tu te linişteai.

undeva sub carnea arămie dansul se furişează răsucit şi 
prelung, vertebrele pline de noapte. părul într-o mân-
gâiere de brahms. faţă în faţă cu măştile smulse dezbră-
cată de măduva păcatului. boala a curpins totul în mine 
fisura de libertate eşti tu. expusă lumii doar frigul dens 
îmi mai sapă o groapă. inima ascunsă în colţul inimii. te 
vindec oarbă cu otrava în gât călcâiele înfipte în cuvinte. 
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Theodor DAMIAN

Singura  
scăpare-i  
poezia
Când mi-au spus să nu mă joc cu focul
nu mi-au explicat ce-nseamnă să te frigi la tălpi
mai bine-mi spuneau să nu mă joc cu pustia
că de acolo vin demonii
şi tot acolo trebuie să-i învingi
pustia te frige la inimă
şi-ţi răscoleşte rărunchii
şi-ţi risipeşte tăria
din pustie iese cu adevărat poezia
ca să scrii trebuie să te frigi
ca atunci când nu te aude nimeni
dar tot strigi
Când pustai de-afară se mută-năuntru
eşti rug aprins
nu te mai frige căci mergi deasupra
ca Maria Egipeanca
şi trăieşti cum trăieşte necuprinsul în cuprins
când strigi în inima ta ca-ntr-un templu
de se surpă pereţii ca zidurile Ierihonului
şi când te invadează doru-n pustiu
şi încă strigi
singurul mod în care exişti
cum spunea Cristina Şoptelea
şi ecoul încă vine la tine
deşi cu mult mai târziu

când a fi e singurul mod în care strigi
atuncea nu te mai frigi
atunci eşti aripă învolburând
pustia şi universul
aşa cum zideşte din temelii lumea poetul
când şi-a înpustiit versul
Când devii aripă ca Egipteanca
atunci pentru tine se creează lumea din nou
atunci eşti înlăuntrul şi în afara marelui ou
vorba lui Crama
prin tine istoria îşi crucifică drama
totul se schimbă
numai tu rămâi neatins
aşa cum fulgerul
nu fulgeră în necuprins
Când mi-au spus să nu mă joc cu focul
nu mi-au explicat că din toate jocurile vieţii
acesta e Jocul
Totul e să treci proba de foc
când pustia te cucereşte
şi moartea e-un joc
dar nu-l pierzi
căci pustia-i mai tare ca moartea
aşa cum e dragostea
când nimeni nu e cu tine
şi nu-ţi ţine partea
Poezia pustiei
e ca flacăra ce se pune
în sufletul poeziei
arde ceea ce trebuie să ardă
şi nu-l frige pe cel ce nu mai poate
să piardă.
Când te cuprinde pustia
te cuprinde deodată
nu-ţi dă timp să te gândeşti sau
să te retragi
cauţi un loc unde să te bagi
nu-l găseşti
Singura scăpare-i poezia
doar acolo locuieşte cu adevărat
pustia sau aripa
dar aripa nu-i un loc
ci o stare
ca atunci când tot ce poate muri
nu mai moare
aşa şi poezia
când moartea şi-a pierdut boldul
de când a năpădit-o pustia
şi când pustia şi-a alungat demonii
de când a pătruns-o Maria Egipteanca
Maria
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Radu CANGE

E cel mai bun
Miroase ţuica-a sâmbure de prună,
Miros şi eu podoaba străvezie.
Mi-e teamă că mă-mbăt – şi nu-i a bună,
Că poate voi cădea în vreo stihie.

Dar ce e aia? Cum să cad ca fleţu‘,
Că sunt bărbat cum cred că altul nu e;
Am fost un domn, încă mai este jeţu‘,
Sculptat acolo, chiar lângă statuie.

Iar eu, înalt ca prunul şi ca via,
Licori ce le-am gustat cu-nfiorare;
S-a dus demult cea de părea… stihia,
Când am crezut că n-am nicio scăpare.

Mai bun ca prunul şi ca via, poate
Beau suc de mere, pentru sănătate.

Timp
Croind la vise… stăpânind vedenii,
Seraiuri năpădite, pasiuni…
Şi singuratic, gol între milenii;
O, timp nemernic, aprig, care suni…

Vardist pe-o lume în degringoladă,
Nu ai pe nimeni a mai stăpâni,
Cu un ţignal străin, nu faci paradă,
Degeaba,-n noapte… nu te amărî.

Nu se trezeşte nimeni în oraş -
E mort ca o speranţă-n sarcofag;
Că viu odată, dar destul de vag,
Ar fi putut să fie pătimaş.

Dar în zadar e timpul, chiar şi sfada.

Ca să-l trezeşti, atinge-l dur cu spada.

Şi eu prin preajmă
Versificări… amante de-o clipită -
Un bulgăr de zăpadă spart în van.
Poate ai vrut o stare daurită,
În mii de stele adorate-n an.

Un bulgăre să fiu, să-i simt răcoarea,
Picată din senin, din ceaţă deasă.
Să pot aşa să îmi înec mirarea,
Că s-a-ntâmplat această oră-aleasă.

Azi mă visez patronul unui cer,
Un nor să scutur splendide ninsori,
Dorit stăpân pe sacrul giuvaier,
Pe care l-am visat de-atâtea ori.

Să te îmbrac în horbote de fulgi
Şi eu în preajmă, pe-alţii să-i alungi.

Totul
Mai bea un vin, sporesc un vers, se pare
Şi spiritul în zeamă mi-l aşez.
Şi tot mai cred că viaţa are miez,
Că-i de la Dumnezeu o îndurare.

Mai vine-o boală, trece ca năluca,
Mai împlineşti o vârstă – eşti pe cale;
E ca şi cum pluteşti, pluteşti agale,
E ca şi cum norocul sparge nuca.

Un turn se-înalţă în închipuire
Şi vârful intră-n ceruri, dinspre nori;
Când gândul înălţimii-ţi dă fiori,
Te paşte, fără veste, izbucnirea

Neantului ce zace într-un om;
Şi viaţa, moartea le petrece-vom.

Dar ce mai dau cu vorba
Un maestru al maeştrilor să fiu,
Ca Michel, Rafael sau Leonard
Şi firea să-mi pictez, unde îmi ard
Culorile din vis, ca în pustiu.

Să colorez cu rime cerul viu,
Invidiat de toţi, că mi-s şi bard,
Din ele dăruind câte-un smarald
Iubitei mele sau vreunui fiu.

Dar şi mai mult, chiar aş făgădui,
Noianele de sfaturi, ca un fante,
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Iar lumea toată ziua ar vui,
Că am iubit dameze elegante.

Dar ce mai dau cu vorba şi de zor,
Când eu nu sunt decât un muritor.

Un vin cu Gânditorul
odă… într-un sonet

vinului de Hamangia

Pe mine nu m-aştept, să mă-ntâlnesc,
N-am să confund paiaţa cu trezia,
Nici strigătul nu pot să-l contenesc,
Că, uneori, îmi place anarhia.

Dar ce mai vreau, când vremea mi-e trecută?
Şi ce mai vreau, când versul mi-e bătrân?
De ce visez o cană de cucută,
Ori un sfârşit mai grabnic să amân?

Un trup, oricum, m-ar împăca o oră,
Un trup mai copt, exculsă-i o fecioară;
Aş vrea o noapte să îmi fie soră,
Pierdut în dor pe-o veche ulicioară.

Să stau, acolo,-n toată-a mea trezia,
Cu Gânditorul de la Hamangia.

Calea
Cobor în vis, rănit de cioburi stranii,
De-o aură a clovnului, pierdută.
O, cum m-aş vrea-n poiană, ca o ciută
Ce a uitat să-şi protejeze anii.

Mai bine cerb, sub ramură de brad,
Să amiros doar toamna-n puritate,
S-ating, uşor, acea singurătate…
Şi să nu uit c-am fost odată bard.

Un dans frenetic – ultimul, se pare
Să mă învingă pentru totdeauna.
Să cad, sfârşit, un om, ca orişicare
Şi să dezvălui, în final, minciuna

Ce ne-a unit o viaţă citadină;
Tu-n întuneric, eu, doar în lumină.

Misterul alb
Ce-i tenisul? E sportul cu rachetă
Inofensivă, e cel alb, se zice,
Care aruncă, pare că-i ştafetă,
Nemaivăzute mingi, ca o elice;

Şi-o fată ce se prinde-n joc, nebună,
Cu patimă, talent, are de toate;
Tenace, visătoare,-aruncă-n lună
Şi multe bucurii, dar şi păcate.

El e misterul care te frământă,
E-un lucru alb, fără de margini, poate
Ce te zdrobeşte, dar te şi încântă;
Alunecă pe-nchipuite roate.

Admir Simonei numele Halep;
Când joacă tenis, parcă bate step.

A fost
Nu-s Shakespeare să te-nvârt pe două rime,
Nici Dante să te-mbăt cu violete,
Sunt un bărbat ce vrea să te-nlumine,
Să te dezvăluiască de secrete.

Cât stai în umbra lunii sau în soare,
Nimic nu spui, şi nu te cred ce-ai spune;
Privirea ta şi falsa-nfiorare
Sunt poate botezate cu un nume.

Oricine-ai fost – şi carne şi delir,
Înfumurarea-ţi se citeşte bine,
Cum aş citi o notă în clavir
Sau în istorii câteva ruine.

Erai un arc ce tremurai în pat;
A fost demult, da, chiar a fost odat‘.

Ai vrea pe loc
Oraşul ăsta e un hoit bătrân,
De el te-apropii cu ceva sfială,
E slab cum Gog şi e la fel de spân,
E roşu încă, parcă-i cu cerneală,

Stropit de-un veac de palida culoare;
Prostit, lugubru de mineriade
Şi cu sechele fără de salvare,
Îl simţi, îl vezi, din zi în zi, cum cade.

Cuprins de pesimism şi adevăr,
Şi de pustiul vieţii, disperat
De totul care merge în răspăr,
De clopotele care-ntr-una bat,

Tânjeşti la moarte şi, în clipe treze,
Ai vrea, pe loc, să te elibereze.
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Cristina SCARLAT

ALICE
miercuri, 9 martie 2022, Iaşi

mi-e dor de Alice acum fata din vis prietena din copilărie să ne spunem din toate ce-am mai plâns ce-am mai râs 
ce-am mai visat ce-am oftat să facem roată prin galaxie şi să prind fluturi şi ea să mă certes ă-mi spună fat-aiurie ia 
spune-mi tu mie de ce refuzi să mergi cu picioerele pe pământ şi te fluturi în vânt şi-ţi faci aripi din hârtie hai tre-
zirea stop încă un hop şi vei simţi pasul pe asphalt ca un vals nu pe vânt nu vânând înaltul cu palmele goale pal-
pând norii dar ea Alice fata din vis nu ştie nu ştia că fat-aiurie aşa s-a născut aiurie şi-şi face şi-acum aripi doar din 
hârtie şi zboară pe vânt cu picioarele fluturând vânând vânt aşa ca şi când ar merge firesc cu picioarele pe pământ

UN COPIL
luni, 7 martie 2022, Iaşi

un copil şi-a furişat privirea prin gard furând zarea zăbrelită a văzut fulgi mari de cer cobo-
rând pe copaci şi o lume maaaare uimită rănită răstignită printre ostreţe şi n-a mai vrut să fugă din 
curte în lume după gard s-a întors la poveştile mamei la pluş la giumbuşlucurile din livadă la libe-
lule fluturi arici licurici la omizile verzi de pe frunzele verzi la stropii de rouă cu sclipici la 
razele slobode de soare care unduiau peste gard pe copaci ca un păr blond de fat-aurie

POETUL
vineri, 18 martie 2022, Iaşi

I. fiinţă hibridă apatridă fluidă jumătate om jumătate pasăre jumătate omidă jumătate plâns jumătate tân-
jind după evadarea din irealitatea lui imediată în realitatea imediată a lumii pe care o palpează himeric hiper-
bolic apostolic filtrând cerul în cerneluri fine ciudate pre altă limbă ca o ispită inorog rănit în copită
II. ga ga
III. lady
IV. gaga

t.a.t.u
vineri, 18 martie 2022, Iaşi

I. tăcerea topeşte aerul într-atât de fierbinte încât forma mâinii crede că îţi strânge obrajii că aerul fier-
binte e carnea obrajilor tăi şi ochii caută mai sus vinişoarele vii de sânge care palpită cu tine
II. aerul e fierbinte extrem de fierbinte
III. tăcerea a curs mult multă fierbinte ca o ciocolată amară în tipar fără măsură 
caută gura cuvintelor gura ta care nu mi-a rostit niciodată cuvinte
IV. tăcerea nu minte
V. tăcerea e mult prea fierbinte
VI. m-am topit în ea cu tot cu zare
VII. m-am făcut zara
VIII. t.a.t.u
IX. jumătate eu jumătate tu
X. ciocolată amară fierbinte
XI. a curs pe rană tăcerea tablou cu pânze fluide care-şi schimbă forma după forma chi-
pului tău a obrazului a gurii care râde care tace care oftează care nu minte
XII. gura ta mie nu-mi spune cuvinte
XIII. tăcerea e o platoşă de curcubeu fluidă curge cu stele cu noapte e un alt eu reconvertit într-un alt fel de cuvinte
XIV. ciocolată
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Vasile Dan MARCHIŞ

EVALUARE
(variantă)

Îngerul păzitor m-a interceptat astfel:
„Iar te-ai abătut de la rostul tău?
Unde ai aşteptat sau unde nu ai aşteptat muza?
Ce te-ai crezut umblând prin lume
într-un anumit timp, în lipsa muzei?
În acest sens trebuie să te pre-
zinţi în faţa lui Dumnezeu
pentru a da seamă cu faptele tale.
Mulţimea din faţa ta
şi-a primit verdictul să-şi exprime fapta şi cuvântul
legat de activitatea fiecăruia în parte!
Aşa că, stai şi tu la rând să-ţi primeşti verdictul“

Incredibil, de parcă Dumnezeu nu ştie ce sunt
sau ce sunt în stare să fac
îmi aştept rândul…

„Intră la mine, dar nu cu trupul ci cu gândul!“
Vocea care îmi răsuna în urechi îmi părea cunoscută.
De necrezut!
Pe locul în care credeam că stă Dumnezeu
stătea muza care a continuat:

„Te miri că te primesc eu?
Apropie-ţi gândul de mine şi 
spune ceva despre tine!“

Când pe poziţia cea mai înaltă
în acel moment a fost lăsată muza,
cum să mă prezint acum?

În faţa lui Dumnezeu poţi să-ţi expui unele calităţi,
fie pe linie de electronică, medicină
ori în plan juridic, religios
sau pe linie de agricultură
dar acum mă abţin…
Dacă de veacuri muza
şi-a ales exponenţii nu după profile ci după răbdare,
ce pot spune că sunt?
Ce poziţie să iau?
O mişcare în plus, ori o vorbă numai să spun
care să pară în paralel cu percepţia muzei
ar părea o lipsă de interes…
Cum să-mi menţin privirea?
De fapt ce sunt ochii cuiva,
fără gânduri, în faţa muzei?
Închid ochii.
Prin faptul că m-am mirat pe felurile în care
muza şi-ar putea face apariţia
în jurul meu sau a altuia,
nu mi-am folosit niciodată ochii ci gândurile.
Nu ajung toţi ochii lumii
pentru a realiza pe deplin o mirare
în adevăratul sens al cuvântului
legat de dimensiunea prin care
poate cuprinde muza lumea.
Pe muză nu mă voi putea mira niciodată cu ochii
fiindcă inspiraţia pe care o poate da lumii
în toată dimensiunea ei este un lucru firesc,
mai presus de lumină
Îmi imaginez cum trebuie să fie
acel instrument de scris din mâna mea…
Trebuie să fie tip bornă kilometrică literară mobilă
pe un cer de hârtie imaculată
ce indică de unde şi până unde
se desfăşoară percepţia muzei..
În acest context am cutezat doar a grăi:

„Nemărginirea ta!“

În fond muza m-a uluit rostind:
„Dacă prin poruncă divină
te-am primit în acest loc prea înalt,
unde poţi spune că nu pot fi?
Am fost lăsată să te analizez de aici
nu din măreţie ori din modestie
sau din alte pricini…
În faţa lui Dumnezeu
cu sau fără tine
poeziile tale au aceeaşi trecere!“
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Miruna MUREŞANU
privesc cum vânzătorul meu de iluzii
se poticneşte înspre ziua de mâine

strângând de pe un câmp al dezastrului
rămăşiţele zilei de ieri

fără să-mi spună despre asta nimic

cu ochi de întuneric extrem de adânci
lumina pare că-şi pierde podoabele
între pietre şi stânci

crescute din chiar trupul greu al genunii

unde oştile nopţii se aruncă pe rând
printr-un Graal misterios de hârtie

înclinând parcă linia destinului meu
într-un mod extrem de (ne)sigur

spre o ultimă literă a unui alfabet dispărut
prin nepăsarea profană a timpului

care sub o cămaşă sticloasă de vânt
se ascunde întotdeauna de mine

irosindu-se în vatra unui extaz incolor şi străin

eu încerc să înclin încă balanţa spre mine

doar prin iubire
brodând împrejurul cu veghea statornică
a unui miros cenuşiu de hârtie

printr-o tăcere încărcată de sens
să mă-ntâlnesc prin Dumnezeu din nou cu mine

într-un timp care aproape nu mai există

fiind cum o palidă bătaie de vânt
lumina îmi dă în vremea din urmă mult de gândit

ţinându-mi peste vreme duhul ostatic
moartea pare o armură a ei vinovată

fluturând la o fereastră din vatra memoriei
printr-un extaz deloc carnal o cunună de spini

timpul calcă pe urmele lumii cuminte

aducându-i aminte de cămaşa-nsângerată a iluziei

pe care ea a schimbat-o cândva cu nimicul

care se-ntinde acum cum o linie-a destinului
sub cerul afin de la capătul cerului

unde bolnav Dumnezeu nu (mai) spune nimic
neîmpăcat în final cu absenţa

printre miresme copleşitoare şi aspre de crin

adeseori mă-mpiedic de mine 
când sunt într-o gară
sau poate că doar urmează să fiu

atunci când târziul face casă bună cu nimeni
prin haosul somptuos şi apatic
care nici nu ştiu dacă trece

odată cu trenul care nu vine

eu alerg cu o mască cenuşie pe chip
încât în cele din urmă pierd legătura cu mine

gara e plină spre dimineaţă de ceaţă
pe care încerc să o trag după mine
prin amintirile care sunt mereu în exces

şi contemplu bizară absenţa din viaţă

de care mă-mpiedic fără să ştiu
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că-n viaţă ontologic ar trebui să mai fiu

dacă un tren cenuşiu mi-ar şuiera cu jumătate de gură

că-n haosul extravagant şi fără măsură
Cineva ar putea lua din nou legătura cu mine

când târziul (va) face casă bună cu nimeni

eu stau ghemuită printre ruine şi rime

cărând după mine imperiul orb al cuvintelor
prin murmurul luminii obosit şi etern

în numele unei cauze dinainte pierdute
chipul meu îmbătrânit îşi întoarce privirea

spre gara din memoria generoasă a cerului

care-mpleteşte bizară absenţa din viaţă
cu nostalgia unui timp care nu se 
(mai) plânge acum de nimic

poate numai de mine

tărâmul care-mi creşte 
însingurat în adânc
având aceeaşi vârstă cu mine

păstrează gustul (im)probabil al nopţii cu lună

inventată de întâiul lumii poet/profet

cu mult înainte de mine

prin frumuseţea cuvântului lumină
al cărei (im)previzibil blazon
nu va goli niciodată de semne o beznă sticloasă şi rece

precum o cămaşă pe care tot mai des o îmbrac

riscând pentru asta libertatea gravă a lacrimii

din care cândva voi fi plăsmuit o cărare
înspre tărâmul care-mi creşte acum în adânc

între pietrele sacre şi un timp ce revendică-ntruna
măreţia deloc senzuală a unei iubiri

prin care tot mai libere de uitare cuvintele
(îmi) vorbesc de iertare

inventând mori de vânt fără nicio adresă

la un orizont minuţios destrămat
printr-o hamletiană răscruce

de care Dumnezeu mă trecuse cândva

să împart într-o vale a plângerii lumii
cu El aceeaşi (in)vizibilă cruce

riscând doar răstignirea lacrimii Lui în lacrima mea

tot mai îngălbenită lumina la faţă
încropeşte-un altar din rugăciunile vântului

printre ereziile clipei golite de ultima patimă

răsfrântă-n irisul enorm al miezului de noapte

acolo unde eu nu caut nimic
îi ţin numai memoriei de cald şi de urât

multiplicând târziul într-o penumbră a-ndoielii
de care-ncerc demult să trec şi să mă vindec

imaginând plină de lacrimi simbolică o cale
prin inimi sfâşiate-n irisul enorm al miezului de noapte

sub o cortină străvezie a speranţei

unde pescarul de oameni încă nu s-a aflat
să crape din nou cu privirea lumina de ziuă

să-i ţină mai departe memoriei lumii de cald

hrănind-o cu secunde îngălbenite la faţă
şi cu pâine uscată

când un ţipăt nostalgic de mierlă
(va) ţese din ploaia uşoară o toamnă târzie

tot mai aproape de blândeţea împătimită a clipei

care-mi strânge obosite cuvintele împrăştiate prin lume
să-ncropească din ele un altar al luminii
şi din resturi boeme de frig

printre care nu (mai) caut aproape nimic

fiind o oră extrem de târzie

eu încerc să conving pentru ultima oară lumina
să cineze cu mine mâine poimâine

sau chiar de ce nu poate-n cealaltă iarnă
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Alexandru CAZACU

Început de Ianuarie
Mă părăseşti
ca pe un copil într-o piaţă aglomerată
când sufletul iernii se pogoară peste cvartal
şi amintirile se năpustesc
pe scara de incendiu a centralei termice
dizolvându-se în frigul din inima
începuturilor de Ianuarie
sub ecoul abia perceput al întrebării pe care
nimeni nu are să o pună
în spaţiul strâmt şi vital
dintre iertare şi milă

Mă părăseşti ca pe o peliculă ce rulează-n buclă
într-o sală de cinema pentru rebe-
lii secolului douăzeci şi unu
şi e aproape târziu
în ghereta florăriei ce a cunoscut
mai multă istorie decât s-ar putea aduna vreodată
într-un tratat de antropologie socială
iar crengile salcâmului stau ca un braţ
ce ar vrea să treacă prin geamul
de la etajul doi al blocului de garsoniere
să mângâie compensator
precum bucăţile de confetti
chipul tumefiat al boxerului căzut în ring
când respiraţia fostelor iubiri
lipită de vitrina cu produse dispensabile
încălzeşte întreg oraşul

Terapie
Ori de câte ori sufăr datorită unei femei frumoase
mă pierd în tăcerea peisajelor postindustriale
încă neantamate dezvoltatorilor imobiliari
din cartierul în care am cunoscut dragostea
şi care acum
de pe platformele pline cu iarbă
şi ciuluni ieşiţi prin crăpăturile betonului
mă privesc cadaveric
iar inima lor împietrită în zidurile
din care au dispărut tencuiala şi ferestrele 
nu mai bate
Braţele macaralelor măcinate de rugină
nu se mai pot ridica pentru o îmbrăţişare
şi las amintirea să cadă
acolo lângă bariera şi ghereta din tablă
supravieţuitoare secolelor
aşa cum laşi un pumn de ţărână
la o ceremonie tristă
îndepărtându-mă
de arealul arhitecturii ostile
de noile cuceriri ale urbei

Ramona BĂLUŢESU

Trecut de iarnă
Cheamă-mă-n calea ta,
S-apuc o clipă aripa mîinii tale.
E singura cale,
Acum, să mai pot zbura
Peste încă o iarnă,
Doar să răsfir meritata laudă
La marginea ta.

Linişte intermediară
Lasă-mă să trăiesc doar din cîntul tăcut al lucrurilor.
Binecuvîntare a lumii mele este lipsa de adiere
Din lumea ce va veni cîndva.
Sînt haite mari de dureri pe urma mea,
Lasă-mă să îmi plec, o clipă, fruntea
Pe pieptul acestei linişti intermediare,
Pînă la cea o centimă mai mare,
Ce, atunci cînd mă-ncălzeşte lumina nădejdii,
Încă îmi spun că, la capătul acestei răni,
Ne va urma…

Lest
Şi dacă moartea ar zurui, cînd vine,
Acum ar părea că, pe străzi, sînt o mie de fluturi de fier,
Ce îşi aduc aminte de-o sumă de doruri neîmplinite,
Flutureşti,
De arătat lumii, ca sumă fixă,-n restanţa planetară.

Nevrednici de zbor
Sîntem sortiţi să rămînem nevrednici de zbor.
În netemeinicia noastră, din mugurii spatelui
Ni se ridică temeri,
Nu aripi.
Lovind văzduhul cu fruntea, în cernerea acestui timp,
Nu cucernicie uşoară, în ruga noastră, cerem,
Ci păcatul greu, să se-nmulţească
Spre mai-apoi-iertare,
De s-o putea.

Moarte mai mică
O, inimă a mea, în care nenorocul
A înflorit margaretă cu-atîtea petale,
De-a mă iubeşte, nu mă iubeşte,
De-a soare şi de-a zi luminată,
Sau de-a ne-soare şi, cel mai degrabă,
De-a negură şi de-a trecut ziua,
Să ne-nvelim în somn ca-ntr-o moarte mai mică,
Din care îţi ies picioarele…
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Constantin IFTIME

A fost ultima vară  
la Ciric
Am înotat pe spate, pe burtă,
Apoi bras, în forţă.
Ca să mă răzbun. Nu putea să uit timpul pierdut.
Nebunia.
Seara aveam nevoie de alcool.
Noaptea scriam mult.
Eram la Ciric, legănat de şerpă-
ria dealurilor ciuruite de ploi,
Mâncate de ciori.
Nu aşteptam nimic.
Ascultam vântul uşor.
Îl ascultam cu fruntea, cu părul, cu vârful urechilor.
Pe cel din pădure îl ştiam.
Exista o boare care împingea uşa ca şobolanii,
Ce rup rădăcinile într-un cimitir.
Deodată lemnul ceda şi morţii alergau,
Printre şomoiage de păr vineţiu.
Se auzea câteodată ciotul unui dispărut,
Cu rădăcinile înfipte adânc în frunte,
Ca un tractor.
Utilajele lucrau intens.
Anul acel urma să fie îndreptate dealurile, văile.
Pe aici va trece autostrada care leagă Moldova de Viena,
Spre Occident.
Cu lumini şi magazine.
La doi paşi se vor înălţa blocurile,
Temple ale altui nimic.
X

Ştiam de cămilele înrăite, cu bube la picioare,
Ce ţipă, în pustiu,
De la poeţii genialii, când mă drogam.
Beam alcooluri tari, luam pastile.
Starea de spirit lângă cortul omu-
lui jovial arăta a fi proastă.
Când întram în transă, nu urlam.
Băgam mâinile până la cot în creierul deta-
şat corp, de vertebre sau de coaste.
În sfârşit, o haită de coioţi întinşi pe 
burtă, pe nisipul mătăsos,
Hămăia, discuta, înaintea asaltului final.
Toţi bârfeau.
Uite-l cum bea, mănâncă şi petrece 
cu femei în cortul îngăduinţei,
Omule!
Nu vede că moartea şi naşterea se rotesc ameţitor pe cer.
Era un răspuns mulţumitor.
De coiot bătrân.
Era o măsură ce mi-o dictau simţurile-n întuneric,
O reminiscenţă a gândurilor ce se încru-
cişează nebuneşte în cap.
X
Nu puteam să mă decid.
Uneori soarta încerca să mă avertizeze.
Urma o uşoară părere de rău,
Ca atunci când p..la se freacă de p..zdă.
Şi nu iese nimic.
Încercam după asta să respir. Eram 
mai sensibil şi mai fin.
Respiram prin pori.
În acest timp,
Îmi umblau prin minte cuvintele por-
coase pe care trebuia să le scriu.
Dumnezeul verii mă vedea de sus cum ezit.
Predam armele.
Îngrămădeam tone de murdărie,
Ale unei mode eşuate, pe care o descâl-
ceam greu. Ca la Proust, Kafka,
Amândoi sărăciţi de timpuriu, amân-
doi ucişi de boli murdare,
Ce urma?
În iaz,
Băşinuţe ale putrefacţiei de la fund se spărgeau în jur,
Mă împingeau în larg.
Înotam bras.
Un crâmpei de dumnezeire rămâ-
nea lipit în urma fiecărei lovituri,
Îndoieli ce dispăreau pe la prânz.
Iazul însă nu era prea larg,
Puteam să mă întorc de-acum prin papura măruntă.
Printre turmele de boi de baltă,
Ce mi se împotriveau,
Urâţi, unii peste alţii, cu o putere a seducţiei, irezistibilă.
Făceau sex. Când ieşeam,
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Bâjbâind printre fălcile bătrâne încleş-
tate în cefele celor dedesubt,
Mâlul era cald. Broscoii îmi făceau loc,
Gemând, băşindu-se în pungi de piele multicoloră.
A fost ultima vară la Ciric.

Morţii ăştia palizi  
din jur
Barbarii sunt la hotare,
Simţi?
Morţii ăştia palizi din jur,
Morţii ăştia din secolul trecut,
Leit Newton, Leonardo, Einstein, îmbătrânesc.
Bubuituri de tun, crime.
După fiecare incendiu urmează o superbă tăcere.
Sigur,
Preşedintele o ia razna.
Se aude chiotul unui nebun.
Rusul spălăcit al Rusiei de azi e la fel.
Ruşii nu au ce face cu acel Caucaz superb.
Pe timp de vară e bine,
În rest din ce în ce mai rău.
Ciorile cu penele lor ude vestesc o iarnă lungă.
În primăvara asta a început războiul.
Iar tu pribegeşti,
În gecuţă şi pantalonaşi de fâş
Cu un rucsac jegos.
Sub braţ,
Un cărţoi vărgat, tigru înfometat.
Încet-încet,
Partea de sus a spiritului se detaşa,
Sub el,
Capul protejat de-o mască de celofan,
O lebădă încropită, verzulie,
O migraţiune a celulelor schimbate în fiecare săptămână,
O perdea de leşie pe net,
Un epolet 007 sau 008 se dezvoltă în minte rapid.
Barbarii sunt la hotare.

Se simte organul 
fioros din creier
E un avort,
Un viol mai mult,
Păcatul păcat. Nu este moarte mai mare.
Imagini ale decrepitudinii,
Graţioase, obscene.
În ce fel îi bateţi la cap pe tâmpiţii ăştia de la intrare,
Proştii, idioţii,
Pe care ceilalţi îi urăsc atât de mult?

În ce fel îi bateţi pe băieţii din cartier,
Pe profesorii de care se îndrăgostesc adolescentele.
Bărbaţii au dispărut.
Mamele, bunicile au talente de vrăjitoare.
Criza bunurilor de consum e bântuită de activişti,
De ştabi,
De mutaţii ale suferinţei de-a mânca,
De-a face dragoste,
Necesităţi pentru tegumentul calm al celor ce ştiu ce vor.
Foarte încet,
Se simte organul fioros din creier.
Universul acesta mărunt e invadat de câinii din cimitir,
De şosele asfaltate,
Proaste şi bune, triste şi moi, gata să crape.
În ce fel oile pasc iarba unui stadion,
Şi seara o iau spre munte?
Groaza face minuni.
Groaza vine de la excitaţie, de la educaţie.
În ce fel lichidele atât de necesare,
Fluidul seminal al unui trup destul de mare, trist,
Mort, sterp,
Urmează şampania cu gust stătut din faţa unui bătrân,
Pe care nimeni nu-l mai vrea ca partener,
E un avort,
Un viol ceva mai mult.

Spune, îi mai iubeşti 
pe toţi sau ai murit?
Îl găsesc tot mai rotunjit la colţuri,
E de smarald, e din arsenic,
Din aur peste argint,
Are ştrampi de mătase ca să nu-i curgă inima în chiloţi,
În sicriu. Are ceasuri, pălării argentiniene,
Pălării americane, dinţi de oţel,
Se poartă fără nasturi, fără oprelişti,
Vezi ce curajos e,
Doarme eroul meu,
E al acestui partid, al acestui popor, al acestui secol,
E o extensie din mine.
E o cutiuţă preţioasă montată în inimă de un chirurg,
Ca să mă facă bine,
Ca să pot dormi, ca să nu ucid.
Un cosciug în care Maradona doarme ca un prunc.
E o păpuşă ninja,
Care dă la oase,
Ne scapă de cei urâţi,
De cei care nu iubesc.
Muşcă, îţi mănâncă sigur carotida.
Dar nu vei minţi, nu vei trăda, vei trăi o mie de ani tânăr!
Spune,
Îi mai iubeşti pe toţi,
Sau ai murit?
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Camelia IONIŢĂ MIKESCH
şi parcă aşa îmi este mai bine
stau cu zăbrelele acestea
peste ochi
umbre în liniştea unei tăceri
uzată de ziduri
hapsân
sufletul cere
o ultimă înflorire de maci
când pământul nu mai e de mult fertil
cineva se încumetă
se decide roşul
în grâul din care
şi aşa nu se va mai face pâine
în muşuroaie de gânduri
se perindă
munca silnică
din secolul acesta
eu nu mai văd, nu mai aud
şi parcă aşa îmi este mai bine

o umbră
o umbră
răsfrântă din fiinţa aceasta
sunt
coroană de lumină
umbra

dormind cu mine
se trezeşte
dintr-un anotimp antic
visul
un final crucial
viaţa mângâie această umbră

un contur de ceaţă
de la minus infinit
la punctul în care umbra mea cade
în braţele altei umbre.

în frigul propriei inimi
soarta s-a dezvelit de noi
când pe pământ
nu mai este loc
pentru încă o umbră

mă uit în adâncul meu
văd cum aerul a îmbătrânit
încât roua nu-l mai poate respira
seara se prelinge în ADN
pe căi numite virtuale
timpul fuge din trecut
zburdă prin viitor ca un nebun
călcâiele se numără
bâjbâie prin ţărână îmbibată
cu ceară şi rouă
resturile altor umbre se caută
(spre întregire)
în vămi rotunde
tânguim
bucăţile propriei noastre umbre
haos şi muguri striviţi
nicovalele timpului
când se îngheaţă în frigul propriei inimi

înviere
se caţără timpul ca un vrej
şi deşi aerul îl doare
el zboară
tumultul grăieşte
în lanţuri prea grele
şi rămâne condamnat
la pământ
ochii prind aripa
unui uliu
se agaţă de ea
şi rămân în speranţă

un copil îşi ţine carnea
în mâna altui copil
când se strigă prezenţa
luminii
luna tace



Poesis HYPERION 43

cerul e nedumerit
soarele rămâne mic
omul îşi caută aura
rămâne pitit
şi mut
deşi hapsân
sufletul se retrage
în el însuşi
şi trage după el
toată lumina lumii
se clădeşte în lut
şovăirea

întoarcere
la răscruci de lacrimi
nume de tristeţi

din pomelnic
viaţa pleacă în drumeţie

orele în divorţ
perpetuu de zile
nasc
ochi flămânzi de sare

cu noi nu mai e nimeni
mâinile stau pironite
într-o rugă nedemnă

ochi de ceaţă
într-un răsărit
prea crud
pentru vara din călcâie

viaţa nu îşi mai încape în piele
se mută tiptil spre altă galaxie

calea crucii moare încet

drumul din palme bătătorite
la săpatul mormintelor
devine viaţă

în hăul pierderii de mine
mai singură decât singurătatea
în hăul pierderii de mine
mă prăpădesc fără tine

seninătăţi din amintiri
se scutură de timp
şi pleacă înaintea mea
către vise

mi-a rămas
doar o suflare

din care nici măcar nu ştiu să respir

stânca alintă orizontul
bolnav
de libertate
lumina
devine priveghiul visului

Simfonia unei umbre
întuneric sideral
răsfrânt din preaplinul trupului
în umbra aceasta
care sunt

coroana de lumină pleacă
umbra devine praf
de stele
se cerne în aura unui zâmbet
pironit în obraji de ceaţă
străini mie şi timpului
se propagă în aure
în minuni încă nepetrecute
dar care vor veni
călare pe inorogii vidurilor

stelele vor fi eliberate
de praful întuericului

dimineaţa
asasină iubirilor trupeşti
cade peste cearşafurile întâmplării
se descotoroseşte
de numele meu
de numele tău
botează orele
cu numele marilor pauze de déclin
până când
piere într-o altă noapte

se dirijează simfonia umbrei
care nu e
pe când doarme în mine
se trezeşte din anotimpul tăcerii
visul

final simetric
viaţa mângâie această umbră
care e
contur, ceaţă
minus infinit
către un punct cardinal necunoscut

lumina plesneşte în tributuri de ceară
şi umbra mea cade
în braţele altei umbre
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Constantin ARCU

Trecutul ne urmăreşte implacabil
Bîjbîi neliniştit pe lîngă marginea canapelei şi dădu peste 
gîtul pătrăţos al sticlei. Avusese un somn agitat, pesemne 
că visase ceva. „Ah, garafa pîntecoasă…“, îi trecu prin gînd 
clătinînd-o, căutînd să determine volumul de whisky. „Cred 
că-i pe jumătate, poate chiar mai bine“, îşi spuse, cuprins de 
un val de bucurie. „Numai fără grabă. Să nu mă înghesui la 
licoare, pentru că, dacă intru în sevraj, n-are cin’ să mă dof-
toricească. Ani lungi de abstinenţă s-au dus pe apa sîmbe-
tei dintr-o prostie. E clar, numai un demon m-a împins să 
pun gura pe băutură.“

I se păru că aude un zgomot din stradă şi bănui că un 
sunet la fel îl trezise din somn adineauri. Simţi că i se accele-
rează bătăile inimii, se ridică în şezut şi rămase liniştit cîteva 
clipe. Scoase capacul sticlei şi luă o gură de băutură, sperînd 
să-şi potolească senzaţia de vomă. Din păcate, nu vomita 
niciodată. Din nou se auzi un zgomot confuz. Se ridică şi 
păşi prin întuneric, ghidîndu-se după fascicolul gălbui de 
lumină ce se scurgea pe parchet. Feri draperia de catifea şi 
descoperi jos, în strada cu macadam, o dubiţă închisă la 
culoare. Era oprită în faţa porţii de fier forjat şi doi indivizi 
se agitau în jur. În rest, strada părea pustie.

Din cîte îşi dădea seama, se afla într-o situaţie incertă şi 
neplăcută. Se instalase în mansarda stabilimentului, că nu 
găsea alt cuvînt pentru hulubăria aia, încîntat că îşi rezol-
vase problemele urgente. Prima, stomatologul îi fixase la loc 
lucrarea dentară şi putea deschide gura. Apoi, îşi făcuse rost 
de acoperiş deasupra capului într-un loc ferit, avea masa asi-
gurată şi, în funcţie de împrejurări neclare, ceva bănuţi la 
sfîrşit de lună. Urma să facă parte dintr-o echipă care acţi-
ona pentru limitarea efectelor pandemiei asupra vîrstnici-
lor, deşi n-avea idee despre prerogativele sale. Părea totuşi 
un privilegiu să se ocupe el de alţii, şi nu invers, simţind că 
situaţia îl putea feri de neplăceri viitoare, foarte probabile. 

Partea proastă era că, iar de asta părea aproape convins, 
Sandu îi ştia mişcările, îl avea tot timpul sub ochi, dacă se 
poate spune aşa.

Se întrebă cît putea fi ora, în timp ce privea cum poarta 
se deschide şi maşina pătrunde în curte. Bănui că era porta-
rul ăla zurliu, cu o claie de păr alb, pe care îl văzuse umblînd 
ţanţoş încoace şi încolo. Peste zi, s-au perindat mulţi prin 
clădire, probabil pentru tratamente sau pentru a se informa 
de una sau alta, însă nu ştia dacă s-a mai cazat careva acolo. 
La mansardă, se părea că e singur. Deşi a fost de două ori 
la toaleta comună, n-a întîlnit pe nimeni pe hol şi nici zgo-
mote nu s-au auzit.

Rămase cu urechile ciulite, încercînd să reconstituie min-
tal mişcările celor de jos. Auzi deschizîndu-se portiera dubi-
ţei, cîteva bufnituri, o voce joasă de bărbat, nervoasă, nişte 
zgomote ascuţite, metalice, alte glasuri ceva mai potolite, 
apoi totul păru să se liniştească. Nae se întoarse şi rămase 
cinchit pe marginea patului, continuînd să asculte cu aten-
ţie. Dibui iar sticla şi luă o gură de „otravă“, cum o numise 
singur. Se cutremură puţin, puse capacul la loc şi se întinse 
în pat. Simţi că alunecă într-o parte, patul se învîrti un timp, 
apoi prinse să se scufundă pe spate într-un hău turbionar.

După un timp, auzi iar motorul dubiţei şi poarta se 
închise în urmă, iar el văzu cu ochii minţii luminile de 
poziţie. Scoase capacul sticlei şi luă puţin whisky, simţind o 
uşoară strîngere de inimă. Nu avea încredere în omul acela 
şi trebuia să fie în gardă tot timpul. Nu credea că s-a schim-
bat mult de-a lungul anilor, iar firea omului rămîne aceeaşi. 
Cineva a asemănat-o cu apa dintr-o conductă, care ajunge 
sus numai împinsă de o forţă, altminteri tinde să se reverse 
şi să se împrăştie peste tot. Cam aşa-i şi firea omenească. 
Prin voinţă, poate fi modelată, dar de îndată ce este lăsată 
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de capul ei, începe să dea pe dinafară şi să se arate aşa cum 
este în realitate.

Încercă să adoarmă, ascultînd zgomote înăbuşite răz-
bătînd din mobilierul uzat şi din pereţii vechi. Treptat se 
scufundă într-un somn agitat, din care ieşea uneori la supra-
faţă cîte o figură din trecut. Îl văzu pe Oreste numai zîm-
bet, cu ochii umezi, blînzi, sprijinit de maşina sa, o Dacia 
1300 veche şi ruginită, apoi pe maică-sa, Varvara, care prin-
sese de-acum gustul banului, o pornire înverşunată, pe care 
nici ea n-o bănuise, pitită în adîncul sufletului şi transmisă 
fiului mai mare prin laptele supt de la sîn, dar care răbuf-
nise la suprafaţă în economia de piaţă. Apăru de undeva şi 
Anton, numai că nu reuşi să-i distingă faţa, acela părînd că 
se fereşte să-l întîlnească şi trecu plutind ca o stafie înfăşu-
rată într-un cearşaf alb.

Apoi, ca într-o imagine virtuală, se văzu pe el însuşi stînd 
în genunchi în faţa unei icoane. Printr-o fereastră îngustă, 
peste capul albit se strecoară o lumină calmă, palidă. Îşi ridică 
mîna descărnată, făcîndu-şi semnul crucii. Execută mişcă-
rile apatic, lipsit de evlavie, însă împăcat cu sine. Le repetă 
de cîteva ori, pentru că aşa cer ritualurile bisericeşti. Nu se 
roagă pentru iertare, e prea tîrziu. E tîrziu să mai îndrepte 
ceva. Încearcă doar să-şi afle greşelile făcute cu voie sau fără 
de voie. Rememorînd fapte şi împrejurări vechi, se văzu 
nevoit să accepte că prima lui căsătorie a fost un viol. Îşi 
făcu semnul crucii, suspină şi spuse: „Doamne, m-am aflat 
într-o confuzie gravă!“

O revăzu pe Garofina, fata pistruiată din vecini, subţire 
şi parcă lipsită de umbră. Copila avea bizara aptitudine de 
a se pierde în peisaj, strecurîndu-se neobservată prin lume. 
Făcea liceul în alt oraş şi dădea numai prin vacanţe acasă. 
O slăbănoagă ştearsă, nu atrăgea prin nimic atenţia bărba-
ţilor. Pe atunci, el era inginer la centrul de legume şi fructe 
din tîrg. Era în vorbă cu cîteva tinere, dar nu avea o relaţie 
stabilă, însemnînd o partidă bună pentru multe mame cu 
fete de măritat.

Garofina i-a atras atenţie pe cînd era în ultimul an de 
liceu. Sosise vacanţa de Crăciun, tîrgul se afla sub zăpezi şi 
peste tot stăruia un sentiment de sărbătoare. Nae făcuse rost 
de cîteva lăzi cu portocale, lămîi şi pepsi-cola, deşi între-
prinderea se ocupa de aprovizionarea tîrgului cu legume şi 
fructe româneşti. Era o cantitate infimă faţă de nevoile loca-
lităţii şi, conform procedurii comerţului socialist, bunătă-
ţile din import se dădeau pe sub mînă la mahări, la cunoş-
tinţe şi prieteni.

Vecinii au fost incluşi în listă la sugestia mamei, care se 
alegea cu multe laude din partea lor. „Cuminte fecior ai mai 
crescut, Varvară!“, îi spuneau. „Ferice de tine!“ Cu toţi se 
minunau cît de cumsecade era Nae, să-l pui la rană, nu alta. 
Numai vorbe bune se spuneau despre băiatul ei. Era mem-
bru de partid şi toate uşile i se deschideau în faţă. Puteai să 
te bizui oricînd pe un om ca el.

Iar Nae dădu cîteva telefoane, anunţîndu-şi vecinii că era 
o problemă confidenţială. „Nu ajung pentru toţi“, explica de 
fiecare dată. Dacă ar fi pentru tot tîrgul, fireşte, el cu dragă 
inimă… Însă aşa, operau pe sub mînă. Era nevoie să vină 

careva la magazin, iar vînzătorii ştiau lecţia. Să aibă totuşi 
o geantă sau o sacoşă. Domnul Ilaş primi vestea cu bucu-
rie. Fusese lovit de gripă şi nu ieşea din casă, putea să treacă 
Garofina pe la magazin? „E fată mare de-acum“, se fuduli 
bătrînul perceptor. Nae ridică din umeri, desigur, să vină 
fata. Lui îi era indiferent.

Cu puţin înainte de ora închiderii, juristul unităţii bătu 
la uşa biroului său. Era o încăpere modestă, în spatele apro-
zarului. „O fetişcană îl caută pe domnu’ Nae“, anunţă din 
uşă, arătîndu-şi figura de rozător. „Numa’ cu domnu’ Nae 
are treabă“, adăugă Sandu, hlizindu-se. Juristul îl irita une-
ori, dar venise prin repartiţie şi se vedea nevoit să-l suporte.

Presupuse că era fiica domnului Ilaş şi-i spuse s-o pof-
tească în birou. Aduse din magazie două kile de portocale, 
cîteva ciocolate chinezeşti şi o duzină de sticle cu pepsi. În 
timp ce o ajuta să aşeze lucrurile în sacoşe, pe sub paltonul 
descheiat, Nae observă că trupul fetei se rotunjise. Sub fla-
nelă se profilau două proeminenţe şi bărbatul îşi spuse că 
slăbătura devenise o femelă în bună regulă.

Apoi o conduse spre casă. Aveau acelaşi drum şi progra-
mul se sfîrşise, adăugă el. Începuse să se însereze, zăpada 
scîrţîia sub tălpile cizmelor şi erau nevoiţi să meargă unul 
după celălalt din cauza nămeţilor îngrămădiţi de utilajul 
de deszăpezire. În faţa casei, pe cînd Nae dădea fetei saco-
şele, apăru doamna Ilaş. Femeia insistă să intre, pentru că 
soţul ei era răcit şi stătea în pat. Bărbatul se codi puţin, apoi 
acceptă invitaţia.

Mai fusese de cîteva ori în casa vecinilor, dar nu perce-
puse nimic miraculos. Acum însă îl îmbrăţişă un val plă-
cut de căldură şi, la îndemnul doamnei, îşi dădu jos cojo-
cul Alain Delon, cum i se spunea blănii de oaie pe atunci. În 
cameră descoperi o aromă persistentă de gutui şi-şi aminti 
de copilărie. Numaidecît Garofina aduse pe tavă o butelcuţă 
pîntecoasă de afinată şi păhăruţe, iar maică-sa apăru cu un 
platou cu mizilicuri, felii de cîrnaţi, şuncă fiartă cu boia şi 
condimente, caltaboşi, lebăr şi sîngerete, felii de brînză şi 
un borcan cu zacuscă de hribi. Şi peste toate stăruia un aer 
de tihnă, bucurie şi linişte. Ceva ce lipsea din casa lor, pen-
tru că taică-su, Oreste, le cam trăgea la măsea şi, deşi nu era 
scandalagiu din fire, deseori i se năzărea că lumea e croită 
prost şi-i adresa, bombănind, fel şi fel de reproşuri.

Domnul Ilaş apăru într-un halat din flanel, pe sub care 
purta pijamaua. Era un bărbat înalt, slab şi palid. Avea barba 
nerasă de vreo două zile. Dădu mîna cu Nae şi-l invită să 
ia loc. Nae se opuse formal, spunînd că nu vrea să deran-
jeze. „Nici nu-i momentul, sunteţi încă în convalescenţă, se 
cunoaşte pe faţa matale, nea Petrică,“ adăugă. Doamna se 
împotrivi însă categoric. „Staţi, domn’ Nae, să ne steie peţi-
torii“, invocă ea. Argumentul păru imbatabil şi bărbatul se 
aşeză. Privi spre Garofina şi văzu că era roşie la faţă. Plină 
de sfială, fata se revoltă: „cum poţi vorbi aşa, mămico?“

– Păi, tanti, cu o fată aşa de frumoasă, n-aveţi de ce să 
vă faceţi griji, o linişti Nae. Complimentul fusese adresat 
mamei, dar ţintise drept spre fiică. Numai la peţitori nu 
trebuie să vă gîndiţi. Nu ştiu cum o să faceţi selecţia pînă la 
urmă, ha, ha, ha!
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Garofina se înroşi şi mai tare. Pe măsură ce fata se pier-
dea, Nae se simţea tot mai stăpîn pe situaţie. Continuă să 
toarne gaz pe foc, adăugînd şi alte elogii. Nu-şi dădea seama 
în ce măsură laudele erau îndreptăţite şi cît exagera el, însă 
privind-o iar şi iar se asigură că fata chiar se făcuse frumu-
şică. La rîndul ei, bătrîna îl bombarda cu amabilităţi, neîn-
cetînd să se mire ce tînăr cumsecade era el şi cît de mîndră 
trebuia să fie Varvara cu un astfel de fecior. Fata se simţea 
măgulită de aprecierile vecinului, dar pălăvrăgeala mamei 
o stingherea. Profită de un moment de neatenţie şi o zbu-
ghi în camera ei.

Domnul Ilaş se foi în scaun. Înţelese că nevastă-sa depă-
şise măsura şi încercă s-o tempereze. Adela era o bondoacă 
vioaie, care se inflama cu uşurinţă, aşa că deseori se vedea 
nevoit s-o liniştească. Acum descoperi dintr-o privire că lip-
sea pîinea de pe masă şi o trimise să aducă. Îşi asigură apoi 
musafirul că nevastă-sa „e de treabă, dar vorbeşte cam mult, 
domnu’ Nae, ştii cum îs femeile“. Adela întîrzie un timp cu 
pîinea; apăru însoţită de fată şi bărbaţii îşi dădură seama 
din ce motiv zăbovise. Discuţia se mută spre sărbătorile 
ce se apropiau, iar domnul Ilaş îi mulţumi din nou lui Nae 
pentru bunătăţi. El se descurca de bine de rău în fiecare an, 
numai că fusese lovit de gripă şi de vreo săptămînă nu se 
ridica din pat. Îi rămînea recunoscător pe vecie.

Nae se simţi cuprins de o bizară fericire. Avea senzaţia 
că nimic nu i s-ar refuza, nu trebuia decît să întindă mîna şi 
să apuce. Îşi dădea seama că nu se cuvine să se lăcomească, 
decenţa era cuvîntul de ordine. Continuă să laude bucatele, 
însă fu mai reţinut cu omagiile aduse fetei care părea cople-
şită în faţa asaltului de amabilităţi. Nu dorea să strice atmo-
sfera, dovedindu-se prea zelos. Luă cîteva păhărele de afinată 
şi stătu la taclale pînă tîrziu, primind la plecare invitaţia de 
a-i vizita mai des. I se păru ca un cec în alb. Asta-i sarcină 
de partid, îl avertiză, în glumă, doamna Adela.

O revăzu la începutul lunii februarie. Garofina apăru 
acasă într-o sîmbătă, deşi obişnuia să vină doar în vacanţe. 
Nae se gîndi că sosirea ei nu era întîmplătoare şi presupuse 
că maică-sa o chemase anume. Focul trebuie aţîţat din cînd 
în cînd, ca să nu se stingă. Nae le văzu pe amîndouă trecînd 
spre centrul tîrgului şi simţi cum i se precipită bătăile inimii. 
Încurajat de bănuială, ieşi în tîrg. Lăsa de înţeles că ieşise 
la plimbare sau cu treburi neînsemnate, fără grabă. Un vînt 
călduţ mînca zăpada de două zile şi părea că va fi o iarnă 
scurtă. Asta ar fi însemnat o abatere de la regulă. Zona era 
renumită pentru iernile aspre, deoarece acolo ajungeau fără 
piedici vînturile siberiene dinspre răsărit.

Se întîlniră ca din întîmplare jumătate de oră mai tîrziu. 
Nae le zări întorcîndu-se spre casă şi li se alătură, după un 
schimb scurt de amabilităţi. Fata venise pentru probă la o 
rochie. Termina liceul în anul acela şi era nevoie de rochie 
nouă pentru banchetul de absolvire. Nae terminase liceul 
cu un secol în urmă şi nu-şi amintea să fi făcut vreun ban-
chet cu acel prilej. Probabil trăsese vreo beţie cu priete-
nii din clasă, nimic oficial. Acceptă cu dragă inimă invita-
ţia de-a intra pe la ei şi din nou se întinseră la palavre pînă 

tîrziu. Domnul Ilaş se întremase după gripa de la sărbători 
şi era în vervă.

Garofina îmbrăcase o rochie turcoaz şi părea că înflo-
reşte. Nae se simţi atras într-un joc magic, în care descifra 
multe ispite şi făgăduieli. Totuşi, nu reuşi s-o determine să-i 
spună pe nume, fata continuînd să-l numească domnu’ Nae. 
Această ezitare îi amintea că între ei există totuşi o diferenţă 
de vîrstă. Şi dacă pentru maică-sa deosebirea de ani nu pre-
zenta vreun inconvenient, fata o percepea probabil altfel. 
Doamna Adela păru să-i descopere gîndurile şi interveni 
pe fir, susţinînd că „fata îi copilăroasă şi sfielnică, la vîrsta 
ei eram grea cu băietu’ cel mare, domnu’ Nae!“

Avînd alături un aliat atît de tenace, Nae simţi că poate 
suprima reticenţele fetei. În preajma Paştelui făcu rost de 
cîţiva miei şi joi seară se prezentă la familia Ilaş cu unul de 
vreo paisprezece kilograme. Simţi o mare frustrare aflînd 
că Garofina nu venise acasă. Elevii nu aveau vacanţă şi fata 
dăduse telefon că ajunge acasă sîmbătă seară, după orele 
de clasă. Nae nu-şi dădea seama ce ore puteau face în sîm-
băta Paştelui. Nu existau alte motive? se întrebă el, cu strîn-
gere de inimă. Nu găsi răspuns şi încercă să se lase pătruns 
de entuziasmul părinţilor ei, care erau bucuroşi de plocon. 
Ciocniră un pahar cu vin alb şi-i cerură ferm promisiunea 
că le va face o vizită duminică, asigurîndu-l că domnişoara 
abia aştepta să-l vadă.

Nae se pregăti sufleteşte pentru întîlnirea din acea dumi-
nică, propunîndu-şi să intensifice asediul. Nu-şi dădea seama 
pînă unde putea să ajungă, urma să se lămurească pe măsura 
ce aveau să se desfăşoare ostilităţile. Începuse să aibă emoţii 
gîndindu-se la duminica cea mare, cum numise ziua con-
fruntării. Anton, fratele mai mic, se interesă ce are pe suflet, 
iar el îl privi dus pe gînduri.

Însă lucrurile nu s-au petrecut după scenariul închipuit 
de Nae. Garofina, în ciuda insistenţelor lui, nu acceptă nici 
în ruptul capului să-l tutuiască, păstrînd o distanţă la care el 
nu se aştepta. Apoi, prinse curaj şi-l rugă să nu ia în seamă 
vorbele maică-si despre măritişul ei şi celelalte. Intenţiona 
să dea examen la facultate, n-avea de gînd să-şi pună piros-
triile pe cap. Dînsul era un domn admirabil şi orice fată de 
măritat ar fi fost încîntată să-i ofere mîna, însa ea avea un 
prieten la liceu şi nu intenţiona să-l părăsească. Nae înţelese 
că fata îşi pregătise dinainte apărarea, cu inteligenţă şi parşi-
venie. Încercă să nu se arate descumpănit şi observă cu dez-
gust uimirea bătrînilor care, revenind mai tîrziu în cameră, 
i-au găsit aşezaţi la distanţă unul de celălalt. Nu se grăbi să 
plece, simţind o ciudată satisfacţie în timp ce asculta aluzi-
ile doamnei Adela.

Între vis şi trezie, văzîndu-se în faţa sfintei icoane, mulţi 
ani mai tîrziu, Nae se cutremură, înţelegîndu-şi păcatul de 
a o fi silit pe Garofina să-l accepte de soţ. „Doamne, am 
fost în greşeală,“ şopti tulburat, străbătut de jalnice regrete. 
Revedea complotul, intrigile şi minciunile la care s-a dedat, 
cot la cot cu bondoaca de soacră-sa, pînă cînd au reuşit să-i 
înfrîngă rezistenţa şi să-i smulgă un da căznit la căsătorie.

După ce au trecut prin faţa primarului pentru a semna 
actul uniunii lor, însoţiţi de un alai zgomotos de prieteni, 
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s-au întors la casa părinţilor ei şi au intrat singuri în camera 
pregătită anume pentru tinerii căsătoriţi. Atunci Garofina 
l-a privit cu răceală.

– Mare păcat aţi făcut, obligîndu-mă să vă iau de soţ, a 
spus. Puteţi fi sigur că n-o să vă iubesc niciodată; din păcate, 
a dispărut şi stima pe care v-o purtam.

Nae a privit uluit figura ştearsă, fiinţa lipsită de însem-
nătate pe care încerca s-o ridice la nivelul lui. Îşi promisese 
s-o facă fericită, să-i dăruiască tot ceea ce şi-ar fi dorit ea şi, 
dincolo de orice aşteptări, era refuzat cu hotărîre. După un 
moment de derută, simţi ţîşnind la suprafaţa firii sale o vani-
tate de care nu fusese conştient pînă atunci. Îl înspăimînta 
gîndul că ruptura dintre ei va ajunge la urechile oamenilor 
şi se vor isca bîrfe. „Ce va spune lumea?!“ Era laitmotivul 
vehiculat prin toate casele dintr-un tîrg în care toţi se cunoş-
teau între ei. Parcă şi auzea vorbindu-se prin spate, „degeaba 
se ţine Nae cu nasul pe sus, dacă nici fata aia pricăjită a lui 
Ilaş nu-l vrea! E clar, nu-i bun de nimic!“

Urmă o perioadă lungă, ceţoasă, presărată cu certuri, 
cursuri de perfecţionare ale Garofinei, alte discuţii aprinse, 
instalarea în camere separate şi, peste toate, sentimentul 
dureros şi ireparabil al eşecului. Acum o revăzu pe Garo-
fina ieşind din bucătărie şi imediat se auzi uşa la dormitor. 
Simţi cum toată mila i se preschimbă într-o înverşunare pe 
care nu şi-o putea controla. Alergă în urma ei, însă femeia 
blocase uşa prin interior. Începu să izbească cu pumnii şi 
picioarele, cerîndu-i să deschidă. Sparse apoi geamul şi să 
tăie la mînă. Imediat au apărut şi socrii cărora soţia le dăduse 
telefon. Bătrînii erau alarmaţi din cale afară. Ştiau că soţii nu 
se înţeleg, dar sperau că vor depăşi perioada de acomodare. 
Adela îi bandajă mîna şi chemă un taxi să-l ducă la spital.

După cîteva luni, Nae observă că burta femeii sale înce-
puse să crească şi bănui că e însărcinată. Garofina nu-i 
dădu de veste şi nici el nu îndrăzni să întrebe. Începuse să-l 
înspăimînte răceala cu care îl trata. Spera că lucrurile se 
vor îndrepta de la sine. Între timp, află că fostul ei prieten 
din liceu se însurase cu o asistentă medicală. Iar dacă ea ar 
naşte, socotise el, existau şanse să-şi vadă de casă şi să nu 
mai viseze la cai verzi pe pereţi.

Spre sfîrşitul lunii noiembrie peste tîrg se abătură ploi reci 
amestecate cu zăpadă şi Garofina născu prematur un băiat 
firav, de două kilograme şi ceva. Era un mîţ pe care docto-
rii au fost nevoiţi să-l ţină în incubator vreo zece zile pen-
tru a-l salva. Nae trecu pe la maternitate, ducîndu-i porto-
cale, ciocolată şi cîteva sticle cu bere, cum îl sfătuise Adela. 
Dădu plasa unei asistente şi răsuflă uşurat. N-ar fi putut 
spune de ce nu-i venea la socoteală să dea ochii cu soţia sa.

După ce fu externată, Garofina veni acasă cu un taxi şi 
se închise, ca şi mai înainte, în camera sa. Apăru imediat şi 
Adela care pătrunse glonţ în bîrlogul lehuzei. Un timp se 
auziră zgomote şi discuţii înfundate, apoi soacră-sa îl invită 
să-şi vadă feciorul. Nae pătrunse înăuntru cu strîngere de 
inimă. Nevastă-sa era culcată pe pat, cu spatele la mogîldeaţa 
ascunsă între scutece. Adela o dezveli şi-i arătă un monstru 
minuscul, vînăt şi urît din cale afară. Nae se cutremură. „Ce 
naiba-i chestia aia?“ se întrebă, cu oroare.

Adela se învîrti pe acolo cîteva zile şi Nae trase concluzia 
că ceva nu era în ordine. Nevastă-sa părea tot timpul ador-
mită şi lipsită de interes faţă de pruncul ei. Bătrîna îi dădea 
biberon, tot ea îl spăla şi-l legăna. Garofina nici nu-l băga 
în seamă cînd se ridica din pat pentru a merge la baie sau să 
bea ceai ori altceva. După vreo săptămînă, soacra îl rugă să 
accepte ca mama şi copilul să stea un timp la ea acasă, acolo 
îşi ştia rostul şi se mişca în voie, Năică, mamă. Îşi dădu ime-
diat acceptul, făcîndu-şi cruce în patru părţi pentru că scăpa 
de urlete, biberoane şi de miasme de rahat.

Nae nu trecu pe la socri să-şi vadă odrasla şi, ori de cîte 
ori îşi aducea aminte de şobolanul vînăt din scutece, sim-
ţea că i se face rău. Avea senzaţia că un corp străin a pătruns 
în casa sa şi îl bătu gîndul să introducă acţiune în tăgada 
paternităţii. Dar nu avu curaj să ia legătura cu vreun avocat 
şi nici nu-şi consultă juristul. Indiferent ce ar fi hotărît jude-
cătorii, tot el se făcea de rîs în tîrg. În plus, nevasta şi copi-
lul parcă nici nu existau. Dispăruseră complet din viaţa lui 
şi nu-i pretindeau nimic. De ce să-şi facă singur de lucru?

Era acum director de unitate şi lăsa impresia că este ocu-
pat pînă peste cap. Nu avea timp de familie. Mînca prin loca-
luri cu prietenii şi ajungea seara tîrziu acasă. Uneori rămînea 
şi peste noapte prin case fără bărbat. Garofina stătu la părin-
ţii săi pe toată perioada concediului de maternitate. Veni 
acasă abia cînd şi-a reluat serviciul la bibliotecă, însă micu-
ţul Cristi rămase în continuare la bunici. Nae găsi convena-
bilă măsura şi nu o comentă în nici un fel.

Uneori, seara, simţind mirosul vag de tutun şi alcool, îl 
apuca o furie năprasnică împotriva acelei femei şterse care 
îi distrusese viaţa. Ar fi putut să se însoare cu orice fată ar fi 
vrut el şi să aibă o viaţă liniştită. O nevastă care l-ar fi aştep-
tat seara cu drag, iar el şi-ar fi îmbrăţişat copilul înainte de 
culcare. În loc de toate astea, s-a ales cu o lepădătură care 
îl dispreţuia deschis.

Reuşi cu greu să păstreze o atitudine decentă de-a lun-
gul săptămînilor şi lunilor ce au urmat. Într-o seară de sep-
tembrie ajunse acasă tîrziu şi simţi că i s-a făcut foame. 
Căută ceva de mîncare în bucătărie, scotoci prin frigider şi 
găsi o pungă cu fidea, cîteva cepe şi o jumătate de căpăţînă 
de varză înnegrită. Nimic de pus în gură. Revoltat, intră în 
camera ei şi aprinse lumina. Garofina era în pat şi-l aţinti 
cu o privire rătăcită.

– Ce naiba, în casa asta nu-i nimic de mîncare? întrebă 
Nae, încercînd să-şi păstreze cumpătul.

– De unde să ştiu? răspunse, printr-o întrebare, femeia. 
Vorbea uşor împleticit, dar coerent. Eu vin aici pentru că 
aşa am fost obligată, nu din alt motiv.

– Căţea, ce eşti! izbucni Nae. Ingratitudinea ei îl scotea 
din minţi. O făcuse doamnă, încercase să-i dea toată afec-
ţiunea lui şi iată cu ce s-a ales! Nu ştiu unde mi-a fost capul, 
cînd m-am încurcat cu tine. Dumnezeule, poţi să-ţi ieşi din 
minţi cu una ca asta!

Femeia se întoarse cu spatele şi se strînse ghem, o slăbă-
tură numai piele şi os. Nae simţi că îl năpădeşte un val de 
greaţă. I se făcu milă de fiinţa din faţa sa şi de el însuşi şi de 
nenorocirea care se abătuse peste capul lor. Îi venea să-şi 
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pună capăt zilelor şi s-o termine cu toate. „Uite ce poate face 
o nenorocită de muiere!“ îi trecu prin minte. Se întoarse 
brusc şi ieşi din încăpere, de teamă să nu săvîrşească un păcat.

Acum zări lumina gălbuie din fereastră, se răsuci sub 
pătură şi bîjbîi cu mîna după sticla de lîngă canapea. „Numai 
un pic“, îşi spuse, amintindu-şi că whisky a băut pentru prima 
dată la cîteva luni după evenimentele din decembrie 1989. 
Împreună cu Anton, fratele mai mic, au înfiinţat un SRL 
care avea acelaşi obiect de activitate cu unitatea de legume 
şi fructe la care era director. Juristul unităţii deveni şi anga-
jatul lor, iar în magazinul de stat se găseau numai roşii stor-
cite şi ceapă stricată. Furnizorii şi clienţii, marfa de calitate, 
activităţile de prelucrare şi conservare, dar şi angajaţii au 
trecut pe nesimţite în firma fraţilor Panait.

Banii veneau în flux continuu, iar el devenise surd şi 
orb. Degeaba încerca Anton, timid, să-l tragă de mînecă. Se 
afla în vîrf şi credea că locul său e pentru totdeauna acolo. 
Dădea rareori pe acasă, tot timpul în stare de mahmureală. 
Nici n-a băgat de seamă că se abate furtuna, deşi semne au 
existat. Simţea uneori cum în străfundurile sufletului său 
se trezesc demoni necunoscuţi, pe care nu-i putea stăpîni, 
numai că treptat se obişnui cu furia lor.

Privind înapoi, descoperă în tabloul trecutului o pată vio-
lentă, înceţoşată. Adela e tot mai prezentă şi, treptat, reuşeşte 
să-şi smulgă fiica din muţenie şi izolare. O umbră se stre-
coară acum prin casă şi seara el găseşte mîncare în bucătă-
rie. Uneori, Garofina îl întreabă ceva lipsit de importanţă, 
încercînd timidă şi fără chef să lege o conversaţie. „Parcă joacă 
toţi într-un film prost“, îşi spunea Nae. Îl înfurie prefăcătoria 
la care se dedau cele două femei, probabil pentru banii lui.

– Lasă naibii teatrul ăsta ieftin, i-a spus într-o seară, scos 
din sărite. Era băut şi nemulţumit de viaţă. Chiar dacă aman-
tul s-a însurat, nu-i totul pierdut. Nu te lua după capul 
maică-ti, că nu sînt fraierul vostru.

Nevastă-sa îl privi lung, iar el simţi cuprins de o bucu-
rie răutăcioasă. Îşi dădea seama că e duşmănos, însă nu se 
putea opri. Încerca să găsească alte şi alte insulte pentru a o 
supune la umilinţe cît mai mari.

– Eu nu mai înţeleg nimic…
– Lasă, că înţelegi tu, replică iritat. Mama voastră de curve 

nenorocite, cum otrăviţi voi viaţa omului!
Din ochii ei înroşiţi ţîşniră lacrimi şi faţa uscăţivă i se schi-

monosi. Nae înţelese că se afla în eroare, că femeia era mai 
bună decît el şi asta părea să-l scoată din minţi. Era nevoie 
să împingă lucrurile mai departe, s-o tăvălească în noroi, 
încercînd astfel să se lepede de vina de-a o fi obligat să se 
mărite cu el. Femeia bolborosi cîteva cuvinte, apoi articulă:

– Eu nu otrăvesc viaţa nimănui, Doamne fereşte! Mi-au 
otrăvit-o alţii pe a mea.

El îşi dădea seama că toată nebunia îi alimenta bucu-
ria răutăcioasă de moment. Demonii din sufletul lui încer-
cau să răzbată la suprafaţă, iar Nae le făcu loc, încercînd să 
şi-o închipuie îmbrăţişînd un amant cu trăsături neclare şi 
distrîndu-se pe seama lui. Un moment se gîndi că o insultă 
fără motiv şi eroarea îl înfurie şi mai mult. Exista orgoliu 

nemăsurat în turbarea lui, numai că demonii nu mai putea 
fi opriţi.

– Da, da! Şi n-ai decît să te cari odată! Să nu te mai văd 
nici pe tine şi nici bastardul tău!

Ştia că depăşise orice limită şi se simţi uşurat. Aici dorise 
să ajungă, purtat de o dorinţa sfîşietoare, obscură. Mai 
departe nu se putea merge. Încet-încet se simţi cuprins de 
remuşcări şi fu tentat să-i ceară iertare, poate chiar să cadă 
în genunchi, însă reuşi să se smulgă din loc şi să iasă din casă. 
Era cuprins de o tristeţe amară şi-şi spuse că avea nevoie să 
tragă o beţie cruntă.

Colajul format în mintea lui în timpul cercetărilor pro-
curaturii îi apărea şi acum ceţos, împînzit de pete igrasi-
oase. Imaginea Garofinei în alb-negru pare din ce în ce 
mai ştearsă. Vine de la serviciu şi se aşază în pat. Apatică, 
flămîndă, cuprinsă de oboseală cronică. Spre seară trece 
maică-sa şi-i cere să aibă grijă de Cristi vreo două ore, cît 
ea merge la un priveghi. Femeia rămîne cu băiatul şi, lip-
sită de interes, caută să converseze cu el. Copilul de cinci 
ani articulează cuvintele cu dificultate, incoerent. Ea îl pri-
veşte uimită, de parcă îl vede pentru prima oară şi rămîne 
în aceeaşi stare de neînţelegere.

Cristi începe să scîncească, privind prin fereastră spre 
casa bunicilor săi. Garofina scoate din geantă o sticluţă teşită 
cu votcă. Bea cîteva guri şi o aşază atentă pe comoda de ală-
turi. Dintr-un sertar extrage frînghia şi împinge scaunul sub 
grinda casei. Gesturile îi sînt exacte, ca şi cum ar fi făcut repe-
tiţie pentru acest moment. Goleşte sticla, se urcă pe scaun şi 
aruncă frînghia pe după grindă. Totul e calculat la milimetru. 
Copilul priveşte îndelung spre mama lui, neînţelegînd ce se 
întîmplă. Femeia îşi trece frînghia în jurul gîtului şi, fără să 
stea pe gînduri, împinge scaunul de sub picioare.

După ce zvîrcolirile şi pendularea încetează, Cristi se 
apropie neliniştit. În străfundurile minţii lui licărea un gînd 
blînd, amintirea unei mîngîieri şi gustul imemorial al lapte-
lui supt la sînul femeii care se ridicase pe scaun şi părea să 
se înalţe acum la cer. Se simte pătruns pînă-n oase de frig, 
trebuie numai să se apropie şi să-şi ridice mînuţele, pentru 
ca braţele ei să-l înlănţuie calde şi să-l ocrotească de tot ce-i 
rău. Un presentiment înfricoşător îi pîlpîie în suflet şi mînat 
de groază se apropie de mama lui. Îşi introduce două degete 
într-o şosetă şi trage puţin, încercînd să-şi trezească mama. 
Nu reuşeşte, continuă să zgîlţîie piciorul inert şi, dintr-un 
colţ al minţii sale de copil, răzbate un gînd sinistru, înţe-
legînd că mama sa a plecat pentru totdeauna. Rămîne agă-
ţat de şoseta mamei, scuturînd-o cu nerăbdare, se uită prin 
fereastră şi plînge amarnic, nedumerit.

Acum, de undeva răzbătu un zgomot înfundat şi plăsmu-
irea icoanei în faţa căreia stătea îngenuncheat dispăru brusc. 
Nae îşi trase picioarele şi se ridică în capul oaselor pe margi-
nea patului. Prin fereastra din dreapta pătrundea o lumină 
gălbuie, difuză. Întinse mîna şi băjbîi pe alături, scuturat de 
spasme, nefiind în stare să se împotrivească ispitei. Conti-
nuă să scotocească febril pe lîngă piciorul patului, simţind 
cum trecutul îl urmărea implacabil.

(Fragment)
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D
Ildiko ŞERBAN

Cora
– De ce nu poţi să te detaşezi şi să priveşti lucrurile ca şi cum ai 
fi primit un cadou? Te laşi copleşită de emoţiile simple, dar te 
înţeleg. Oh! Ce bine te înţeleg! Eram acolo, în gândul tău, când 
te-au zăpăcit cu cromozomul ăla în plus. Încercam să îţi alung 
ameţeala şi să-ţi şterg lacrimile de pe obraji, dar tu, te-ai ghe-
muit în baie, ţi-ai luat genunchii în braţe şi te legănai ritmic spri-
jinită de faianţă. Din când în când, dădeai cu capul de zid, mereu 
cu aceeaşi porţiune de tâmplă, amplificându-mi durerea. Ştiam 
că vei înţelege la un moment dat, dar drumul era lunguţ pen-
tru tine şi greu, deşi pentru mine era un zbor de câteva secunde. 
Când ai decis că trebuie să te ridici, pentru că amorţiseşi şi pen-
tru că Oana te striga din cameră, eram deja obosită, aşa în felul 
vostru, cred, dar nu am reuşit să-ţi smulg nici măcar o umbră 
de zâmbet, atât de necesar pentru Oana. Am venit cu tine în 
camera ei, am luat-o în braţe şi deşi eu o mângâiam, ea nu a 
ştiut că sunt acolo. Nici tu nu mai ştiai dacă sunt, am fost sau 
voi fi. Atunci, m-am gândit pentru o clipă că ai să renunţi la 
mine şi că nu am să apuc să-ţi văd zâmbetul. A fost doar aşa o 
străfulgerare, deşi ştiam că vei merge până la capăt şi mi-am 
zis: „Ei, Cora! Rapid te laşi copleşită de emoţia omenească!“ 
Apoi am aşteptat. Timpul… doar pentru tine însemna ceva. 
Chestia aia care te înregimenta în ritmul analizelor, serile şi 
dimineţile, pentru mine erau doar un fel de sincope ale curge-
rii, dar le împlineam, ca să te ajut să zâmbeşti. Tot ce aveam de 
făcut era să mă obişnuiesc cu ritmul. Uite ce chestie! Vorbesc 
despre deranjamentele fluctuaţiilor ca şi cum ar fi ale mele, hm…
Da, ritmul, enervant uneori, al inimii de carne, ce atât ţie, cât 
şi mie, îmi dădeau mari bătăi de cap! Mai era şi nebunia aia cu 
organele în afara corpului, dar nu, asta nu am permis să se 
întâmple! Voiam să te văd zâmbind! Trebuia să fiu frumuşică 
şi uşor de îngrijit, aşa că am lăsat doar cele şase degete să se dez-
volte. Am fost de acord şi cu uşoara asimetrie a urechilor, ori-
cum nu conta asta prea mult, căci tu, ştiam, mă vei iubi necon-
diţionat. De ei era vorba! Trebuia să le crească stima de sine 
constatând că au dreptate şi că toate aparatele lor sunt vârful 

inteligenţei umane. Îi înţeleg. Au limite impuse, normal că ei 
nu ştiu, dar când vor ieşi din închisoarea timpului şi a materiei, 
vor înţelege, dar până atunci… Ştii, mi-a plăcut. Vezi? Am mai 
învăţat şi eu ceva de la voi, sentimentul acela de preiubire abso-
lută la care voi îi ziceţi plăcere. O traduc aşa simplu, pentru că 
de fapt aveţi o întreagă filozofie despre asta şi tu ai citit mult, 
căutând absolutul. Da, mi-a plăcut că ai decis să lupţi pentru 
mine. Un pic te-aş fi tras de mânecă atunci când ai hotărât să 
pleci în altă ţară pentru compararea analizelor, ştiam că nu poţi 
duce povara costurilor, dar trebuia să împlineşti tot drumul şi 
te-am lăsat să încerci. Ştii? Era atât de simplu să te opresc! Doar 
inima dacă o făceam să iasă din ritm şi era de ajuns să nu poţi 
călători, dar nu am vrut să suferi sau să o sperii pe Oana. Am 
fost foarte cuminte! M-am înghesuit în toate chestiile alea cu 
nume ciudate: ficat, ochi, plămâni şi am învăţat să nu umplu 
prea tare spaţiul mic, predestinat pentru mine, cât timp voi fi 
aici, pentru că am tendinţa să umplu tot spaţiul posibil, dar tu 
nu ştii cât de uşor pot călători dincolo de ceruri. Ai citit odată 
un pasaj din Biblie, unde scria „ceruri“ şi te-ai gândit că este o 
greşeală de tipar, dar vei şti că e adevărat, doar după ce te vei 
elibera de bula timpului. Despre asta nu are rost să vorbim acum, 
avem de rezolvat alte treburi, pentru că menirea mea este să îţi 
eliberez zâmbetul. Să îl fac să-ţi lumineze toate gândurile, iar 
ele, libere şi pline de tine, să o înconjoare pe Oana. Când ai venit 
acasă, resemnată, nu te-am mai supărat. Chiar deloc. Doar din 
când în când, întindeam mânuţa cu cele şase degete spre ombi-
licul tău, aşa ca să mă mângâi, căci da, de fiecare dată, mă mân-
gâiai, dar nu zâmbeai încă, mami. Vorbeai mult la telefon cu 
prietena ta. Era şi ea însărcinată. Cu vreo două luni după tine 
a fost trimis şi la ea un îngeraş, îl cunosc foarte bine, dar el are 
un alt drum de parcurs cu mămica lui. Am povestit de multe 
ori când ne jucam în spaţiu. Voi aveţi impresia că dormim, dar 
noi cutreierăm ca într-o curgere, căreia îi imprimăm viteza 
dorită, prin spaţii infinite. Atunci am stabilit fiecare amănunt 
şi am respectat cu stricteţe paşii venirii mele, în lumea ta. Ştii, 
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când ţi-au spus de cromozomul ăla în plus şi de trisomia 13 (ce 
nume ciudat dau oamenii lucrurilor pe care nu le înţeleg), 
îngeraşul prietenei tale mi-a atras atenţia asupra timpului pe 
care pot să îl petrec cu tine, ca să poţi zâmbi. Un pic ne-am cio-
rovăit, dar varianta lui a fost cea mai bună şi s-a dovedit că avea 
dreptate. Mamă, mamă! Ce echipă am făcut la naşterea mea! 
Mămica lui era în oraş la cumpărături cu soţul ei şi cu „Oana“ 
lor (de fapt e un băieţel, dar ca să nu ne complicăm am decis să 
aibă acelaşi nume, ei oricum sunt de ai noştri, doar acolo la voi, 
în timp, sunteţi împărţiţi pe sexe) şi cum hotărâsem mai de 
dinainte, eu trebuia să parcurg drumul spre noua lumină exact 
când ei erau pe aproape. Tu i-ai sunat, pentru că eu te blocasem 
pe capacul toaletei, unde stăteai în cea mai confortabilă poziţie 
pentru tine şi pentru mine. Oamenii au uitat cum se naşte natu-
ral şi au inventat mese inconfortabile ca să le fie lor mai uşor. 
De fapt mesele alea au avut un alt scop, curiozitatea unui rege 
de-al vostru (oh, mami, ce prostii faceţi crezând că unii sunt 
mai presus decât alţii), dar să revin la minutele acelea în care 
prietena ta a venit rapid la tine. O pregăteam şi pe ea, pentru o 
altă venire spre lumină, aşa că noi doi, eu şi scânteia din bur-
tica ei, v-am ajutat şi v-am reînvăţat cum stau lucrurile când 
lumina în simbioză cu materia, creează viaţa (viaţa pe care voi 
o cunoaşteţi, viaţa ca limită temporală). Prietena ta s-a com-
portat mai bine ca vreunul din doctorii voştri! Da! Avea empa-
tia necesară şi dexteritatea pe care ţi-o dau instinctele, dar mami, 
voi aţi uitat atâtea lucruri esenţiale, încât acum mi-ar lua prea 
mult timp de al vostru, să îţi explic. Scopul meu este să te fac să 
zâmbeşti şi te rog iartă-mă dacă mai divaghez câteodată. Reve-
nind! Vai ce frumos s-a întâmplat totul! Soţului ei, i s-au declan-
şat instinctele primare, nu a gândit prea mult şi te-a ridicat de 
sub axile, ca ea, prietena ta, să întindă mâinile sub tine, acolo 
în vasul de toaletă. Capacul o ajuta să îşi sprijine braţele fără să 
trebuiască să le susţină (ne-am gândit să o protejăm de orice 
efort suplimentar) şi doar m-a aşteptat ca să mă aşez în palmele 
ei. Am venit cuminte, cu capul înainte şi i-am sărutat uşor dege-
tele. Bine… ea nu a ştiut, pentru că adrenalina ei era la cote 
maxime şi atât mai trebuia, să ştie asta! Prietenul meu mă ţinea 
la curent, urma să ne despărţim pentru o vreme, apoi reluam 
legătura, dar altfel. Oricum asta nu te priveşte acum mami, ci 
doar cum se naşte un zâmbet. Şi aminteşte-ţi, ştiu că ai înregis-
trat involuntar tot, doar că erai focusată pe mine şi tine, 
aminteşte-ţi bucuria Oanei noastre şi a Oanei lor, cum ţâşnea 
din ochişori, de după cadrul uşii, unde se opriseră şi priveau. 
Apoi tu, eroina mea, te-ai ridicat singură de pe toaletă şi cu paşi 
mărunţi, ţinându-mă la pieptul tău, te-ai dus în dormitor repe-
tând: „te iubesc, te iubesc… te iubesc…“. Acolo, prietena ta m-a 
şters şi ne-a acoperit cu o pătură. Au fost cele mai frumoase 
momente (acelea în care timpul vostru a prins valoare şi în felul 
meu de a vă percepe). Când laptele tău cald a inundat „ceva“- 
ul meu material şi am devenit dependentă de tine, am înţeles 
deplin lecţia iubirii, dar aşa de repede s-a terminat! Of! Au venit 
deştepţii voştri de medici, m-au rupt de lângă tine, m-au înţe-
pat prin toate locurile şi m-au pus într-o cutie în care îmi era 
frig, tare frig, pentru că nu avea în ea, iubirea pe care tocmai o 
descoperisem. Te-au lăsat o dată să mă vezi. O dată! Când ţi-am 
auzit vocea am încercat să deschid pleoapele, dar ştiam că o fac 
degeaba. Eram setată cu muşchii ochilor nefuncţionali. M-am 
mulţumit cu glasul tău care-mi şoptea acelaşi lucru: „puiuţul 
meu… puiuţul meu…“. Apoi, pe mine m-au dus departe, foarte 

departe de tine. Nu vreau să-ţi spun ce mi-au făcut, nu are rost. 
Ai suferi în plus şi ajunge! Ştiam că e nevoie de cele două săp-
tămâni în care tu trebuia să urci munţi de speranţă şi să cobori 
în genuni, să oboseşti în sfârşit şi să înţelegi, darul… căci des-
pre dar este vorba, mami. Încet, tare încet au trecut cele două 
săptămâni hotărâte. Vezi?… Cum se îngreunează totul în lumea 
voastră? Acest „încet… tare încet“… a fost cel mai dur lucru pe 
care l-am învăţat şi primit, ca pe o lecţie a sfâşierii curgerii. Obo-
sisem de manevrele lor şi de privirile indiferente care treceau 
prin sticla cutiei în care mă aruncaseră. A fost totuşi ceva care 
mi-a dat de gândit. Într-o seară, o tanti în vârstă (aşa cum vei 
ajunge şi tu mami, înainte de zbor), s-a oprit lângă cutia mea. 
M-a privit lung şi a întins mâna prin hubloul acvariului unde 
eram expusă ca o curiozitate. A zâmbit. Zâmbetul tău mami, va 
fi de miliarde de ori mai frumos după ce vei citi scrisoarea mea, 
dar în acel moment, al ei, mi-a dat speranţă şi m-am gândit că 
poate, mai aveţi o şansă. Şi a mai făcut o chestie pentru care, 
într-o clipă de linişte, îi voi trimite un curcubeu. Cu siguranţă 
va şti că e de la mine. A rostit câteva cuvinte, rugându-se pen-
tru sufletul meu. Bine, ea se ruga tot la nişte oameni care cul-
mea mai erau şi morţi, dar a zis ceva ce m-a înduioşat. A zis:“ 
Eşti frumoasă, copilă!“. Acum nu ştiu dacă avea probleme cu 
ochii sau chiar aşa m-a văzut (ştii, în trupul ăsta mi-am pierdut 
nişte abilităţi), dar a contat mult felul ei de a percepe începutu-
rile de viaţă, pentru că am auzit-o (ştii că nu am voie să văd), 
cum se oprea la fiecare acvariu şi spunea la fel, fiecărui copil. 
Acum mami, ne apropiem de final. M-ai adus acasă la tine cu 
o zi înainte de a se împlini a doua săptămână. Am avut exact 
douăzeci şi patru de ore să ne iubim. Ţi-am arătat cum ştiu să 
mănânc, atunci când mă puneai la sân, ţi-am simţit mirosul 
când mă ţineai în braţe şi da, aproape că nu m-ai lăsat jos tot 
timpul ăsta, chiar şi când Oana voia în braţele tale (era un pic 
geloasă şi e de înţeles). Apropo de Oana, toată dragostea pe care 
o ai pentru mine, acum va reveni Oanei. Ştii de ce? Pentru că 
ea are nevoie! Tu, în ultimele luni ai respirat doar pentru mine 
şi tine. Normal că pe ea nu ai uitat-o, doar că din cauza mea, un 
pic ai neglijat-o şi asta ar fi putut avea urmări. Apoi a venit 
marele moment. Am făcut un efort şi am încălcat convenţia, 
dar trebuia să îţi văd zâmbetul! Măcar, o dată! Şi… am deschis 
ochii! Mari de tot, i-am deschis! Nu mari ca de finalul vostru, 
nu! Mari şi conştienţi, cât să încapă în ei, tot zâmbetul tău! Şi 
aşa, privindu-ţi zâmbetul şi agăţată de sânul tău, am plecat… 
Oricum trebuia să plec! Era hotărât! Cromozomul în plus, este 
darul… de care voi două, aveaţi nevoie. Numele lui este „Iubire“. 
Iubire în plus! Multă iubire! A! Să nu uit! Oana a învăţat la gră-
diniţă să facă origami. Ţi-au plăcut şi ţie! Am scris câteva rân-
duri pe tabloul pe care l-ai pregătit pentru capelă. Nu-l duce 
acolo! Lasă-l acasă, te rog, iar câteodată când trec prin spaţiul 
vostru am să suflu uşor în penele cu care este îmbrăcată rama. 
Şi acum, marele test. Pregăteşte-te! Adu-ţi aminte că e vorba de 
un dar! Aşa, în stilul vostru naiv, am scris asta, ca tu, să zâm-
beşti de acum numai pentru Oana! Şi pentru mine, un pic… 
Zâmbeşte-mă, mami!

Privindu-te-n ochi, la sân adormită
jucându-mă-n cer cu mii de origami
pot creşte prin spaţii, de acum liniştită.
Ştiu ce-i iubirea-n esenţă! Căci tu eşti ea! Mami!
Lumina ta, Cora.
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M
Angela BURTEA

Cufărul din podul casei
Mi-era drag să urc în podul casei, deşi nu era prea uşor! 
Îmi trebuia o scară, iar când ajungeam în gura podului evi-
tam să privesc în jos pentru a nu-mi pierde curajul. Şi nu 
priveam! Nu moştenisem agerimea mamei, sprinteneala 
ei. Era fenomenală mama! Eu, departe de farmecul ei! Cu 
mişcări şovăielnice, aşezam piciorul pe marginea gurii şi… 
tiptil-tiptil păşeam în lumea de poveste a neamului meu, 
numită adesea „cufărul din podul casei“.

Doamne câte amintiri nu s-ascundeau acolo! Parc-o 
auzeam pe bunica dojenind-o pe mama:

– Aş, unde-i sita aia, Mărie? Dar linguriţele de alpaca, 
dar scaunul lucrat de mâinile moşului meu?

– Nu-s! Gata, am cumpărat altele, celelalte s-au învechit! 
răspundea mama hotărât. Cât timp o să mai păstrăm toate 
vechiturile alea? Casa-i nouă!

– Doamne, linguriţele mele de alpaca sunt vechituri? 
N-au decât vreo şaizeci de ani, le-am primit în dar de nuntă 
de la mama-mare!

– Da, mamă, şi ea le-avea de la… naşă-sa, continua mama 
tot mai îndârjită.

– Eee, dacă i-aşa… au sărit de mult suta de ani! Bogăţie, 
fată, nu ştiţi a preţui lucrurile! Auzi la ea, vechituri! adă-
uga bunica zâmbind amar, căci nu se lăsa mai prejos nici 
s-o fi picat-o cu ceară.

– Mamă, nu vezi că toată lumea caută să schimbe câte 
ceva? Noi tot batem pasul pe loc. Lucrul acela e de la bâta, 
celălalt de la vecina vecinei şi tot aşa o ţinem! Până când?

– Până voi pleca, Mărie! Atunci poţi să le arunci pe toate, 
doar aşa vei şterge urma mea! Că nu mai ai răbdare!

Şi numai ce-o vedeam pe mama că ducea scara la gura 
podului şi-n câteva mişcări se şi auzea de sus:

– Ia-le! Astea-s linguriţele? De gât o să ţi le leg! M-ai 
înnebunit! Zi-mi ce să-ţi mai cobor, că nu mai urc şi mâine!

– Scăunaşul cu trei picioare! striga bunica de jos, de la 
baza scării, sprijinită în baston.

În câteva secunde s-auzea: buf, buf! După care, mama 
sărea sprintenă ca o căpriţă, aşeza clapa podului la locul 
ei, apoi ducea scara în magazie. Musai trebuia aşezată la 
locul său!

– Eşti mulţumită, mamă? Ai şi linguriţele, ai şi scăune-
lul! Ce-ţi mai trebuie?

– Linişte, Mărie, linişte! Şi de-ar fi fost să fie şi moşul 
meu…, dar nu-i!

– Nu-i, vezi bine că nu-i! Dacă era şi el în cufărul din pod…
– Cobora singur! zicea bunica ironic. Ooo, dar cufărul! 

Şi p-acela mi l-ai dus în pod! Nu ştiu cum de l-ai urcat, că 
doar nu era o cutie de chibrituri!

– Mamă, ce vrei de la mine? Toată ziua mă toci, ca pe 
mărar mă toci!

– Nu, nu mai vreau nimic, dar cufărul cela a fost lada mea 
de zestre cumpărat de tata tocmai de la Făgăraş! Lemn bun, 
cu picturi alese, cioplit pe margine… Meşter mare omul 
care l-a făcut, iar când am venit în curtea asta era burdu-
şit cu zestre… De, oameni gospodari şi noi, oameni gos-
podari şi ei! Şi-acum… nimic nu mai e bun, totul pe apa 
sâmbetei, fata mamei!

– Dumnezeule, unde să m-ascund! s-auzea stri-
gătul mamei.

– Unde? În pod, Mărie, lângă cufăr! Oare n-ai urcat şi-un 
pat acolo? Era de la mama, bucată cu bucată l-ai suit…

*
Cam aşa se luptau cele două femei, în fustele cărora m-am 

împleticit ani buni, dar niciodată fără rost. Uşor începeau, 
greu se opreau! Aprige amândouă, iar bunica depăşea une-
ori limita băşcăliei. Atunci se mânia mama! Şi numai să fi 
scăpărat băţul de chibrit, că şi lua foc.
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Mai târziu am înţeles şicanele lor: noul încerca să eli-
mine ceea ce părea vechi, dar nu întotdeauna de neluat în 
seamă. Mama voia o casă în care să domine lucrul mâinilor 
ei, iar bunica încerca din răsputeri să menţină vechea rân-
duială, inclusiv obiectele tinereţii, amintirile care o păstrau 
vie printre atâtea noutăţi neînţelese. Insuccesul o făcea să se 
simtă adesea inutilă, înlăturată fără milă de cei tineri care 
instaurau o nouă ordine. Tradiţionalul rămânea, dar ciobit 
pe alocuri şi asta o supăra cel mai tare. Bunica simţea lucrul 
ieftin cumpărat pe bani mulţi doar de dragul modernului, 
dar orgoliul mamei era de nestăvilit. De, lupta între gene-
raţii care locuiesc în aceeaşi curte şi-n aceeaşi casă, chiar 
dacă a fost refăcută!

Doar poarta trântită, în semn că cineva intra în curte, 
oprea sfada celor două. La iuţeală puneau capăt vorbelor, iar 
dacă le priveai în următoarele secunde nici nu ziceai că până 
atunci totul fusese inflamat. De ce? Venea tata şi-amândouă 
aveau secretul lor: nimeni să nu le ştie! Niciodată nu se con-
trau în faţa bărbatului rămas ca stâlp al familiei după dispa-
riţia bunicului, cel care fusese capul în tot şi-n toate până 
atunci. Vârsta fusese la mare preţ, respectul de-acolo por-
nea. Şi dacă se mai adăuga şi faptul că bătrânul fusese soco-
tit la vremea lui drept om vrednic în cuvânt şi faptă, nimeni 
nu depăşea măsura în ceea ce-l privea. Încă trăiam vremu-
rile în care se discuta enorm de puţin despre emanciparea 
femeii, bărbatul deţinea puterea, el punea punct oricărei 
discuţii, el hotăra. Femeile din casa noastră ştiau când să 
intervină, dar, mai ales, când să se oprească. Nu era nevoie 
decât de-o privire, iar ele înţelegeau. Tăcerea e ca mierea, 
maică! aşa glăsuia bunica în vremuri de nevoie.

*
Mai târziu, după ce străbunii au trecut vămile văzdu-

hului, nu era dată să nu urc în pod când ajungeam în casa 
de acasă. Era o chemare a trecutului, un imbold pe care-l 
simţeam atât de intens încât nu rezistam tentaţiei. Şi nu era 
bucurie mai mare când descopeream obiecte pe care nu le 
bănuiam a mai fi! Cel mai des mă aşezam pe scăunaşul buni-
cii, cel cu trei picioare, şi mă lăsam învăluită de mângâie-
rile tainice ale trecutului. De după perdeaua străvezie şi ciu-
pită a anilor duşi, îi vedeam pe toţi în diferite ipostaze, dar 
cel mai des îmi apărea bunica cu veşnica ei nemulţumire:

– Să nu crezi, dragă Ina, că lucrul vechi n-are valoare! 
Măria le-a aruncat în podul casei, dar odată şi-odată tu le 
vei trece din nou prin mâinile tale, ştiu asta. Şi totuşi, un 
lucru bun a făcut copila asta a mea!

– Care, bunică?

– Le-a urcat în pod! Ceva, ceva are ea în cap, nu degeaba 
e fata mea!

– Nu înţeleg!
– E simplu! Acolo nu se pierd, rămân tot în bătătura casei. 

Putea să le ducă la capătul satului în groapa de gunoi, dar 
n-a făcut-o. Acolo sigur s-alegea praful de ele: ori putre-
zeau sufocate de alte gunoaie, ori erau luate de unul-altul; 
dar nu, totul a rămas aici, iar printre ele şi noi cu aminti-
rile noastre!

– Te doare, bunică!
– Cum să nu mă doară, măi copilă, acolo e o parte din 

agoniseala noastră, muncă şi chin, nopţi nedormite, supu-
nere! Ce ştii tu, doară te-ai născut în puf şi-n puf ai crescut!

*
Picam adesea pe gânduri, căci vorba bunicii nu era 

frunză-n vânt, iar dacă încercam vreodată să protestez, 
la iuţeală o auzeam: Fată dragă, eu ca tine am fost, tu 
ca mine, nu!

Just! Alte comentarii erau de prisos! Învăţasem că ţăra-
nul avea inteligenţa lui, frumuseţea izbitoare a privirii, avea 
flerul de-a vedea în perspectivă, deţinea bunul-simţ, pute-
rea gestului umanitar, dar şi a răzbunării. Numai să-l fi căl-
cat cineva pe bombeu intenţionat sau fără prea multă jude-
cată, căci nu mai avea timp să-l cheme pe Dumnezeu în 
ajutor! Scurt, fără bâlbe, se aplica un articol din constitu-
ţia neamului său; cel mai des era folosită puterea pumnu-
lui sau a capului. Inclusiv bunicul avea un neam care băga 
rapid spaima în cei care încercau să trădeze, cu capul bătea! 
Dar lovea, nu se juca!

*
Cu obiectele existente în cufărul din podul casei aşezate 

la picioare şi în inimă cu imaginile celor care le-au făurit, 
retrăiam de fiecare dată un alt fapt al vieţii mele. Dădeam 
foaie după foaie încet, fără grabă, ca atunci când mâncam 
o bucata veritabilă de alviţă cumpărată de bunicul matern, 
când mergea la oraş, şi voiam să nu se termine prea repede, 
aşa retrăiam povestea fiecărui obiect ajuns între palmele 
mele, iar în jurul lui, într-un fum dens, apăreau persona-
jele vremii respective negociindu-şi întâietatea asupra a 
ceea ce era deja amintire.

*
Nostalgiile fac parte din noi; străbat ani, se aşază un minut 

sau o secundă în fiinţa noastră, apoi dispar! Ne ostoim dorul 
zâmbind! A fost! Şi-i bine că a fost! Şi cât de bogaţi suntem 
la gândul că avem un cufăr în podul casei!
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Tărâmul nemărginimii
Nu ştia de când mergea aşa prin pulberea drumului. Poate 
nici nu mergea de vreme ce nimic şi nimeni nu-i ieşea în cale. 

„ Ce ţinut o fi şi ăsta şi unde s-o sfârşi? “ – gândi el, dar gura-i 
rămase închisă. Peste tot potrivnice semne şi el nu era în 
stare să le înfrunte. Ştia doar de drumul lui, funie şerpuitoare, 
ştreang aruncat după gâtul movilelor sterpe. „ Se vede că legea 
ştreangului nu e numai pentru muritori “ – încercă să filo-
zofeze, gândindu-se de ce drumul nu lua pieptiş ridicătura. „ 
Mai întâi ar fi lipsa de curaj, apoi dorinţa de răzbunare. Te-ai 
ridicat mai sus ca mine, plăteşte. Vei privi cum te strâng să-ţi 
iasă gărgăunii şi când crezi că ţi-a sosit ora întâlnirii cu bezna, 
te slobod şi-mi îndrept privirile spre alţi înfumuraţi“ conti-
nuă el să pătrundă taine vechi în numele drumului.

I se părea simplu de găsit adevărul. N-avea însă de unde 
şti, deocamdată, ce era pe faţa nevăzută a pământului îndrăz-
neţ. Şi, pentru prima dată de când se născuse, părăsi dru-
mul hărăzit de ursitoare neştiute, privi cu hotărâre spre înalt 
şi se înhămă în lupta cu imprevizibilul. Urcă cu râvnă ca şi 
cum cineva îl urmărea deşi în afară de el nimeni încă nu se 
învrednicise să-i ţină tovărăşie. Urca deci cu dorinţa unor 
noi experienţe, a unor dezlegări poate, sau, de ce nu, a unor 
amare dezamăgiri.

A apucat pe prima cărare, deşi erau mai multe la poalele 
dealului abrupt. Începu să gâfâie, dar nu se opri. Ochii îi luau 
foc, dar nu se oprea. Tălpile sângerau, mâinile i se zdreliseră 
şi… cărarea se termină. Pe unde să urce? De unde se afla, un 
fel de aşezătură, se vedea alergând spre şes, cu şerpuiri, acele 
cărări bătătorite şi înţelesese că e ultimul care s-a încumetat 
să le strice liniştea. Se afla aşadar la un loc de popas. De aici 
până în vârf , uşoare urme în solul tare, măcinat de ploi şi 
vânturi, trădau intenţii trecute. Da, nu toţi şi-au sfârşit ambi-
ţiile. Le-ar fi fost peste puteri sau şi-au dat seama că n-ar avea 
rost să se ostenească. „ Păcat – îşi spuse singuraticul călător 

– tot ce e înalt e şi măreţ. De ce să nu simt euforia ce ţi-o dă 

înaltul? Sunt aşa de aproape de a găsi răspunsul la frământă-
rile mele “, dar stătu încă multă vreme până să-şi aleagă o cale. 
În sfârşit, se hotărî. Se opri încurcat. I se păruse că pe unde 
o apucase ar fi fost mai uşor. De unde apăruseră acum bolo-
vanii?, de unde mărăcinii? Şi vântul îi şuiera pe la urechi, îl 
împingea spre înapoi cu o forţădin ce în ce mai mare. Hotă-
rât lucru, pe nimic şi de nimic nu poţi fi sigur. Puse toate pe 
seama unei alegeri greşite şi, mai mult târându-se, înainta, 
înainta. Era aşa de aproape… Alunecă. Se înverşună iarăşi. 
Mâinile apucară ceva, nu ştia de-i pământ, lemn, gheaţă, jar 
aprins. Erau parcă pe rând fiecare sau toate la un loc.

„ O rădăcină “ exclamă el, privind cu atenţie. De unde 
a apărut? Când ridică ochii să caute o explicaţie nu-i veni 
să-şi creadă ochilor: un copac. „ Nu, nu se poate. Oboseala 
îmi dă vedenii.“

– Nu, nu sunt scorneli ale minţii, drumeţule. Am fost aici 
mereu pentru cei care reuşesc să-mi mângâie rădăcina. Atin-
gerea mâinii tale mi-a dat iarăşi viaţă. Te vedeam cum urcai 
şi erai şi tu pe cale să te întorci. Poate era mai bine.

– De ce, bătrânule pom?
– Nu cere explicaţii de la mine, când le ai în jurul tău.
Fascinat de cele întâmplate, temerarul călător, nu văzuse 

cum între el şi locurile străbătute, un obstacol nedesluşit îi 
făcea imposibilă întoarcerea.

– „ Voi coborî pe partea cealaltă “ gândi el.
– Nu, îi ghici gândurile copacul, în faţă e chiar şi mai rău.
– Şi atunci?! strigă disperat drumeţul.
– Uită-te la mine.
– Ce să văd, un copac. În alte părţi sunt mai mulţi ca tine.
– Cum se poate să nu-ţi dai seama? Nu eşti doar ca alţi 

semeni de-ai tăi.
Copacul foşni într-un anume fel şi drumeţul simţi cum 

picioarele i se înfipseră în pământul tare ca stânca. Nu se mai 
putea mişca şi ceru ajutor cu ochii.
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– Ştiam eu că semeni cu mine, de când te aşteptam! Eu 
sunt bătrân şi locul acesta nu trebuie să rămână sterp.

– Nici nu pot să cred că voi rămâne aici. De unde hrană 
pe nisipul ăsta golaş?

– O porţi cu tine, vorbiră cu înţeles frunzele.
Drumeţul se uită cu neîncredere în mica lui desagă de 

care şi uitase. Acolo era toată averea lui. Înţelese repede jocul. 
Totul începea să fie clar.

– Grăbeşte-te să înţelegi care-ţi vor fi de acum încolo soarta 
şi menirea, altfel urcuşul va fi zadarnic.

Vântul sufla acum cu putere şi nori grei pluteau aproape, 
jos de tot. Un croncănit îl smulse din chinurile ce-i cople-
şeau judecata.

– Ţi-am spus să te grăbeşti. Nu lăsa pradă corbilor timpul, 
dar mai ales sufletul.

Ca luminat de un fulger al furtunii dezlănţuite, drume-
ţul scoase foile şi le aruncă. Ramurile care-i crescuseră din 
mâini pe neştiute se umpluseră cu frunze şi rod.

Ploaia încetase de mult, dar de pe frunzele bătrânului 
copac lacrimi grele se mai prelingeau încă.

– De ce plângi, prietene? Dorinţa ta s-a împlinit. Vom fi 
doi şi ne va fi mai uşor acum.

– Tocmai asta e. Voiam, înainte de sfârşit, să spun cuiva 
prin câte amtrecut. Şi apoi, dacă aşa e rânduiala, trebuie să 
ne supunem.

– Nu sunt de acord, replică noul venit. N-am să îngădui 
nimănui să se atingă de tine.

– Îţi mulţumesc pentru bunăvoinţă, dar să ştii că nu există 
niciodată loc pentru doi. Tu ai roade mai gustoase, eu puţine 
şi fără nerv. Te vor prefera pe tine, mai ales că suntem prea 
apropiaţi.

– Nu voi da nici eu roade şi ne vor lăsa în pace.
– Asta ne-ar costa scump pe amândoi, deşi ar fi o soluţie. 

Ne-ar putea uita, fu de părere bătrânul.
Şi istorisi apoi prin câte a trecut. Odată au săpat la rădă-

cina lui, vrând să descopere o comoară, care se zice că ar fi 
fost ascunsă aici cu mii de ani în urmă. M-au rănit atunci şi 
uite, nu mai pot rodi aşa cum ai făcut tu. Altădată am scăpat 
nevătămat doar că la unul i-a venit bunul gând să mă lase ca 
punct de orientare. Acum totul s-a sfârşit.

– Iar vorbeşti cu deznădejde, nu te vor putea răpune nicio-
dată. E drept, am văzut arbori doborâţi cum că ar ţine umbră, 
n-ar face roade bune şi pentru câte şi mai câte motive, dar 
asta unde sunt mai mulţi la un loc. Aici nu creşte nimic, nu 
faci nici un rău, de ce ar face acest lucru?

– Ştii doar povestea smochinului biblic. Dacă e să te socoată 
cineva vinovat, apoi ţi se găsesc destule bube. Bunăoară, 
într-o primăvară pe când înfloream, au venit doi tineri şi s-au 
îndrăgostit la umbra mea. Din florile mele, că altele nu mai 
erau în jur, el i-a făcut o coroniţă, aşa ca de mireasă. Am în 
foşnetul meu poezia lor de atunci. Dar lumea e lume, părin-
ţii părinţi, şi buni şi răi, înţelegători sau drastici. Aşa că au 
adulmecat locul unde se retrăgeau îndrăgostiţii şi… priveşte 
semnul de pe creanga cea mai de jos. Rana stă deschisă şi 
plânge şi doare şi acum pentru cei doi. Am fost făcut piază 
rea, crescută într-un loc necurat şi gata-gata să mă doboare. 
Ciopârţelile de pe trunchi sunt martorii intenţiilor duşmă-
noase şi nesăbuite. De atunci nici păsările nu mai urcă până 

la mine. Din când în când se mai abate o pasăre de pradă, 
învingătoare într-o luptă inegală. Poposeşte pentru ospăţ sau 
odihnă apoi pleacă.

– Asta a fost demult şi lumea o fi uitat povestea, încercă 
să-l consoleze cel tânăr.

– Ce folos, oftă celălalt, fără cântec de păsări, fără îndră-
gostiţi, fără roade, la ce bun să mai ţii umbră pământului? 
Sunt la fel cu o fântână spre care aleargă cel însetat şi în loc 
de apă găseşte doar mâlul gros, uscat şi crăpat.

Au sporovăit aşa nu se ştie cât. Nimic nu se schimbase 
în viaţa lor.

Parcă şi bătrânul pom se mai înviorase. Ba, într-un an, 
mai-mai să se ia la întrecere cu celălalt în privinţa roadelor. 
A fost însă zvâcnirea dinaintea sfârşitului.

Într-o dimineaţă nu-i mai răspunse tânărului la omenes-
cul salut, cu care de fapt se întâmpină zorii. A mai dus-o aşa 
câteva zile. Nu s-a mai putut face nimic. A rămas totuşi în 
amintirea cuiva, care o va transmite ca pe o poveste adevărată.

Tânărul, de acum şi el în puterea vârstei, şi-a adus aminte 
de întrebarea aceea, când călca prin pulberea drumului: „ Ce 
ţinut o fi şi ăsta şi unde s-o sfârşi? “ Simţi cum cineva face la 
fel ca el, cu ani în urmă, şi-i întinse o mână de ajutor. Văzu 
cum pe panta abruptă urcă şi alţii. Câţi vor ajunge sus?

Unde au stat până acum? Nu i-a văzut de atâta vreme sau 
ei nu l-au văzut pe el?

Cel puţin a putut să-şi explice în ce fel de ţinut se află şi 
că hotarele lui sunt nemărginite. Este loc să locuiască în el 
şi cei cu gânduri bune. Important era să înţeleagă rostul lor 
acolo, pe înălţimi! Ei reprezentau de fapt efortul pământului 
de a vorbi cu cerul. Seninul îi încânta, dar le dovedea că nici-
odată nu vor reuşi să ajungă la înalta linişte albastră. Curios, 
dar parcă se simţeau mai bine când cerul cobora peste ei cu 
nori negri şi ameninţători, din care ţâşneau fulgere neiertă-
toare însoţite de răbufniri tunate. Atunci îi cuprindea teama 
că vor fi măturaţi de şuvoaie şi vânt şi ar fi vrut să se afle în 
liniştita câmpie. Se consolau însă imediat: nu puteau fi în 
două locuri în acelaşi timp. Şi-apoi, ce vedeau ei, de aici din 
ţinutul înalt, nu se compara cu şesul plicticos şi nesfârşit, 
unde nu puteai să ştii ce se află după pomul din faţă. E drept 
că modesta câmpie era aceea care îi hrănea pe toţi. Peste tot 
sunt avantaje şi dezavantaje. Ce, muntele nu trimite lemn şi 
piatră la câmpie?

Îl încercă o părere de rău că nu s-a înfrăţit cu alţii de teapa 
lui. O pădure e mult mai puternică. Rădăcinile şi-ar fi dat 
mâna şi ar opri alunecările. De la păsări a aflat că e frumos 
şi locul fără copaci, apărut aşa ca şi cum aceştia ar fi murit 
să lase loc cerului să sărute pământul.

Dar ce minunat te simţi într-o poiană, ar fi zis oricine 
străbate pădurile. Şi pădurile ce sunt? Nu sunt o coalizare a 
copacilor aşa cum fac firele de iarbă coalizate într-o pajişte? 
Împreună sunt mai puternici. Ştia de la înaintaşi că un copac 
nu ştie să se aplece în faţa nimănui, dar n-are ce face dacă 
furtuna îi smulge rădăcinile.

Se gândi că şi omul este un copac, dornic să-i crească frun-
zele în speranţa unui freamăt liniştitor, dar nu se arată prea 
încrezător că ar fi chiar aşa de bine de s-ar schimba dorin-
ţele după înălţimea de la care sunt eliberate.

(Fragment din volumul Linişte galbenă)
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Totul e să n-ai nimic*
Frumuseţea e în tine nu în piaţă la Matache. Iar realita-
tea e că deoache. 

*
Cel mai tare mafiot îşi ţinea ochii pe ceas şi pumnii în 
buzunare. 

*
Lucrurile s-au schimbat, se schimbă sau se vor schimba 
între o depresie, o împăcare şi o nerăbdare. Dar nu au fost, 
nu sunt şi nu vor fi aceleaşi niciodată. 

*
Nu mai e chiar nasol când răsare soarele. Dar şi ăla răsare 
numai când are el chef să răsară. 

*
Eram tineri şi tari ca un monstru iar planeta se învârtea 
în jurul nostru. 

*
Trebuie să alunecăm împreună cu apa ca bucuria să existe. 
Nu să împietrim în grimase triste. 

*
Săracii nu sunt ăia care n-au şi trebuie săturaţi. Sunt ăia 
care au şi nu se mai satură. 

*
Bucură-te că ai picioare să mergi unde nu e niciun rău, nu 
că ai maşină să mergi unde nu poţi face niciun bine. 

*
O să dureze ceva. Dar să stai cu mâinile la spate, pe piept 
sau în buzunare, că o să vină cineva să îţi dea mâna, să te 
mângâie şi să te îmbrăţişeze. 

*
Specialitatea săracului e luarea cu pită. Şi darea dracului.

*

Priveşte cerul. E fascinant pentru că e fascinabil. Nu eşti 
supărat din cauza oamenilor şi a situaţiilor. Eşti supărat 
pentru că eşti supărabil.

*
Totul e să n-ai nimic. Mna, uneori ne doare luna.

*
Uneori cîştig, alteori p…uii mei: am învăţat ceva nou!

*
După orice relaţie vom fi doar nişte străini. Ba chiar mai 
mult: ni se va face pielea de măciucă!

*
Ne cunoaştem şi devenim străini cu fiecare clipă. Şi mîine 
se întîmplă chiar acum să devină amintire.

*
Unii rămîn paradoxal copii, indiferent de sobrele preten-
ţii ale maturităţii. Asta dovedeşte încă odată că nu există 
copilăria ca paradis pierdut. Există doar nişte paranoici 
care nu mai pot nici măcar să mimeze că sunt copii.

*
Micimea povesteşte oamenii
Normalitatea evenimentele,
Măreţia idei şi simţăminte.
Geniul face din toate astea cea mai încîntătoare capodoperă.

*
O femeie puternică nu-i o prinţesă să o salvezi, e o regină 
care dispune de iad si de rai, care-ti decide fericirea sau 
pieirea. Fără a fi antipatică te face din prinţ broscoi şi chiar 
te simţi broscoi. Femeia tare e aia pe care n-ai să-o ai pen-
tru că n-ai ce-i face: Te Are!

*
„Nu-mi pasă ce gîndeşti despre mine. Nu mă gîndesc la 
tine deloc!“ – spune Coco Chanell. Tipic feminin. Cînd a 
spus-o de fapt se gîndea exact la el…
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*
Eheei! Poza deochiată şi textualizată a inteligenţei 
unei femei!

*
Bîrfa face femeile slabe de caracter şi foarte pretenţioase 
cu reputatia. Dar ce-ar fi să fie pretenţioase cu propriul 
caracter si să o lase naibii de reputaţie?

*
O cutie roşie cu geam. Înăuntru, un trandafir congelat. 
Inscripţia pe cutie spune că în caz de dragoste @ prima 
vedere, spargeţi gheaţa! 

*
Ştiu, îmi ia ceva timp să muncesc şi îmi ia ceva timp să 
iubesc. Nu ştiu cînd o să îmi dea timp să dorm…

*
Care pandalie bre? Bucuraţi-vă de toamnă cât se mai poate! 
Frica poate fi anihilată cu bravadă dar regretul nu. Ăla ţine 
o grămadă!

*
Noiembrie e când verdele studiază şi galbenul înţelege: se 
simte albastru.

*
Dragostea e o dulceaţă de viaţă de câine bătut. N-ai timp 
să te scoli să te bagi şi gata: te-ai stătut!

*
Ai un singur lucru de făcut dacă nivelul vieţii descreşte 
rău: să creşti bine!

*
Realitatea e timpul ăla blăstămat şi concret între clipa când 
te trezeşti şi clipa când ai acces la internet!

*
Frica şi grijile versus problemele îs ca bascula cu prefec-
tura: nu au niciun efect, în schimb îţi furi singur căciula.

*
Aşa. Normal că orice duminică devine lunatică şi marţează 
pe miercuri o joie de vineri. După care se duce pe apa sâm-
betei. Dar saltă-ţi minţile din cap şi bucuria te va urma!

*
Bun şi rău sunt categorii pentru mironosiţe sau cocălari. 
Omul e şi una şi alta şi nimic în special din astea două. Ast-
fel că orice mândrie sau dezamăgire relativ la om e ca fru-
museţea trecătoare şi în ochii privitorului. Toate se schimbă 
permanent şi pământul se învârte de nici dracu nu poate 
da o definiţie lucrurilor că în secunda doi e înger şi nu-l 
mai crede nici naiba.

*
Adevărata ştiinţă este simţirea şi voinţa care ne opreşte să 
ne cugetăm ca nişte dobitoci minţile. Orice exces gîndi-
rist duce la o stupefiantă tăcere fără nimic de dovedit. Să 
simţi, asta da! Asta mişcă totul! Asta E Ceva, într-o lume 
în care am putea muri de rîs că am venit ca să Avem. De 
unde pleca!

*
Noi nu servim Corona de minciuni a lumii!

*
Adevărul e următorul. Punct. Dacă pui două puncte „ejme-
cher“ tăntălău. Crezi că viaţa e o definiţie.

*
România e o duminică internaţională. Cu oile şi cu Fer-
rari la catedrală.

*
Numai dacă vor înflori cu-adevărat vazele vom avea poezie.

*
Cînd oi creşte mare mă fac mic. Că mă pun eia să dan-
sez din buric!

*
Zâmbetul e ruda săracă a mortului de răs!

*
Râsul e epifania bruscă a sperieturii care a căzut în nas şi 
n-are nici pe dracu‘.

*
Tristeţea e o durere senină şi din care n-a mai rămas 
decât umbra!

*
Sapă mai încolo poate dai de biroul de obiecţii perdute!

*
Poezia e biroul de mişcare, comedia biroul de miştocare!

*
Pasiune e când îi spui pa în loc de adio unei nebune!

*
Doar în matematică pi este egal cu 3,14. În literatură se 
poate înţelege că autorul e analfabet. Cum naiba şi cu 
3 şi cu 14?

*
Omenirea nu e cuminte până nu-şi scoate inima din minţi. 
Şi viaţa rage înainte!

* Din volumul în pregătire  
Viaţa rage înainte – aforisme eseuri şi proze scurte
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C

Terapie narativă

Dumitru UNGUREANU

Un om, într-un târg, odată…
Cel mai important eveniment săptămânal în orăşelul 
agro-industrial unde m-am stabilit din întâmplare şi din 
care n-am plecat de lene, este „oborul“ de sâmbătă dimi-
neaţa. I se spune şi „târg“, şi „talcioc“, dar nicio denumire nu 
epuizează mulţimea de aspecte ce ar putea fi adunate într-o 
bucată literară – fie roman clasic, de un aspru realism, cio-
plit de Radu Aldulescu, fie o comedie de moravuri dibăcită 
de Horia Gârbea. S-ar putea face şi-un film, dacă regizorii 
noştri faimoşi peste hotare s-ar strădui să vadă lumea aşa 
cum este, nu cum îşi imaginează ei că dă bine la publicul 
străin. Eu, fiind un fel de locuitor băştinaş (în linie dreaptă 
este vreun kilometru şi jumătate din curtea mea până la 
obor), un participant oarecare şi-un cumpărător inconsec-
vent de lucruri fără utilitate imediată, mă derobez de-o ase-
menea sarcină artistică, în caz că se trezeşte cineva să mi-o 
arunce pe umeri. Au apus zilele, serile şi nopţile când soco-
team că sunt în stare să mă iau la trântă cu alde Sadoveanu, 
Rebreanu, Marin Preda sau Eugen Barbu, ca să reînnoiesc 
viguroasa noastră literatură provincială. Las altora, fără pic 
de regret, gloria şi, mai abitir, munca. Mai ciupesc doar câte 
o pagină de felul celor două-trei următoare. Nu de alta, ci 
de plictiseală (dacă tot stau locului de lene!)…

S-a întâmplat pe 1 octombrie 1988.
Am pornit spre târg ca de obicei, pe la opt şi ceva dimi-

neaţa. Nu era frig, nici ceaţă, nici prea multe semne ale imi-
nentei toamne. Nici cerul nu era albastru, ca vara. O spu-
zeală de nori subţiri întârzia peste salcâmii curţilor vecine, 
parcă ridicată din suflarea poporului umblător prin curtea 
imensă destinată negoţului de surprinzătoare produse. Ce 
se vindea/cumpăra acolo? Dar ce nu! Bătrânul Caragiale 
a făcut un inventar celebru în târgul Moşilor din Oborul 
bucureştiot. N-aş vrea să-l pastişez anost. Şi nici nu cred 
că îl pot completa vivace, înşirând aici mărfurile epocii de 

tristă amintire. Ce căutam în zona liberă de preţuri fixe? 
Dacă nu ghiciţi, miraţi-vă, dar credeţi: mergeam exclusiv 
după cărţi! De vreo câţiva ani – de prin 1984-1985 –, nu 
trecea vreo sâmbătă să nu vină pentru mutual avantajoase 
trocuri (brânză, ouă, păsări vii contra cafea, tutun, coloni-
ale şi alte rarităţi) nişte bucureşteni cu – între alte marafe-
turi – teancuri de volume, terfelogite sau binişor păstrate. 
Mai toate fuseseră publicate în anii socialismului birui-
tor, în colecţii populare şi tiraje de vis pentru autorii con-
temporani de mare succes. Erau şi cărţi de dinaintea răz-
boiului. Acolo, în oborul găeştinar (îmi plăcea să folosesc 
vocabula inventată de Ion Barbu pe seama sorbonarzilor 
Cioculescu şi Streinu, profesori interbelici în oraşul nos-
tru), am găsit nişte „intruvabile“, precum India lui Mircea 
Eliade, o selecţie din Eminescu (inclusiv bineştiuta Doină, 
niciodată retipărită în anii comunişti) sau antologia Poeţii 
munteni până la Unire, a lui Gh. Cardaş. Alături de omni-
prezentele boarfe, încălţăminte scâlciată, ciorapi flauşaţi, 
curele, vase inutile frumos lucrate etc. etc., prezenţa cărţi-
lor trântite pe tăpşan părea mai ciudată decât faptul de a fi 
vândute de conaţionalii noştri coloraţi, foarte puţin cunos-
cuţi ca iubitori de învăţătură. Ţin minte vreo trei asemenea 
întreprinzători: o ţigancă bine făcută, dar cu obraji ofiliţi, 
care aducea numai volume din colecţia „Romanul de dra-
goste“ a Editurii Eminescu; încă un ţigan al cărui „portofo-
liu“ l-am uitat, nu şi figura distinsă, de avocat fără clientelă; 
şi-un român(izat) jmecher, cu ofertă diversă şi bogată, care 
conducea un Trabant şi-mi prinsese slăbiciunea: cum mă 
zărea prin puhoiul de lume, se apuca să strige în gura mare: 

„Mircea Eliade, Mircea Eliade!“ Numele ăsta îl pronunţa-
sem, când mă întrebase ce anume caut, de nu găsesc prin-
tre volumele din colecţiile „Aventura“, „Enigma“ sau „Cute-
zătorii“ nicio carte interesantă. El mi-a dat atunci numărul 
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de telefon al unui anume domn bucureştean – parcă Bli-
dăreanu se numea –, anticar clandestin, de unde mi-am 
completat biblioteca: opuri filosofice şi multe rarităţi inter-
belice, azi căzute într-o (ne)meritată uitare. De unde pro-
veneau toate acele vechituri greu de utilizat şi deşeuri cu 
pretenţie de artizanat luxos? Desigur, din cartierele dărâ-
mate ale Bucureştilor, unde se lucra din greu, se lucra în 
duşmănie parcă la reconfigurarea oraşului după mintea 
stupidă a cuplului Ceauşescu, demolatorii patriei pe care 
pretindeau că o iubesc – şi o iubeau aidoma spusei ciora-
niene: cu o ură grea! Câte biblioteci s-au împrăştiat atunci, 
numai Dumnezeu ştie, dacă o fi fost atent la ce se întâm-
plă pe-aici! (Ceea ce puţini mai cred…)

Însă la 1 octombrie 1988 nu căutam nicio carte de Eliade, 
nici alte capodopere, ci una anume: Cartea Cărţilor, Biblia. 
Eu aveam, încă din 8 ianuarie 1976, un exemplar din ediţia 
cartonată şi legată în piele, autorizată de Sfântul Sinod în 
1968. Cu câteva zile înaintea sâmbetei menţionate, mă vizi-
tase o prietenă. Răsfoise cele 1500 de pagini ale volumului, 
citise câteva capitole şi, cuprinsă brusc de curiozitate pen-
tru întreg, îmi ceruse „să-i fac rost“ de unul, ştiind că aşa 
ceva nu se găseşte nici în biblioteca publică, nici în librării. 
Şi mai ştia că „am relaţii“ pe la librărese şi anticari, deci pot 
să-i îndeplinesc neaşteptata dorinţă, resimţită în mod ciu-
dat ca un fel de gol în suflet, cum a zis, surprinsă şi ea de 
propria-i trăire. Nu puteam să o refuz, mai ales că nici nu 
trebuia să fac vreun efort. A fost cât pe-aci să mă achit de 
misiune. Tot la un ţigan, pe care nu-l mai zărisem negus-
torind ceva până atunci, am găsit Noul Testament, o ediţie 
a Institutului Biblic din Londra, cu foiţă fină şi copertă de 
vinilin. Se putea folosi extrem de uşor, dar cerea şi-o aten-
ţie delicată. Literele mici necesitau ochi ageri, iar filele cură-
ţenie pe buricele degetelor şi unghii deprinse cu mătasea. 
Exact potrivită pentru prietena mea, mi-am zis în gând, 
bucuros. Şi-am întrebat de preţ.

– 500! – a zis neguţătorul.
Nu aveam atâţia bani la mine. Dar puteam să dau fuga şi 

să iau de acasă, aşa că l-am rugat pe talciocar să o păstreze 
până mă întorc. Răspunsul lui nu m-a liniştit:

– Nu promit nimic, mânca-ţi-aş, c-a mai ‚ntrebat 
cineva cât coastă! Dacă vine s-o ia, o dau, că d-ai-am adus 
marfa: s-o vânz!

Biblia, cum s-ar zice, era tot o marfă, nu? Aşa socotea 
nepotul lui Paraipan, şi-avea dreptate în felul lui. Iar eu, 
nechibzuitul, ce să fac? În loc să o arvunesc, riscând să pierd 
suta din buzunar, m-am sucit prin târg şi m-am învârtit, cu 
nădejdea că voi găsi vreun cunoscut de la care să împrumut 
două sau trei sute de lei, câţi îmi lipseau. Şi când mi-a picat 
fisa cu arvuna, m-am întors degeaba la ţigan: vânduse car-
tea! Nu l-am întrebat nici cui, nici cât a luat pe ea. M-am 
răsucit pe călcâie şi-am plecat. Amărât nu prea eram. Posi-
bilitatea ca sâmbăta următoare că găsesc altă Biblie oscila în 
jur de 25-30%. Dar prietenia cu preoţii din protoierie îmi 
oferea şansa de a obţine un exemplar nou, tradus şi editat 
oficial, nu o versiune…papistaşă, vorba ortodocşilor mei 

amici, cu care avusesem multe discuţii pe tema asta de cle-
ricală importanţă.

Ajunsesem aproape de poarta oborului, cea dinspre 
strada principală, gata să plec. Acolo m-a ajuns din urmă 
şi m-a tras de mână un bărbat. Lumea se cam înghesuia la 
ieşire, aşa că ne-am dat cumva la o parte, către un ţarc şi 
nişte stănoage înşirate până la curtea vecină. În locul acela 
se strângeau vitele de vânzare şi se desfăşurau tranzacţii 
complexe, de care voi pomeni altă dată. Acum era gol; şi 
animalele, şi geambaşii se roiseră. Bărbatul care mă oprise 
era îmbrăcat simplu, chiar sărăcăcios, cu nişte pantaloni 
de doc verzui, un flanel de lână roşu închis peste cămaşa 
cadrilată, iar pe cap – o pălărie pleoştită.

– Cât i-ai dat ţiganului pe ea? – m-a întrebat direct, şi am 
dedus că era vorba despre Biblia ratată de mine.

– Nu i-am dat nimic, că n-am luat-o. A vândut-o altcuiva!
– Eu am luat-o! – a zis omul.
Am făcut un gest de neputinţă, săltând şi umerii.
– Asta e! – am zis.
– Dar de ce voiai să o cumperi? – a urmat el. – Eşti 

credincios?
– Nu se vede? – m-am eschivat, profitând de înfăţişa-

rea mea. Purtam barbă şi părul destul de lung, acoperea 
gulerul hainei.

– Te întreb, fiindcă eu aş vrea să fiu credincios, îmi place 
să cred, îmi place să muncesc şi iubesc cinstea! – a con-
tinuat omul.

L-am privit mai atent. Nebărbierit de câteva zile, poate 
o săptămână, faţa deschisă, încrezătoare, ochi verzui, băr-
bia dublă, obraji un pic scobiţi. Părea luminat de o flacără 
interioară, zâmbetul discret şi sobru îi dădea aerul unei pic-
turi bisericeşti. Avea cam 1,70 metri înălţime şi, fără să fie 
îndesat, părea împlinit, aproape gras. I-aş fi atribuit vreo 
50-55 de ani. S-a destăinuit, fără să-i cer, că avea 66 şi era 
pensionar. Nu prea mi-a venit să-l cred, dar nici să-l con-
trazic. Arăta bine pentru că muncise în aer liber, am dedus. 
A confirmat că lucrase la drumuri, mereu pe-afară. Ţinea 
în mână o servietă din pânză cauciucată, dintre cele folo-
site şi de tatăl meu pe vremea când era electrician la sonde 
şi-apoi în Balastiera Ioneşti. Deschizând clapeta, mi-a ară-
tat Biblia, alături de un ciur nou pentru mălai, înrămat în 
lemn, şi o legătură de pânză cu ceva necunoscut – nu l-am 
întrebat ce are acolo, nici el nu mi-a zis. Fără să-i solicit alte 
amănunte şi fără să-l provoc la destăinuiri, s-a pornit să 
povestească precipitat ce viaţă are, ce viaţă a avut şi cum ar 
vrea să trăiască de acum încolo. În principal, însă, părea să-l 
roadă ceva contra fiului său, care îi făcea numai necazuri.

– Anume ce? – am zis eu, ca să nu tac.
– Nu crede şi refuză munca temeinică!
– Pesemne că are tot ce-i trebuie, la ce să mai mun-

cească? Iar credinţa vine odată cu necazurile, aşa mă duce 
pe mine mintea…

Bănuiesc, evident, că banalităţile astea au atins punctul 
dureros al omului din faţa mea. Poate că l-au şi durut, însă 
i-au câştigat încrederea, fiindcă deodată s-a deschis la suflet, 
iar multele sale suferinţe şi puţinele bucurii s-au revărsat 
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ca un torent de primăvară neverosimilă – să nu uităm că 
era octombrie… A fost ceva ca un fragment de nuvelă psi-
hologică, pe care n-aş fi putut nicicum să o scriu, oricâtă 
imaginaţie de prozator cloceam pe vremea aia. Şi din tot 
ce mi-a destăinuit, am reţinut această întâmplare, pe care 
o voi povesti la persoana întâia, singular. Cum am auzit-o, 
aşa v-o transmit.

– Acum câţiva ani lucram în Făgăraş, la ieşire spre Sibiu. 
Puneam pietre de pavaj, cu fiu-meu. Îl învăţam. El, repezit 
şi neatent, nu le punea bine. Aşa. Eu nu-l lăsam să greşească; 
mie, dacă îmi găseşte cineva două pietre puse strâmb, mă las 
de meserie. Aşa. Fiu-meu, repezit de fel, ca mă-sa, mă con-
damna pentru credinţă. Că dacă sunt credincios, de-aia îl 
pun să muncească. Aşa! Ce să-i fi spus, decât să fie cu gân-
dul la meserie, că meseria îl ţine şi îi rămâne, iar credinţa îl 
face să iubească dreptatea şi cinstea. Aşa. El nu credea. Când, 
deodată, a dat cu ciocanul nu ştiu cum şi a sărit o aşchie din 
piatră şi l-a lovit sub ochi, în obraz. Aşa. Vezi, i-am zis, dacă 
îţi lipseşte credinţa, aşa păţeşti! A dat din mână şi m-a ocă-
rât. Aşa. Pasămite, din cauza credinţei mele îşi pierduse el 
răbdarea şi se lovise… Aşa.

Fiul meu era în spatele meu. Când mă întorc spre el, nu 
ştiu ce să-i zic, văd între noi un om înalt, atât de înalt că eu 
îi veneam până pe la piept de-abia. Aşa. Avea păr lung şi alb, 
avea barbă deasă, mai deasă ca a ta, avea fruntea înaltă şi 
sprâncenele stufoase şi ţinea în mână un caiet deschis, în 
care scria cu un condei, dar scria aşa de iute, că am crezut 
că desenează…

[Omul întâlnit de mine în oborul Găeştilor s-a oprit 
din vorbă şi a gesticulat cu mâna dreaptă aşa cum credea 
că scria ori desena omul întâlnit de el la ieşirea din Făgăraş. 
Atunci eu, care tastez aceste fraze acum, am trăit pentru o 
clipă iluzia că văd însăşi Divinitatea scriind: pe Dumnezeu, 
vreun Apostol, poate Iisus Hristos… N-aş putea să explic 
de ce. Mă fascina gestul făcut de fostul muncitor la dru-
muri: expresiv şi rapid, expeditiv şi definitiv, de parcă deţi-
nea Autorizaţia Judecătorului Suprem, peste a cărui hotă-
râre nu mai trece nimeni…]

M-a întrebat aşa: „Ai vorbit fiului tău despre credinţă. 
Eşti credincios?“ I-am răspuns: „Aş vrea să fiu! Dar de ce 
mă întrebi? Cine eşti?“ A zis: „Nu se vede? Apostolul Dom-
nului!“ Aş fi vrut atunci să-l întreb care apostol este, unde 
lucrează şi ce face acolo. Aşa. Dacă îmi spunea că lucrează 
undeva, era clar că e vreun pocăit dintr-ăia care umblă să 
convingă lumea să… În loc de asta, m-am auzit – urechea 
asta din stânga a auzit – zicând: „Ce vrei, dom‘le? Lasă-mă-n 
pace!“ Aşa. Şi imediat după ce-am zis asta, după ce mi-a 
ieşit vorba din gură, după ce mi-a scăpat răsteala de pe buze, 
m-am întrebat: „De ce i-oi fi spus eu asta? Dacă e chiar…?“ 
Şi deodată m-am dezmeticit: omul apucase la vale, mer-
gea cu paşi mari – ţi-am zis că eu abia îi ajungeam până la 
piept… Aşa. Am luat-o la fugă după el, strigând: „Hei, dom-
nule, stai niţel!“ Nu m-a auzit ori n-a vrut să stea. Alergam 
după el, eram gata-gata să-l ajung, mă apropiasem ca până 
în pomul de colo [mi-a arătat un castan la vreo zece metri, 
spre gardul vecin], dar nu izbuteam deloc să-l prind. Aşa. 

El era aproape de un stâlp de ciment al liniei electrice. Din 
josul văii venea un alt om, urca greu, aproape pe brânci, că 
panta era pieptişă. M-am dat seama că cei doi se vor întâlni 
în dreptul stâlpului. Acolo se vor petrece. Aşa. Omul meu 
a trecut de stâlpul de curent. Mai bine zis, s-a pitit după el, 
fiindcă nu l-am mai văzut dincolo, cum trebuia şi era nor-
mal. M-am oprit până a venit lângă mine celălalt din jos. 
L-am întrebat: „Unde a luat-o omul cu care te-ai întâlnit la 
stâlp?“ „Care om? N-am văzut pe nimeni!“ Şi s-a dus tot în 
sus, iar eu am rămas acolo mască…

La câtva timp după aceea, am simţit nevoia să mă duc 
la o muiere, că acasă ajungeam la trei săptămâni sau o lună. 
Aveam una acolo, într-un sat, văduvă, primitoare. Trăia într-o 
casă cu prispă înaltă şi cu scară de granit, din alea vechi, ce 
dădea în stradă. Sat vechi, dacă ştii! M-am dus la ea seara, 
ca de obicei. M-a primit, am intrat în odaie, am făcut ce-am 
făcut şi apoi şedeam cu ea pe pat, liniştiţi. Aşa. Şi deodată 
văd în colţ, unde era un cuier cu nişte rochii agăţate cam 
alandala, că se mişcă nu ştiu ce. Îmi zic: mi s-a părut sau o 
fi bătut vântul… Dar iată că văd pantofii unuia, care se spri-
jinea şi se muta de pe un picior pe altul, ca şi cum ar fi obo-
sit. Aşa. O întreb pe femeie, arătându-i colţul: „Cine e?“ Ea 
zice: „Nu ştiu.“ Zic: „Bă, ieşi de acolo!“ Nimic. Mă uit mai 
bine şi ce văd? Îl văd pe ăla înalt de pe vale, se uita la mine 
cu un ochi, ochiul celălalt era acoperit de-o rochie. Aşa. „Ieşi, 
bă, de acolo!“ Nimic. Mă duc, dau rochiile deoparte. Sta 
nemişcat şi se uita la mine de parcă nu mă vedea. Am înce-
put să-l împing, să-l dau afară din odaie. Aşa. Abia de l-am 
cârmit un pic, părea stană de piatră, aşa era de greu. A venit 
şi muierea, şi amândoi am putut să-l dăm afară. Aşa. Am 
încuiat uşa şi ne-am întors înapoi, ne-am aşezat pe pat să 
ne tragem sufletul. Când mă uit în colţ – ăla era tot acolo şi 
se uita la mine cu un ochi! Aşa. Nu m-am speriat: aveam un 
cuţit în buzunar, nu mă dădeam în lături de la nimic, ştii… 
Că doar nu eram eu singurul care mergeam la muierea aia! 
Aşa. Îi zic ei: „Fă, să spui că eu am venit aici primul, dacă…“. 
Eram hotărât să dau în el, fie ce-o fi. Dar el nu s-a opus când 
l-am apucat de piepţii hainei şi l-am împins iar. Aşa. L-am 
împins pe scări tocmai afară, jos, în strada pietruită, m-am 
întors, am închis uşa şi când am intrat în cameră – el era la 
loc, în colţ! Zic: „Mă, pe unde ai intrat iar?“ El, nimic. Atunci 
l-am pocnit prima dată. Apoi am luat vătraiul de la sobă 
şi-am început să-l lovesc bine. N-a zic nimic, nimic, nimic! 
L-am umplut de sânge, pe faţă şi pe mâini, i-am spart capul 
şi l-am dat iar afară, cu muierea de ajutor. Aşa. Amândoi 
tăceam şi-l loveam, şi l-am lăsat pe stradă, lungit. Mai răsu-
fla. Când urcăm iar scările şi deschidem uşa la cameră, era 
acolo şi mă privea cu bunătate şi blândeţe. Am simţit că-mi 
vine rău. Aşa. Nu avea pic de sânge pe faţă, nici pe mâini, 
nici pe frunte, pe unde îl lovisem. A depărtat braţele şi mi-a 
zis: „Ce vrei?“ Atunci am leşinat.

De atunci am rămas aşa, cu îndoiala: a fost El sau cine?
[Ajuns aici cu povestea, trebuie să intervin. Atentul cititor 

va fi sesizat – ca şi exigentul meu prim-redactor – că textul 
cules cu italice este şi neverosimil, şi prost povestit. Şi are, 
după opinia redactorului, repetiţii sterile (cuvântul „aşa“), 
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plus „o eroare majoră: înainte de faza cu muierea spui că 
ăla era deja credincios. Un credincios nu merge la curve şi 
nu omoară oameni lipsiţi de apărare.“ Dar eu nu vreau să 
scriu aici un text literar, nici o poveste plauzibilă, ci doar 
să istorisesc o întâmplare ce mi-a electrocutat cândva per-
cepţia, lăsându-mă într-o incertitudine vecină cu…necre-
dinţa, tocmai pentru că nimic din ce mi-a zis omul acela 
care cumpărase Biblia nu avea logică. Sensul vieţii există 
numai în literatură, nu şi în lumea reală. Priviţi, de exem-
plu, realitatea primăverii lui 2022, şi găsiţi-i sensul!]

Omul mi-a vorbit în toiul spargerii târgului, când oame-
nii se înghesuiau şi se frecau unul de altul, care cu treabă, 
care fără… Iar eu nu vedeam pe nimeni în jur, ci numai 
personajele puse în scenă de povestirea ciudatului interlo-
cutor, a cărui putere de plasticizare mi se părea ieşită din 
comun. Să fi fost vreun actor incognito? Cine era el? Deşi 
mi-a trecut de câteva ori prin minte să-l întreb, n-am făcut-o. 
Habar n-am de ce. La final, mi-a destăinuit că a cumpărat 
Biblia cu 300 de lei, după ce îmi spusese la un moment dat 
că o luase cu 400.

– Dumnezeu nu îngăduie să minţi! – mi-a zis, adăugând 
că n-a mai fost la biserică de când era mic şi că acum s-ar 
duce, dar…

I-am răspuns cu altă banalitate:
– Biserica e o chestie, credinţa e altceva! Poţi să crezi 

fără să fii bisericos…
A dat din mână a lehamite şi-a plecat de parcă, brusc, 

nu m-ar mai fi văzut.
Câteva zile apoi m-am preocupat de ciudata întâmplare, 

consemnând-o într-un caiet de schiţe, din care am copiat 
aici pasajele cu litere italice. Am notat că faţa omului era 
blândă şi exprima bunătate, întocmai cum zisese el despre 
chipul celui întâlnit în camera văduvei făgărăşence. Există 
în carnetul meu şi o frază de care mi-e cam jenă, însă o tran-
scriu dintr-un soi de masochism: „Nu greşesc afirmând că 
figura acestui om semăna cu a tatălui meu şi avea aceiaşi 
ochi de nuanţă verzuie, cum este iarba pe islaz, toamna…“. 
Ce stupizenie pretenţios-literară!

Sigur că intenţionam să scriu o povestire, căreia îi găsi-
sem şi-un titlu: „Ochiul lui Dumnezeu“. Evident că n-am 
scris-o. Pe vreme-aia, asemenea proză putea să fie cât de cât 
interesantă, dacă reuşeam să o şi public. După 1990 însă…

Dorinţa de a ficţiona, inspirat de fapte, nu mai dă pe 
dinafara călimării mele virtuale. Transcriind câte ceva din 
ce-am trăit, vreau doar să mă eliberez… 
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t
Aurel ANDREI

Rănile din urmă  
sau  

Tuba Buyukustun
Personajele:
Gabriel
Pavel
Marina
Administratorul

(O cameră obişnuită. Mobilier puţin, dar nu lipseşte un televi-
zor mare, cu un fotoliu în faţa lui, o măsuţă alături pentru 
cafea şi ziare şi un calculator. Restul pereţilor este acoperit 
cu fotografia actriţei Tuba Buyukustun în multe ipostaze, 
dar nu indecente, ci artistice. Cu faţa la public o fotogra-
fie uriaşă cu actriţa care surâde blând. O fotografie excep-
ţională a actriţei. O fereastră mare pe peretele din fun-
dul scenei acoperită şi ea cu fotografiile actriţei, dar, prin 
care se vede pădurea. Uşa de la intrare este baricadată cu 
lemne în toate poziţii, dar impresia este că avem de a face 
cu o baricadă solidă. Gabriel apare furios din bucătărie, 
cu o ceaşcă cu cafea în mână. E gata să verse cafeaua. Se 
opreşte şi evaluează situaţia. Nu s-a murdărit de cafea. 
Are o barbă destul de mare şi neîngrijită)

Gabriel: Mi s-a părut că sună telefonul. Ca niciodată astăzi 
n-a sunat de loc. Şi parcă îi simt lipsa.

(Ascultă, dar telefonul nu sună. Ridică receptorul să vadă 
dacă are ton. Pune receptorul în furcă. Pune cafeaua pe 
măsuţa de lângă fotoliu)

Cred că s-au uscat ultimele fotografii.
(Dispare pe o uşă şi revine cu un teanc de fotografii ale ace-

leaşi actriţe. Se uită în jur)

Unde să le mai pun şi pe astea? Le găsesc eu un loc.
(Pune fotografiile pe măsuţă şi ia un ziar pe care-l răsfoieşte 

nervos. De fapt starea lui e de furie, nemulţumiri, uneori 
reţinute, alteori explozive. E un tip coleric, dar n-a fost tot 
timpul aşa. E un tip care execută fotografii artistice. Un 
artist recunoscut pentru talentul lui)

Nimic! Nici pe pagina asta! Altădată umpleau paginile cu tot 
felul de ştiri despre programele de la televizor sau de la 
radio. Prezentau pe larg filmele, serialele, piesele de teatru. 
Acum, nimic. Nici nu aminteşte ce fel de program este.

(Aruncă ziarul pe masă şi se uită la ceas)
Mai sunt şase ore până ce dau ăştia serialul. Cum îl cheamă 

pe actorul pereche? Mereu uit să fiu atent la distribuţie. 
Parcă mă găseşte nepregătit.

(Se apropie de fotografia mare, a Tubei)
Pe ea o cheamă Tuba. Tuba Buyukustun. Ce nume! 

Buyukustun! Sper că ăsta e numele ei adevărat.
(Se uită din nou în ziar)
Nu mai scrie nimic. Nimic despre ea. O să caut pe internet 

date. Acum sar şi peste distribuţia de la începutul seri-
alului. Nu tu regizor, nu tu actori sau actriţe. Îi intere-
sează doar reclamele din care câştigă bani.

(Priveşte fotografiile din jurul lui şi bea din cafea)
Am să revăd ultimul episod. Sunt acolo câteva replici care 

mă pun pe gânduri.
(Deschide televizorul cu reluarea serialuluil)
Dumnezeule, ce bine joacă! Nicio stridenţă în comporta-

mentul ei. Nimic grotesc. Simplitate, concentrare şi mai 
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ales multă, multă umanitate, ataşament. Exact ce-mi lip-
seşte mie? Ce mi-a lipsit tot timpul din viaţa mea? N-am 
avut timp pentru mine. Am alergat în stânga în dreapta. 
După ce? După ceva deosebit. Extraordinar. Pentru cine? 
Pentru mine sau pentru ceilalţi? Tuba Buyukustun. Cred 
că şi în viaţa de toate zilele este la fel. Nu poţi să fii altfel. 
Chiar dacă eşti actriţă şi ai învăţat la cursuri cum să te 
transpui, să interpretezi un personaj. Trebuie să fie şi 
ceva de la tine. Din eul tău. Din interiorul tău. Din zbu-
ciumul tău. Ceva deosebit. Ceva care te izbeşte în moa-
lele capului.

(Ia câte o fotografie de pe măsuţă o compară cu fotografia 
mare, din centru, clatină capul nemulţumit şi-o agaţă pe 
perete, perdea, etc. Asta va face tot timpul)

Mă-ntreb ce s-a întâmplat în clipa aceea. Prietenul meu, 
Pavel spune că în viaţă nimic nu este întâmplător. Clipa. 
Cine a aranjat clipa? Cineva a aranjat-o! Cine şi de ce? 
Asta încerc să aflu. Nici nu mă gândeam la serial. Cred că 
nici nu-mi dădeam seama că rulează aşa ceva la televi-
zor. Şi dintr-o dată ceva s-a spart în mii de bucăţi. M-am 
trezit buimăcit.

(Cu mâinile în şolduri)
Studiam fotografiile sculptorului Crişan. Vroia să-şi tipă-

rească un album pe care să-l trimită la o galerie din stră-
inătate şi m-a rugat să-i fotografiez sculpturile în lemn, 
fier şi piatră. Crişan e un sculptor important, la ordi-
nea zilei. Toţi aleargă după el. Sunt sculpturi deasupra 
cărora pluteşte misterul. I-am spus-o şi el a râs. Se vede 
că ai ochi bun, mi-a zis el serios şi a căzut pe gânduri. 
Acum vrea să iasă şi în străinătate. N-am putut să-l refuz. 
Am acceptat destul de greu. Simţeam o temere, o neli-
nişte… Mă temeam oare de influienţa lucrărilor lui asu-
pra mea? Vroiam să văd dacă fotografiile au ieşit bine, 
unghiurile din care le-am făcut sunt excelente, felul în 
care cade lumina asupra lor. Şi deodată s-a produs ceva, 
ca o ruptură. A fost ca o străfulgerare cosmică. A reali-
tăţii? A fiinţei mele? Am simţit parcă o libertate! M-am 
gândit imediat la libertate. Dar ce fel de libertate? Cu ce 
se deosebeşte libertatea asta de cea pe care am avut-o 
din totdeauna? Dar este oare vorba despre libertate? De 
o libertate a creaţiei?!

(Mângâie fotografia Tubei)
De ce tu? De ce tocmai tu? Dintre atâtea posibilităţi din 

lume tocmai tu! Este o întâmplare sau planul cuiva? Al 
cui? Sau era dorinţa mea de a fi totul perfect. De a căuta 
perfecţiunea. Nu asta am făcut toată viaţa? Ce este deo-
sebit acum, aici? Câteva zile n-am ştiut ce se petrece cu 
mine. Nu, sigur că nu aveam coşmaruri.

(Mângâie fotografia doar cu cei doi ochi ai actriţei)
Ochii sunt intrarea sufletului. Fără ei n-am şti nimic. Doar 

nişte interpretări care pot fi inexacte, chiar mincinoase. 
Dacă-i priveşti bine afli totul despre fiinţa din faţa ta. Fiin-
ţele care nu te privesc direct în ochi ascund întotdeauna 
ceva. Umblam prin casă şi încercam să mă agăţ de ceva. 
Ceva care se întindea peste mine, ca o rană. Şi ochii 
mi-au căzut asupra unui serial. Pe urmă m-am trezit că 

am început să fac fotografii, să le atârn peste tot. Cu chi-
pul ei. Al Tubei?! De ce tocmai ea? Nu ştiu. Poate fiindcă 
s-a nimerit s-o văd în clipa aceea? Putea să fie altcineva 
în locul ei? Se putea. Am umplut camera cu fotografi-
ile ei. Cu ochii ei! Mă uit la ele şi încerc să dezleg miste-
rul acelei clipe. Şi toţi vor să vină la mine. Dau telefoane, 
bat la uşă, ba chiar au încercat să mi-o deschidă cu altă 
cheie. De aia am baricadat-o. Să fiu sigur că nimeni nu 
va intra aici până ce… până ce?…

(Strigă)
Până ce se va întâmpla, CEVA?! Dacă le dau drumul şi văd 

ce este aici vor zice că am luat-o razna, în timp ce eu 
vreau nişte răspunsuri. Doar nişte răspunsuri.

(Îşi priveşte ceasul)
Astăzi n-a sunat de loc telefonul. S-or fi plictisit să tot sune. 

Mai schimbam o vorbă… Marina a renunţat şi ea. Ce 
greu trece timpul. Abia a trecut o jumătate de oră de 
când… de când… Să-mi fac ceva de mâncare! Să fac 
ceva! Starea asta mă îngrozeşte, mă desfigurează. Aş ieşi 
un pic afară, dar e prea frig şi mai ales plouă. De câteva 
zile plouă. Cândva îmi plăcea ploaia. Îmi plăcea să merg 
prin ea. Să mă scald în ea. Acum nu-mi mai place. Mă 
deprimă. Mă enervează.

Scena 2
(Sună telefonul fix. Ridică receptorul. Lumină pe un fotoliu 

de unde vorbeşte Pavel tot pe telefonul fix)
Da!… Poftim?… Nu mă simt prea bine, Pavele…Ploaia asta 

îmi produce stări de nervi… Mă cam dor oasele.
Pavel: Ai început să îmbătrâneşti.
Gabriel: Încă nu prietene, încă nu. E viaţă destulă în mine. 

Urlă ca o lupoaică flămâdă, iarna.
Pavel (râde): Iar ai scăpat frâiele.
Gabriel: Iar.
Pavel: Dar eşti acasă, Gabriel?
Gabriel: Acasă sunt. Nu aici ai sunat?
Pavel (râde): Aşa e, ai dreptate! Nu te-am mai văzut de un 

car de ani. Am şi uitat cum arăţi?
Gabriel: Nu ţi-am spus mai înainte, ca o lupoaică flămândă, 

iarna. Aşa arăt.
Pavel: Lupoaicele sunt periculoase. Mai ales atunci când 

sunt flămâne şi este şi iarnă. În ultimul timp ne întâl-
nim cam rar.

Gabriel: Ce să-i faci, se mai întâmplă. Chiar dacă locuim 
în acelaşi bloc.

Pavel: Doar locuim în blocul ăsta sau suntem şi prieteni?
Gabriel: Suntem şi prieteni.
Pavel: Credeam că te-ai îndepărtat de mine.
Gabriel: Nu m-am îndepărtat.
Pavel: În afară de tine nu pot să comunic cu nimeni din bloc. 

Toţi vecinii mă exasperează.
Gabriel: Există o singură explicaţie. Suntem puţini. Dacă 

am fi mai mulţi ai avea de unde alege.
Pavel: Bună remarca ta. Suntem puţini şi de aia tot ce facem 

noi nu poate fi ascuns sau tăinuit. N-avem cum.
Gabriel: Să nu-mi spui că ai ceva de ascuns?
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Pavel (râde): Sigur că am, toţi ascundem câte ceva, ceva ce 
vrem să fie doar al nostru, dar nu pot scăpa de ochiul 
vigilent al doamnei Cârstocea. Parcă ar fi paznicul spre 
infern. Nimic nu-i scapă. Mereu încerc să o ocolesc, dar 
ţi-ai găsit pe cine. Are un instinct de câine. Nu ştiu cum 
dracu face, dar vede tot şi ştie tot ce se întâmplă cu fie-
care în parte. Eu nu ştiu cum îi cheamă pe vecinii mei, în 
afară de tine, bineînţeles, iar ea ştie totul. Parcă ar avea 
raze gama în loc de ochi.

Gabriel (se aşază în fotoliu şi dă sonorul la televizor mai 
încet): Aşa sunt unele femei. Au nişte radare speciale.

(Priveşte spre fotografua mare a Tubei)
Pavel: Dacă vreau să aflu ceva despre cei care locuiesc în blo-

cul nostru mă duc la ea şi o întreb. Îmi spune şi laptele 
pe care l-au supt de la sânul mamelor. Nu ştiu de unde 
ştie atâtea despre noi, toţi.

Gabriel: Nu-nţeleg de ce ţi-ai dori să şti ceva despre cei care 
locuiesc aici.

Pavel: Aşa, de-al dracului şi pentru că tu mă enervezi acum!
Gabriel: De ce te enervezi?
Pavel (râde): Replica asta trebuia s-o spun eu! Uite asta îmi 

place la tine că poţi fi altfel decât ceilalţi.
Gabriel: Cred că exgerezi. Sunt un tip obişnuit.
Pavel: Aşa am crezut eu la început că eşti un tip arogant şi 

şmecher. Că te dai mare prin comportament.
Gabriel: Şi acum?
Pavel: Acum nu mai cred, dar eşti al dracului de secretos. Te 

invit la mine ca să vedem meciul împreună. Joacă Real 
Madrid cu Barcelona.

Gabriel: Nu-mi place fotbalul. Ţi-am spus de nu ştiu câte 
ori. Nu-mi plac dobitocii ăia care aleargă după o min-
gie şi-şi bat joc de noi. Sunt plătiţi cu bani mulţi iar ei se 
prefac că joacă fotbal!

Pavel: Ăştia nu sunt ca ceilalţi la care faci tu referire. Sunt 
jucători de fotbal adevăraţi.

Gabriel: Or fi, dar eu n-am chef să mă frământ pentru ei!
Pavel: Fotbalul este un spectacol, Gabriel. Ai uitat? Deci noi 

privim un spectacol de înaltă calitate.
Gabriel: Când vreau să văd un spectacol mă duc la teatru 

sau la un film.
Pavel: Băi, Gabi, n-o lua aşa că nu ajungem nicăieri. Ne mai 

distrăm şi noi, ce naiba! Uite eu vreau să urlu, să ţip, mă! 
Cât pot eu de tare! Destul că muncesc toată ziua pentru 
alţii de-mi sar capacele.

Gabriel: Nu-nţeleg de ce să strig, să urlu, să mă enervez, 
când ei se prefac atât de bine că joacă fotbal şi iau bani cu 
nemiluita? Îi doare în şpiţ de trăirile noastre… Asta e…

Pavel: Văd că eşti supărat nu glumă. Te pomeneşti că te-a 
abandonat iubita şi acum suferi? Nici pe ea n-am mai 
văzut-o de mult timp. Dacă aşa a făcut pierderea e a ei. 
Nu te necăji! Femei sunt pe toate drumurile. Numai să 
faci ochii mari! Iar tu ai ochii mai buni decât lentilele 
unui microscop.

Gabriel: Bine că nu i-am mai buni decât ai doamnei Cârstocea.
(Râd amândoi)

Pavel: Direct la ţintă. A mea îmi zice într-o zi că are ochii 
unei prădătoare! Cred că nici nu ştie ce înseamnă să fii 
o femeie prădătoare şi vorbeşte aiurea.

(Râde)
Gabriel: Sau poate că ştie şi te provoacă în acest fel. Să vadă 

cum reacţionezi tu.
Pavel: N-am timp de hachiţele ei.
Gabriel: Şi atunci ce faci?
Pavel: Zboară fata pe alte meleaguri. Alta la rând! Ele cum 

fac? Schimbă bărbaţii ca pe chiloţii de pe ele!
Gabriel: Ce-i cu tine? Ai băut ceva?
Pavel: Sigur că am băut. Doar nu era să stau pe uscat. Uite 

cum fac. Iau sticla de vodcă pe care am început-o şi 
cobor la tine.

Gabriel (agitat): Nu coborî şi nu veni la uşa mea că nu-ţi 
dau drumul!

Pavel: Gabi, ce-i cu tine? Ce-i cu vocea asta speriată? Sigur 
nu-mi ascunzi ceva?

Gabriel: Dacă m-ai continuăm aşa am să închid.
Pavel: Păi n-avem cum să vorbim decât cu ajutorul lui, al 

telefonului.
Gabriel: Şi aşa trebuie să rămână.
Pavel: Hai, mă, ce naiba! Nu te poţi închide în casă? Să 

nu-mi zici că te temi de pandemie! Că nu te cred! Dă-o 
dracului de pandemie? Nu ne omoară pe noi un amărât 
de virus. O să bem atât cât e necesar pentru ca domnul 
virus să nu mai aibă loc în organismul nostru! Ce zici? 
Îmi dai dreptate sau nu?

(Râde)
Eu beau în fiecare zi şi domnul virus nu îndrăzneşte să se 

apropie de mine. Cum simte miros de alcool fuge ca dracu 
de tămâie! Pa, băiatule îi spun de la fereastră!

Gabriel: Mă bucur că eşti vesel şi că poţi face aşa ceva!.
Pavel: Când n-am fost eu în toane bune? Poţi să faci şi tu, 

numai că nu ştiu ce naiba te opeşte! Te-ai schimbat atât 
de tare că aproape nu te mai recunosc! Înainte ne întâl-
neam, beam o sticlă cu vodcă, sau de whisky, râdeam ca 
nebunii şi bârfeam noutăţile din oraş, din lume! Ce mai, 
eram foarte bine. Acum tu eşti dintr-o dată altfel. După 
părerea mea, eşti îndrăgostit. Nu, nu protesta că nu e de 
rău! Eu îmi doresc să mă îndrăgostesc, dar nu pot. N-am 
găsit ochii ăia frumoşi care să mă scoată din minţi. Nu 
despre asta vorbeam noi? Despre ochii frumoşi ai feme-
ilor de lângă noi. Se pare că tu ai găsit ochii care mă fră-
mântă şi pe mine!

Gabriel: Da, ochii… ochii…
(Tace cuprins de frisoane în timp ce mângâie cu degetele ochii 

portretului Tubei şi încremeneşte în faţa ei incapabil să 
facă un alt gest)

Scena 3
(Pe un alt fotoliu sub un spot de lumină apare Marina care 

vorbeşte cu Pavel)
Pavel (vorbeşte la celular în aşa fel încât Gabriel să nu-l audă): 

Nu reuşesc să-l conving să iasă din casă… Orice îi spun 
el respunge…
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Marina: Încerc de două săptămâni să-l scot de acolo şi nu 
pot. De aia am apelat la tine. Mi-am zis că sunteţi prie-
teni şi poate tu poţi să faci ceea ce eu nu pot.

Pavel: Sigur că ai de ce să fii îngrijorată. Nici eu nu-l mai 
recunosc. Nu mai este tipul vesel pe care-l ştiam eu. Îi 
scot vorbele din gură cu cleştele. E complet schimbat… 
Mă tem că nu în bine.

Marina: Asta am constat şi eu.
Pavel: Cred că ai dreptate… Îţi spun ceva, dar să nu te superi. 

Dacă e îndrăgostit de altă femeie? La asta nu te-ai gândit?
Marina: Normal că m-am gândit. Dar de ce nu-mi spune 

în faţă? Măi, femeie, m-am îndrăgostit de altcineva şi 
gata. Până aici ne-a fost. Dar nu-mi spune nimic. Tace 
la telefon. Îi aud respiraţia şi cu cât stau mai mult mă 
sperii mai tare. Să ştii că l-am întrebat dacă este îndră-
gostit de altcineva.

Pavel: Şi?
Marina: Nu spune nimic. Tace.
Pavel: Nu vreau să te supăr, dar uneori noi, bărbaţii acţio-

năm ca nişte idioţi. Nu vedem ce este lângă noi şi aler-
găm după cai verzi pe pereţi!…

Marina: M-am gândit să mă duc la poliţie, să le spun că 
ceva se întâmplă cu iubitul meu. Nu mai pot sta cu bra-
ţeşe încrucişate în timp ce se întâmplă ceva rău cu el!

Pavel: N-o face. Dacă te duci îl pierzi sigur. O să mai încerc 
eu. Am să-l ţin de vorbă, poate se răzgândeşte.

Marina: Bine, aştept veşti de la tine.
Pavel: Atâta timp cât vorbeşte cu mine mai este o speranţă.

Scena 4
(Întrerupe convorbirea de pe celular. Marina dispare în 

întuneric)
Alo! Gabriel! Mai eşti la telefon?
Gabriel (tresare, încet): Mai sunt…
Pavel: Vrei să-ţi spun ultimul banc pe care l-am auzit astăzi?
(Gabriel tace)
Vrei mă, sau nu?
Gabriel: Spune-l.
Pavel: Cică nişte copii au fost întrebaţi la şcoală ce vor să se 

facă când vor fi mari. Şi unul dintre ei a spus că vrea să 
fie poliţist. De ce, mă, poliţist? Păi, vreau să-l arestez pe 
Putin şi să-i pun cătuşele la mâini!

(Râde, dar Gabriel nu)
De ce nu râzi, mă?
(Gabriel tace)
Hai să-ţi spun de madam Cârstocea, care mă enervează ori 

de câte ori o văd. Individa aia îşi bagă mereu nasul în 
viaţa mea. Toată ziua stă cu ochii pe vizorul uşii. Să vadă 
cine intră, cine iese! Cu cine se intră, cu cine se iese!

Gabriel: N-avem cum să scăpăm de aşa oameni.
Pavel: Tot ea a răspândit prin bloc, tot felul de bârfe des-

pre tine… Vrei să ţi le spun? Zi mă ceva, nu mai sta ca 
mutul cu receptorul în mână!

(Gabriel tace)
Că ai luat-o razna! Că nu eşti în toate minţile, că ai privirile 

unui om anormal, ca să nu zic de nebun! Cum dracu ştie 

ea cum sunt privirile unui om nebun? Am şi întrebat-o 
ieri, când m-am lovit de ea pe scări, ce înţelegi, madam 
prin privirile unui om nebun? Ai vreo experienţă în 
acest domeniu? S-a speriat individa. S-a uitat cu frică la 
mine şi a început să tremure. Dacă nu eşti în stare să dai 
o explicaţie de ce mai bârfeşti? Mă, Gabi, ştii ce tare tre-
mura că m-a cuprins frica. Zic, Doamne fereşte să cadă 
din picioare! De la ea am aflat că te-ai baricadat în casă. 
Chestia asta cu baricada m-a dat peste cap. N-am ştiut 
cum să continui cu madam Cârstocea. Cum să te bari-
cadezi în casa ta?Împotriva cui te baricadezi?

(Gabriel tace cu privirile agăţate de portretul Tubei)
E adevărat?
Gabriel (şovăie): Ce-ai spus?
Pavel: Mă, tu vorbeşti cu mine sau eşti atent la altceva?
Gabriel: Vorbesc cu tine. Ai spus ceva despre o baricadă. 

Ce baricadă?
Pavel (râde): Mi-e teamă că nu ştii cu adevărat vremurile pe 

care le trăim. Toată lumea e îngrijorată, numai tu parcă 
eşti pe altă lume!

Gabriel: Ţi-am spus că am de lucru. Foarte mult de lucru.
Pavel: Las-o dracului de muncă! Munca în prostie este pen-

tru tâmpiţi. Iar tu nu eşti un tâmpit! Eu n-am prieteni 
tâmpiţi! Ce naiba măi, Gabriel!! Chiar nu mai vrei să 
ieşi din casă? Nu mai vrei să primeşti pe nimeni în casă! 
Te-ai supărat aşa dintr-o dată pe oameni? Treaba asta 
nu-i bună. Nu-i bună deloc. Omul e o fiinţă socială. Nu 
putem trăi decât în mijlocul lor, al oamenilor. Singură-
tatea şi imaginarul ne dăunează dacă nu suntem atenţi. 
Pot avea efecte nebănuite şi uneori destul de complicate. 
Catastrofale, mă! Eu am trecut prin asta. De aia nici nu 
mai pot iubi o femeie cu inima. Ţi-ai baricadat uşa de la 
intrare. Foarte bine. Dar cu mine ce ai? Cu Marina ce ai? 
În urmă cu câteva zile cineva a venit la tine şi lovea uşa 
cu picioarele. Vroia să-i dai nişte fotografii pe care ţi le 
plătise. Aşa au aflat toţi că s-a întâmplat ceva grav cu tine. 
Că te-ai baricadat în casă, mă! Gabi, cum să faci asta?

Gabriel: Nu ştiu la ce te referi.
Pavel (râde): Gabi, vrei să-ţi spun părerea mea? Eu cred că 

te-ai baricadat cu o femeie în apartament şi nu vrei să 
ne spui şi nouă. Sau poate că ai sechestrat-o. Ceea ce e 
şi mai rău. Nu poţi ţine închisă în casă o persoană care 
nu vrea asta. E puşcărie curată. Nu vrei să afle Marina? 
Spune că e aşa şi te las în pace. Nu te mai deranjez. Iar 
taci! Iar nu vrei să scoţi un cuvânt. Mă laşi să vorbesc 
singur şi poate că spun prostii care te supără.

(Gabriel tace cu ochii ţintă pe fotografia Tubei. De fapt, tot 
timpul va sta cu ochii pe fotografia ei, ia câte o fotografie 
de pe măsuţă o compară cu fotografia din centru, dă din 
cap şi o pune la loc pe măsuţă)

Mare şmecher mai eşti!
Gabriel: Lumea n-are decât să bârfească. Nu mă interesează.
Pavel: Ştii proverbul nostru românesc. Nu iese fum fără foc.
Gabriel: Poate ne întâlnim altădată, dar acum nu pot, nu la 

un meci de fotbal… Am mult de lucru, Pavele!
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Pavel: Hai mă, nu fii căpos! Ţi-am spus că am o sticlă cu 
vodcă ultimul răcnet. Ţie îţi plăcea vodca, ce naiba! Am 
băut de atâtea ori împreună! Şi ne-am simţit bine! Vodca 
asta mi-a fost adusă de la duty free! Acolo sunt băuturi 
bune şi mai ieftine. Dacă vrei, poţi să vii cu tipa care 
stă la tine incognito şi pe care nu vrei să mi-o prezinţi. 
Nu mă supără prezenţa unei femei. Să ştii că n-am să-i 
spun Marianei.

Gabriel (tresare): Poftim! De unde o cunoşti tu pe Mariana?
Pavel: Ai uitat că mi-ai prezentat-o cu câteva luni în urmă? 

Eu coboram scările şi voi urcaţi…
Gabriel: Nu-mi aduc aminte.
Pavel: N-am să-i spun nimic. Eu ţin cu tine. Numai că tre-

buie să încetezi circul ăsta. Ne bagi pe toţi în sperieţi.
Gabriel: N-am nicio femeie incognit-o la mine.
Pavel: Treaba ta, dar eu zic să nu minţi că nu-i frumos. Crezi 

că eu n-am văzut ce frumuseţi vin pe la tine? Tu faci cele 
mai faimoase fotografii artistice din oraş. Laboratorul 
tău e plin de asemenea fotografii şi multe dintre frumu-
seţile tale au reuşit să facă ceva în viaţă. Prin târg umblă 
o vorbă, că cine e fotografiat de tine sigur reuşeşte să-şi 
atingă scopul în viaţă. Cică tu le aduci noroc fetelor.

Gabriel: Cine ţi-a mai spus şi gogomănia asta? Cine spune 
asta nu-i normal la cap. Eu nu-mi fac decât meseria. E 
adevărat că uneori muncesc la o fotografie zile întregi, 
chiar luni de zile. Până ce nu ajung la acea perfecţiune 
n-am linişte.

Pavel: Chestia asta cu perfecţiunea e periculoasă, Gabi! Te 
poate scoate din minţi. Apoi dacă vrei să ştii părerea 
mea, o fotografie perfectă nu este interesantă.N-ai ce să 
spui despre ea.

Gabriel: Fotografiile mele spun ceva, spun o poveste. Şi eu 
asta caut. Povestea din ele.

Pavel: Am văzut cu ochii mei. Ai uitat că m-ai invitat de 
câteva ori la tine? Când studioul tău era plin de astfel 
de poveşti! Ba chiar mi-ai spus să-mi aleg una. Şi eu am 
râs atunci.

Gabriel: Probabil că am uitat.
Pavel: Ia zi, cum o cheamă?
Gabriel: Pavele nu-i nicio femeie la mine, nu înţelegi?
Pavel: Treaba ta dacă nu vrei să spui. Te previn că am s-o 

întreb pe madam Cârstocea. Ea ştie tot. Nu se poate să 
nu fi văzut-o intrând la tine.

Gabriel: Pavele, încep să obosesc.
Pavel: Mă, nu înţelegi că nu pot s-o beau singur sticla asta 

de vodcă? Dacă o beau singur mă îmbăt şi fac scandal. 
N-am chef să mă îmbăt singur.

Gabriel: Lasă că găseşti tu cu cine să bei sticla aia de vodcă.
Pavel: Dar greu te mai laşi convins. Şi pe nevastă-mea am 

convins-o din doi timpi şi trei mişcări să se mărite cu 
mine. Pe urmă n-a mai mers. Am divorţat. Asta-i viaţa. 
Când nu te mai înţelegi cu nevasta e bine să pleci. Lasă-i 
totul şi pleacă. Poate că norocul tău e în altă parte. Dar 
cu tine nu merge. Se vede treaba că eşti îndrăgostit peste 
urechi. Simt eu asta. Numai un îndrăgostit vorbeşte ca 
tine. Adică foarte puţin. Trăieşte doar în mintea şi inima 

lui. Visează câte în lună şi stele. Şi de aia dragostea este 
periculoasă. Gabi, tu eşti un artist. Şi artişti au perioade 
când trec prin tot felul de crize existenţiale. Ce zici? Am 
ghicit cum stă treaba?

(Gabriel tace)
De asta mi-e teamă, că nu vrei să comunici. Te închizi în tine 

şi nu mai vrei să ştii nimic din ce se întâmplă în jurul tău. 
Cu artiştii nu ştii niciodată unde ajungi! Te împotmo-
leşti în tot felul de idei, dimensiuni existenţiale. Ai avut 
atâtea succese, premii, expoziţii! Fotografiile tale sunt 
prin cele mai mari galerii de artă! Eşti căutat! Se scrie în 
presă despre tine! Ce dracu m-ai vrei mai mult de atât? 
Orice om cu scaun la cap s-ar opri! Mi-ai arătat într-o 
zi o groază de diplome, premii.

Gabriel: Nu le mai am.
Pavel: Cum adică nu le mai ai? Ţi-au fost retrase?
Gabriel: Le-am dat foc.
Pavel: Cum să dai foc la aşa ceva? Mă, e rezultatul muncii 

tale, omule!
Gabriel: Aşa cum se dă foc. Aprinzi un chibrit sau o bri-

chetă şi ele ard. Sunt nişte cartoane. Simple cartoane care 
la un moment dat nu mai reprezintă nimic pentru mine. 
De aia le-am şi dat foc.

Pavel:Acum chiar m-ai băgat în ceaţă! Eu în locul tău n-aş 
sta o clipă în casă. Aş zbura în lume! M-aş bucura de ea!

Gabriel: Aş zbura dacă aş avea aripi. Aripile mele au ars. Nu 
ştiu când. M-am trezit că nu le mai am.

Pavel: Te înţeleg, dar n-o da în bară tocmai acum când eşti 
aproape de o realizare de excepţie. Nu da cu piciorul 
muncii tale!

Gabriel: Cine ţi-a spus asta?
Pavel: Astfel de ştiri nu pot fi ascunse. Încă mai am prie-

teni printre artişti. Mulţi vorbesc despre tine cu invidie. 
Mulţi se roagă să ţi se întâmple ceva rău şi să dai chix. 
Am auzit de curând o astfel de discuţie.

Gabriel: Sigur erau beţi.
Pavel: S-ar putea pentru că eram după o lansare de carte 

de poezii şi ştii că după se trece la faza a doua, băutura. 
Vezi că, uneori, dragostea e parşivă! Te scoate din minţi. 
Şi nu ştii unde se poate ajunge. Când îţi dai seama ce a 
urmat e prea târziu. Eu am păţit-o de câteva ori. Şi greu 
am scăpat din ele.

(Gabriel tace cu privirile pe fotografia Tubei)
Acum ce faci? Mă mai asculţi?
Gabriel: Te mai ascult.
Pavel: Zi, mă, ce faci?
Gabriel: Mă uit la timp.
Pavel (râde): Te uiţi la timp? Dar ce timpul se poate vedea? 

Trece pe lângă noi şi nici nu-l simţim măcar, dar să-l mai 
vedem. Descoperi într-o zi, când te priveşti în oglindă, 
că ţi-a albit părul.

Gabriel (mângâie chipul actriţei): Eu pot să pipăi timpul. 
Să-l simt sub degete. Sub priviri.

Pavel: Asta faci tu acum?
Gabriel: Asta.
(Se uită în jur)
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Aştept să se facă seară…
Pavel: Mai e puţin până se face seară. Pentru mine seara e 

importantă pentru că vreau să văd meciul secolului. Tu? 
Ce vrei să vezi?

Gabriel: Cum ce?… Ţi-am spus şi data trecută că aştept să 
văd un serial. Vreau să văd serialul. Abia aştept să se facă 
seară ca să văd serialul. Vreau să-i văd ochii, cum pri-
vesc, cum se agaţă de ceva ce atârnă în spaţiu! Dacă scap 
un episod intru în panică! Şi nu mai am chef de viaţă…

Pavel: Bă, eşti nebun? Cum poţi să te uiţi la o aşa porcărie?
Gabriel: Asta e. Fiecare cu mofturile lui…
Pavel: Treaba ta, dar nu ştii ce pierzi.
Gabriel: Ai dreptate, nu ştiu… Salut!
Pavel: Gabriel!… Gabriel, nu închide!…
(Gabriel a închis şi stă nemişcat în faţa portretului Tubei)

Scena 5
(Pavel formează un număr pe celular şi vorbeşte cu Marina 

care stă pe un fotoliu)
Pavel: Mi-a închis telefonul, Marina. N-am reuşit să-l con-

ving să iasă din casă şi nici să mă primească la el. Am 
încercat tot felul de metode, dar a fost zadarnic. Crede-mă 
că dacă aş fi vrut să cuceresc o femeie n-aş fi depus atâta 
efort. M-a obosit peste măsură.

Marina: Ce mă fac cu el, Pavele?
Pavel: Sincer, nu ştiu. Mă tem că e bolnav. Grav bolnav.
Marina: Să nu mă laşi, Pavele! Să nu mă laşi! Îmi trec tot 

felul de gânduri negre prin minte! Şi mă sperii şi mai tare! 
Dacă anunţ spitalul? Îl sun pe doctorul Pandele. Suntem 
cunoştinţe vechi. Va şti ce trebuie să face.

Pavel: Nu anunţa pe nimeni. Poate o scoatem la capăt 
până la urmă.

Marina: Şi ce facem?
Pavel: Mai încearcă şi tu şi dacă nu reuşeşti, spargem uşa. 

Altă soluţie nu avem. O să beau o cafea ca să-mi limpe-
zesc gândurile. Gabriel mi-a stricat seara. De unde speram 
c-o să beau o sticlă de vodcă cu el, iaca în ce m-am trezit.

(Se stinge lumina pe cei doi)

Scena 6
Gabriel (în faţa fotografiei Tubei): Nici nu ştiu cum să-i spun. 

M-a zăpăcit complet. E prietenul meu, dar acum nu pot 
să-i suport prezenţa. Vreau să fiu singur. Singur cu… Cu 
toate că de la un anumit punct nu l-am mai putut asculta, 
simt cum mă doare capul. Îmi vâjâie vorbele lui în urechi. 
Mereu i-am spun că nu-mi place fotbalul, dar el insistă 
şi insistă… Uneori mă scoate din sărite cu insistenţa lui. 
Nu înţelege că am şi alte opţiuni.

(Tresare)
Vroiam să fac ceva.
(Îşi aminteşte greu)
Mâncare. Parcă asta am vrut. Să-mi fac ceva de mâncare. 

Ceva uşor care să nu-mi cadă greu la stomac… N-am 
mai mâncat de mult un pilaf cu salată de varză. Nu ştiu 
dacă am orez şi varză. Conversaţia cu Pavel m-a făcut 
să uit de mâncare.

(Se opreşte în faţa portretului şi-l priveşte)
Oare ea ce mănâncă?
(Dispare în bucătărie şi revine cu o varză. O pune pe masă)
Ia uite ce frumoasă este! Rotundă ca o mingie de fotbal.
(Se duce din nou în bucătărie, pare destul de confuz şi revine 

cu o farfurie cu mâncare în care se află spaghete. Se aşază 
în fotoliu cu ochii ţintă pe televizor şi uită să mai mănânce. 
Tresare într-un târziu, parcă se terezeşte dintr-un somn 
adânc. Priveşte mâncarea din faţa. Ridică cu furculiţa 
spaghetele din farfurie, le priveşte absent apoi le pune la 
loc. Se ridică şi duce farfuria în bucătărie. Revine. Mai 
bea din cafea)

S-a răcit şi cafeaua. Nu pot să mănânc. Simt că mi-e foame, 
dar nu pot să mănânc. Nu intră şi pace. Poate o tărie ar 
face bine…

(Se duce în bucătărie şi revine cu o sticlă de tărie. Îşi toarnă 
în pahar şi bea puţin. Se strâmbă)

E prea aspră!
(Pune paharul pe măsuţă)
Marinei nu-i place serialul meu. A simţit că mie îmi place 

actriţa principală şi s-a supărat. A simţit că s-a produs 
ceva în sufletul meu. Parcă s-a deschis o uşă. Spre ce? 
Spre unde? Nu ştiu. Se petrece ceva de neînţeles. Deo-
camdată. Am sunat-o de mai multe ori la telefon, dar nu 
mi-a răspuns. O să-i treacă.

(Se aşază în fotoliu cu privirile pierdute spre fereastră)
De câteva zile plouă în continuu. Pentru pământ este foarte 

bine. Şi pentru copacii din pădure.
(Constată că televizorul este fără imagine şi sunet)
Ce naiba s-a întâmplat? Să fi închis eu televizorul şi nu-mi 

aduc aminte? Mai sunt câteva ore, dar e bine să fie des-
chis. Dacă s-a stricat ceva în el şi n-am să pot vedea 
serialul? Ha!

(Butonează telecomanda televizorului care se deschide şi se 
aud tot felul reclame)

Funcţionează! Reclame! Şi iar reclame! Cu reclamele astea 
înnebunesc oamenii.

(Închide sonorul televizorului şi-şi ia capul între palme)
Gata. Nu mai suport o astfel de stare!
Mă ia cu frisoane. Mă doare capul numai când mă gândesc 

că se poate întâmpla aşa ceva. Cu electronica nu te pui. 
Se mai uzează o piesă, se sparge o placă video. Doamne 
fereşte. Al meu, televizorul, are un an de zile de când 
l-am cumpărat. Smart. Adică inteligent.

(Îşi priveşte ceasul)
Mai sunt atâtea ore. Ce mă enervează ceasul ăsta! Îmi vine 

să-l arunc pe fereastră. Parcă ar înregistra timpul altuia!
(Îl desface de la mână şi-l aruncă într-un fotoliu)
Stai acolo şi ticăie. Adică nu ticăie. Se mişcă doar. Limbile. 

Limba mare şi limba mică. Ce naiba se întâmplă cu mine? 
Eu care fotografiez personaje? Să cad în propria mea cap-
cană? Ce fel de capcană? Nu se poate! Şi totuşi mă simt 
groaznic. Nu m-am mai simţit niciodată în halul ăsta!

(Respiră adânc. Se ridică din fotoliu şi se opreşte în faţa foto-
grafiei mari, a Tubei. O priveşte încremenit, e agitat))
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Deşteptul ăla de regizor ce le mai suceşte şi învârteşte. Când 
te aştepţi cel mai puţin, haşt! Îţi trânteşte una de te lasă 
cu gura căscată.

Creaţie. Aşa o fi creaţia de care vorbesc toţi? Pentru mine 
creaţia înseamnă în primul rând simţire. Emoţie puter-
nică. Distrugătoare chiar.

Ţine de tehnică, dar e necesară în mecanismul unei fotogra-
fii. Când se aşteaptă cel mai puţin, spectatorul sau privi-
torul trebuie plesnit cu ceva neaşteptat. Puternic emoţi-
onal. Foarte emoţional. Asta e secretul vieţii. Al artei în 
general. Iarăşi revin la emoţional. Nu i-am acordat prea 
mare atenţie, dar acum? Aşa dintr-o dată! Prăvălit asupra 
mea! Emoţionalul! Am simţit dintr-o dată că mă sufoc! 
Inima mi s-a urcat la gât. La început nu mi-am dat seama 
ce se întâmplă. Ce naiba e asta? Pe urmă am priceput că 
este emoţie. Dar mai avusesem şi altă dată emoţii, dar 
parcă n-au fost ca cea de acum. Ce a declanşat-o? Nişte 
ochi, o privire? Chiar asupra mea? Mă tâmpesc de cap, 
de minte? M-a găsit într-un moment dificil. Descoperit. 
Mi s-a deschis o uşă spre ceva, ceva ce nu cunosc. Nu 
mai pot dormi şi nici să fac alte fotografii. Tot timpul mă 
gândesc la ea într-un fel foarte ciudat. Şi asta nu înţeleg. 
Încă nu înţeleg. Dar mă străduiesc. Tuba… Când râde 
i se luminează ochii. Şi lumina aia parcă vine dintr-o 
altă Galaxie. Se aruncă peste sufletul meu! Mă striveşte. 
Când i se întâmplă ceva rău, domnule, parcă mi se întâm-
plă mie! Mi se înfinge în gât, în inimă şi nu mai ştiu ce 
să fac. Inima mi se frânge în mii de bucăţi! Îmi vine să 
sparg televizorul, s-o iau de acolo şi să-i spun că e doar 
un joc. Ochii ei mă ucid! Lungile ei priviri spre celălalt.

(Sună telefonul. Ridică receptorul)
Da…

Scena 7
Marinei (lumină pe un fotoliul în care stă Marina): 

Gabi! Tu eşti?
Gabriel: Eu sunt, Marina! Ai vrut să suni în altă parte?
Marina: Nici vorbă, dar ai vocea schimbată! Abia ţi-o recunosc.
Gabriel: Eu… Am vocea schimbată? Cred că ţi se pare… 

Sau cine ştie. Poate că am răcit puţin.
Marinei: Cum să răceşti dacă n-ai ieşit din casă de aproape 

o lună de zile?
Gabriel: Au trecut atâtea zile?
Marinei: Au trecut şi eu sunt extrem de îngrijorată. Mi-e 

dor de tine şi tu nu vrei să ne întâlnim. Ce dracu faci 
toată ziua în casă?

Gabriel: Mă ascund de virusul ucigaş..
Marinei: Gabi! Eu sunt îngrijorată şi tu mă iei la mişto!?
Gabriel: Departe de mine gândul ăsta.
Marina: Sunt extrem de îngrijorată, Gabi! Îţi dau în fiecare 

zi telefon şi abia îmi răspunzi, iar atunci când o faci nu 
te mai recunosc. Cu tine se întâmplă ceva rău.

Gabriel: Fii liniştită, nu se întâmplă nimic rău.
Marinei: Cum să nu se întâmple dacă tu refuzi să ieşi din 

casă? Refuzi să-mi dai drumul la uşă. Am fost de atâtea 
ori şi nu mi-ai deschis. Nu mi-ai deschis mie, Gabi! Mi-e, 

iubita ta! Femeia căreia i-ai spus că o iubeşti! Că nu poţi 
trăi fără mine! Ai uitat tot ce am trăit împreună? Eu n-am 
uitat nimic. Şi acum? Nu te mai recunosc, Gabi!? Numai 
bolnavii stau zile întregi închişi în casă.

Gabriel: Te duci cu gândul prea departe. N-am chef să ies 
şi gata.Ce e rău în asta? De când cu virusul ăsta m-am 
obişnuit să stau în casă. Mă protejez.

Marina: S-a terminat cu pandemia! N-ai auzit la televizor?
Gabriel: N-am auzit.
Marinei: Şi ce mănânci? Ai ceva de mâncare?
Gabriel: Cum ce mănânc?… Ce găsesc prin frigider, prin 

cămară. Sigur că n-am să mor de foame!… Am destule 
rezerve în casă.

Marinei: Hai să mergem la un film, amândoi. Să ne plim-
băm prin parc cum o făceam altădată. Cumpăr eu bilete 
la cinematograf.

Gabriel: N-am dispoziţie pentru plimbări sau de un film. 
Nu-mi place să stau lângă rozătorii ăia care nu se mai 
satură de cocoşei. Nu, nu merg nicăieri. Îmi place liniş-
tea casei mele. Aici mă simt liber, fără nicio constrângere.

Marina: Ce tot vorbeşti acolo? De unde constrângeri la tine? 
La noi? Cine te constrânge?

Gabriel: Mai bine aştept să înceapă serialul meu…
Marinei: Dă-l dracului de televizor! O să te tâmpeşti de 

atâta stat în faţa lui!
Gabriel: Te rog, păstrează-ţi părerile pentru tine… Eu stau 

în faţa televizorului ca să serialul şi nu accept nicio cri-
tică… Serialul mă relaxează, îmi dă o altă viziune despre…

Marinei: Despre ce?… De ce taci?… Atunci vin eu la tine 
şi ne uităm împreună la serialul tău.

Gabriel: Nu, nu veni la mine!
Marinei: De ce să nu vin la tine? Nu mă mai iubeşti?
Gabriel: Nu-i vorba de iubire ci pentru că ne vom certa aşa 

cum am făcut-o mereu după ce-am văzut serialul şi ai 
plecat îmbufnată de la mine… Nu, numai suport să ne 
certăm. Cel puţin până se termină serialul…

Marina: Şi cât mai durează serialul ăsta?
Gabriel: După spusele lor vreo patru luni de zile.
Marina (îngrozită): Patru luni? Şi n-ai să ieşi din casă patru 

luni de zile?
Gabriel: Nu ştiu ce-am să fac patru luni de zile. Acum nu 

ştiu. Poate că mâine voi şti.
Marinei: E mai important serialul ăla tâmpit decât mine?… 

De ce taci? Iubeşti imaginea aceea? E doar o fotografie, 
Gabi! O imagine care nu-ţi vorbeşte, nu-ţi spune nimic!

Gabriel: E artă, Marina. Nu e o simplă fotografie! Cum să 
nu iubesc arta? Pentru ea trăiesc. Pentru ea exist. Pen-
tru ea mă zbat şi mă frământ zile întregi, nopţi întregi!

Marina: Cum să iubeşti o imagine? Dar eu? Eu nu contez?
Gabriel: Imaginea aceea are o consistenţă pe care tu nu eşti 

în stare să o percepi.
Marina: Gabi, nu e bine ce faci! Asta-i boală curată! Pe 

mine cui mă laşi? Mi-ai jurat iubire şi credinţă! Ţi-am 
jurat iubire şi credinţă! Ai spus că vrei să fii tatăl copii-
lor mei! Că vom fi împreună până la moarte. Şi acum? 
Ce s-a schimbat?



68 HYPERION Teatru

Gabriel: Viaţa. Apar noutăţi şi surprize în fiecare zi. Numai 
că unii nu le observă. Şi trec indiferenţi pe lângă şi se 
trezesc într-o zi într-un impas major. Se învârtesc pre-
cum titirezul pe masa netedă. Aşa e în viaţă. Lucrurile 
sunt în continuă mişcare, transformare.Trebuie să ne 
obişnuim cu asta, să acceptăm aşa ceva. Mai trebuie să 
treacă un timp.

Marina: De când a început nebunia asta îmi tot ceri să-ţi 
acord timp. Ce fel de timp să-ţi mai acord?

Gabriel: Orice fel de timp.
Marina: Dar nu cred că mai ai aşa ceva. Peste o săptămână 

trebuie să fii în Spania, la cea mai importantă expoziţie de 
fotografii de a ta! Oamenii ăia au tipărit un album excep-
ţional la care tu nici nu vrei să te uiţi. Când ţi l-am adus 
l-ai aruncat cât colo! De parcă nu tu ai făcut acele fotogra-
fii. Nu tu ai încremenit realitatea în ele. N-ar fi munca ta!

Gabriel: Nu mă duc în nicio Spanie.
Marina: Tu te auzi ce vorbeşti?
Gabriel: Bineînţeles. Am altceva de făcut.
Marina: Ce? Ce ai de făcut?
Gabriel: Ceva ce n-am mai făcut niciodată. Şi de aceea tre-

buie să mă laşi să duc totul până la capăt.
Mariana: Lasă-mă să vin la tine. Vreau să fiu cu tine.
Gabriel: Nu veni că nu-ţi deschid uşa.
Marina: Am s-o sparg! Aduc un topor cu mine şi o sparg!
Gabriel: N-ai cum s-o spargi. Uşa mea e din metal.
Marina: Gabi! Mie poţi să-mi spui. Mi-ai spus mereu ce s-a 

întâmplat cu tine. Despre chinurile şi suferinţele tale. Des-
pre nopţile nedormite şi miile de fotografii nereuşite şi 
pe care le-ai rupt. Am fost mereu lângă tine! Ai plâns în 
braţele mele când ceva nu-ţi reuşea! Nu-nţeleg ce cauţi! 
Ce vrei de la viaţă? Ţi-a dat totul până acum! Eşti cele-
bru, cunoscut peste tot! Ce-ţi doreşti mai mult? Impa-
sul tău se cheamă o iubire imposibilă!

(Gabriel tace şi priveşte fotografia Tubei)
Ai făcut ceva rău cuiva şi te ascunzi în casă?
Gabriel: Ştii că nu sunt în stare să fac niciun rău nimănui. 

Poate mie.
Mariana: De asta mi-e frică. Tu nu sesisezi răul. Spui că face 

parte din viaţă şi că uneori trebuie să-l acceptăm.
Gabriel: Violenţa e lângă noi. Are forme şi se manifestă în 

toate felurile. E ca o boală. Un om bolnav, ca să supra-
vieţuiască se împrieteneşte cu boala. Îi spune: dacă mor 
eu, mori şi tu şi atunci se produce un ce. Poate o minune. 
Eu am ceea ce fac. Nu ştiu dacă e artă. Dar ştiu că a mai 
rămas ceva de făcut. Ceva ce mă îndeamnă să caut în 
continuare. Când am să găsesc ceea ce caut atunci am 
să-ţi spun şi am să mă liniştesc.

Marina: Şi eu? La mine nu te gândeşti? La cât sufăr eu 
pentru tine.

Gabriel: De asta îţi dau explicaţii ca să stai liniştită şi să fii 
încrezătoare.

Marina: Nicăieri în lume nu se face aşa ceva. Aşteptarea 
oboseşte, Gabriel! Simt că nu mai am puteri.

Gabriel: Am ajuns într-o stare de imponderabilitate. De 
aici se deschide un drum. O întrebare nu-mi dă pace. 

Eu, ca individ, ce-am fost? Ce sunt acum? Dacă nu merg 
mai departe şi renunţ, voi trăi după aceea cu ideea că nu 
sunt în stare de nimic. Că tot ce am făcut până acum nu 
are valoare.

Marina: Dacă eşti conştient de starea asta înseamnă că ştii 
cum să ieşi din ea.

Gabriel: Încă nu ştiu să ies din ea.
Marina: Nu te temi că va fi ceva rău?
Gabriel: Nu cred că va fi ceva rău. Va fi ceva neobişnuit. Asta 

e clar. Trebuie să merg mai departe.
Marina: Până la acel departe stai închis în apartamentul tău 

şi te chinui de unul singur.Lasă-mă să vin la tine. Împre-
ună îi dăm de capăt.

Gabriel: N-avem cum. E ceva ce mă priveşte doar pe mine. 
Tu ai fi în pericol.

Marina: Am înţeles. Eşti îndrăgostit, Gabriel. Pentru mine 
e clar asta. Şi numai eu te pot ajuta să treci prin asta. E 
dragostea unui artist şi de aia este periculoasă.

Gabriel: Nu ştiu dacă e dragoste. Sunt clipe când totul devine 
extrem de confuz. E ceva fără chip! Dar dragoste nu 
ştiu dacă e.

Marina: Atunci ce e?
Gabriel: Ţi-am zis că atunci când mă voi lămuri am să-ţi spun.
Marina (disperată): Nu mai rezist. Am nevoie de tine. Am 

nevoie să vorbesc cu cineva despre ceea ce se întâm-
plă cu noi.

(Gabriel tace şi-şi trece degetele peste ochii Tubei)
De ce taci? Spune ceva!
(Gabriel tace. Marina se înfurie)
Atunci mă duc cu Filip la film şi la cofetărie sau chiar la un 

restaurant.
Gabriel: Faci cum vrei… N-ai decât să te şi măriţi cu el! 

N-am să stau în calea fericirii tale! Eu am alt drum.
Marina: Gabi!… Nu închide!… Nu închide!…
Gabriel: Mă doare capul! Vreau să mă liniştesc.
(Trânteşte receptorul în furcă. Încremeneşte în faţa fotogra-

fiei Tubei)

Scena 8
Marina (formează numărul lui Pavel): Alo! Pavel?
Pavel (lumină pe fotoliul lui): Da, Marina, eu sunt.
Marina: N-am reuşit să-l conving. Sunt disperată, Pavel!
Pavel: Ştiam că n-ai să reuşeşti. După părerea mea, Gabriel 

se află într-un impas major, existenţialist din care nu 
ştie cum să iasă. De aia trebuie să-l ajutăm. Am vorbit 
cu administratorul blocului. Am chemat şi un prieten 
doctor psihiatru. Spargem uşa.

Marina: Vin imediat.
(Se stinge lumina pe cele două fotolii)

Scena 9
Gabriel: Ce să le spun?!
(Are o grimasă de durere)
Mă arde ceva în piept. Sper că nu este inima! Doamne 

fereşte să facă explozie! Poate o inimă să facă explozie? 
Se pare că da. Am auzit tot felul de cazuri.Nu-nţeleg ce 
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se întâmplă cu mine. Numai suport prezenţa nici unei 
persoane în preajma mea. Toţi care încearcă să-mi vor-
bească îmi produc stări de nervi. Eu nu eram aşa.

(Se învârte printre fotografiile atârnate)
Nu-mi pot dezlipi privirile de la ea. Aştept un răspuns de 

la ea. Toate au luat-o razna. Sora mea îmi spune că tre-
buie să merg la un psiholog. Ce dracu să-mi facă ăla? Ce 
să-i spun? Că sunt urmărit zi şi noapte de chipul unei 
femei dintr-un serial? De fapt o fotografie care încă nu 
ştiu dacă e perfectă! Încă nu-i ştiu povestea! O să râdă 
de mine. Sigur îmi va spune că m-am bolânzit. Că tre-
buie să fac un tratament. Îmi va scrie o reţetă uriaşă de 
medicamente pe care sigur nu o să le iau niciodată. Îmi 
va spune că nu trebuie să mă mai uit la televizor. Cum să 
nu mă mai uit la televizor? Poate că mă va băga şi într-o 
cămaşă de forţă.

(Râde şi brusc i se aud bătăile inimii, puternic, neregulat)
Inima mea o ia la goană. Trebuie să respir adânc.
(Respiră adânc şi parcă s-a mai liniştit)
Mă linişteşte când o văd. Ziua ascult muzică. Am compo-

zitorul meu preferat. Stive Morgan. Cele trei albume 
sunt demenţiale. Melancolie. Nimic nu se compară cu 
muzica lui. Simply Love. Este forma cea mai completă 
dintre arte. Cea mai pură.

(Ascultă Stive Morgan muzica de pe calculator. Opreşte sono-
rul furios)

N-am chef de muzică acum! De ce naiba nu am! Ce se întâm-
plă cu mine? Ce-o fi cu ziua asta? Ar trebui să iau nişte 
medicamente. Calmante.

(Caută prin sertare)
Numai am nicio pastilă. Am uitat să cumpăr altele. În seara 

asta am să rezist. Dar mâine dimineaţă, direct la farmacie.
(Se aşază pe fotoliu, se ridică din fotoliu, se plimbă agitat prin 

cameră, se opreşte în faţa ferestrei şi priveşte spre pădure)
Nu se mai face odată seara aia! Încă e lumină afară. Cât o 

fi ceasul?
(Îşi priveşte mâna şi caută îngrozit ceasul prin cameră cu 

privirile. Îl vede pe fotoliu)
Stai acolo!
(Se aude soneria la uşă. Gabriel tresare şi priveşte în direc-

ţia holului)
Cine o fi? Nu aştept pe nimeni. N-am chef de nimeni.
(Soneria insistă)
Nu deschid. N-are decât să sune. Până la urmă se va plic-

tisi şi-o să plece.
(Soneria lung, nerăbdătoare. Lovituri cu piciorul în uşă, stri-

găte! Gabriel şuieră încet)
Pleacă odată de la uşa mea!
(Soneria numai sună)
A plecat.
(Priveşte ceasul)
Mai sunt trei ore. De ce naiba îl difuzează atât de târziu? Ca 

să-l vadă cât mai multă lume? Se poate.
(Cineva dă tare o melodie ritmică, başii se aud puternic. 

Gabriel tresare)

Iar a venit ăsta acasă! Aşa face ori de câte ori vine acasă. Dă 
muzica tare şi ne omoară urechile cu başii ăia.

(Strigă puternic)
Dă, mă dracului, muzica aia mai încet!
(Îşi acoperă urechile cu palmele. Când şi le ia de la urechi se 

aud lovituri în calorifere, bătăi din picioare. Strigăte! Ce 
mai! Un vacarm! Şi brusc se face linişte. Gabriel rămâne 
suspendat. Se mişcă haotic prin cameră)

L-au potolit alţii.
(Brusc, televizorul prinde viaţă. Hârâie puternic. Hârâiala 

încetează brusc. Gabriel tresare. O Voce profundă recită 
o poezie a lui A.A.)

Zorii se adapă din lumina ochilor mei
Noaptea se retrage înspăimântată
Tot ce-am iubit într-un timp, dacă vrei
S-a spulberat mai repede, ca niciodată.
Se strigă, se cheamă, se şopteşte încet
Ale lumii taine ţinute ascunse
Şi inimi meschine se strâng, se chircesc
Pe plaje pustii, pe câmpurile arse.

Mai adă o clipă, atâta îţi cer
Fii bună din nou până la moarte
E atât de puţin şi visul efemer
M-agaţă bezmetic, m-aruncă în noapte.

Se clatină firul, se-mprăştie unda
Mai goi alergem, mai şui, mai despuiaţi
Iubire nu există, degeaba e fuga
Şi dincolo dansează nebuni, descreieraţi.

Ţi-am închinat o clipă, am vrut şi chiar mai mult
Dar înţelegerea ta a fost în toate
Prea mică pentru al meu tumult
Prea mică pentru cât am sperat eu, poate.

Vei cade din nou în rutină, în păcat
Oraşul va geme fără mine, departe
Zadarnic sirena va răsuna în port
Pierdută vei fi într-o noapte de martie.

Să fugi tot mai mult de clipa în care
Hipnotic se apropie doar gândul ucigaş
Înalţă-ţi fiinţa, sunt uriaş,
Dar numai tu mă poţi izbăvi de moarte.

Ce-i asta?
(Se duce în faţa televizorului)
Vocea profundă: Rănile din urmă? Poate că sunt eşecuri 

care odată adunate capătă forma unei sfere. Zadarnic 
încerci să o prinzi. Sfera îşi schimbă culoarea, elasticita-
tea, îţi trece printre mâini, printre degete. Şi tot timpul 
din ea izvorăşte o muzică stranie. Trece peste prezent şi 
se duce cu viteză spre viitor. Îl aruncă în aer!

(Şi deodată, televizorul face explozie care-l loveşte în faţă. 
Gabriel cade în fotoliu. Are faţa însângerată. Îşi revine 
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greu. Se ridică, se clatină, se duce în faţa fotografiei Tubei, 
trece cu degetele peste ochi ei lăsând dâre de sânge. Afară 
începe să fulgere şi tună puternic)

Numai tu lipseai din peisaj!
(Gabriel trage perdelele de la fereastră. Lumina pâlpâie ciudat, 

fulgerele de afară sau înteţit, tunetele sunt mai puternice)
Ce faceţi?… Ce se întâmplă?
(Semiobscuritate. Gabriel dă din mâini)
Dumnezeule! N-am s-o văd niciodată! N-am să-i simt res-

piraţia! Tăcerile şi mai ales n-am să-i văd privirile? Unde 
eşti?… Unde eşti?…

(Întunericul se lasă uşor cuprinzând fotografia Tubei care 
pare că se mişcă. Gabriel care stă în picioare cu braţele în 
sus, încât formează crucea lui Andrei până ce nu se mai 
vede, întunericul l-a cuprins de tot)

Scena 10
(Imediat se aud lovituri puternice în uşă, zgomote de lemn 

crăpat, voci confuze)
Voci: Daţi mai tare!… Loveşte odată!… Nu te uita la mine!
O Voce (gâfâind): Gata, am spart uşa…
Pavel: Intraţi încet ca să nu vă loviţi… Marina nu te repezi 

că te poţi accidenta!
Marina: O să am grijă!… Gabriel, iubitule, unde eşti? De 

ce nu răspunzi?
Administratorul: E prea întuneric! Nu se vede nimic! Poate 

să aprindă cineva o lumină?
Marina: Gabriel!… Unde eşti?… De ce nu răspunzi?
Administratorul: Poate nu-i aici şi am spart degeaba uşa.
Pavel: Am vorbit cu el la telefon înainte de începerea meciu-

lui de fotbal. L-am chemat la mine!
(Fascicolul unei lanterne se plimbă prin cameră)
Administratorul: Să apese cineva pe şalter! Şalterul e lângă 

uşă! N-am chef să-mi rup un picior aici!
(Clic şi se face lumină. Marina, Pavel şi Administratorul blo-

cului care ţine în mână o rangă se opresc buimăciţi şi pri-
vesc în jur)

Ce-i aici?
Pavel: Ce te miri atât? Sunt nişte fotografii. Ce să fie! Doar 

e un artist fotograf!
Administratorul: Văd şi eu că sunt fotografii. Dar de ace-

eaşi femeie?
Pavel: Aşa fac artiştii Fotografiază un chip de femeie până 

ce obţin fotografia perfectă, ideală.
(Caută prin tot apartamentul, revine. Marina priveşte foto-

grafiile, una câte una)
Nu-i. Unde a putut să dispară?
(Afară se face linişte. Furtuna a dispărut)
Administratorul: Poate a sărit pe fereastră!
(Se duc la fereastră, încearcă fereastra, dar e bine închisă)
Pavel: Fereastra e închisă bine.
Administratorul (se duce în faţa televizorului): Uite expli-

caţia bubuiturii de mai înainte. Televizorul a explodat.
(Vede sânge pe fotoliu, îngrozit)
Dumnezeule! Veniţi să vedeţi! Aici e sânge.
Pavel: Sânge?

Administratorul: Da.
(Dă cu degetul peste petele de sânge)
Şi e proaspăt.
Marina (disperată): Gabriel!…Gabriel, unde eşti? Ce s-a 

întâmplat cu tine?… Gabriel!…
(Marina ia o fotografie de pe perete)
Pavel: Cine este? Tu înţelegi ceva?
Marina: Tuba… E Tuba Buyukustun
(Disperată)
Mi-a vorbit odată despre ea. Şi-n timp ce vorbea l-am sim-

ţit cum s-a schimbat, brusc a fost cuprins de nişte fri-
soane puternice şi a început să vorbească ceva ce n-am 
putut înţelege. Vorbea într-o limbă necunoscută, nemai-
auzită de mine până atunci. Părea prăbuşit în el, în hăul 
lui interior. L-am cuprins cu braţele şi l-am legănat. Două 
zile l-am legănat… Când şi-a revenit m-a întrebat ce 
s-a întâmplat. Nu-şi aducea amininte de nimic, dar era 
foarte schimbat. Parcă nu era Gabriel al meu, Gabriel 
pe care îl ştiam eu.

(Arată fotografia Tubei)
Ea e de vină. Ştiam cât de mult munceşte ca să atingă acea 

perfecţiune la care nu renunţa niciodată. Dar acum s-a 
întâmplat ceva. Am simţit că are o influienţă nefastă asu-
pra lui, dar nu m-am gândit că se va ajunge aici. Ce-ai 
făcut, Gabriel!… Ce-ai făcut?… În ce capcană ai căzut? 
De ce n-ai fost atent?

Administratorul: Mereu mi-am zis că niciodată nu ştii unde 
ajungi cu artiştii ăştia. Cum să te îndrăgosteşi de aşa ceva? 
Numai un om îndrăgostit putea să facă asta. Nu-nţeleg 
şi pace. Tot ce e aici mă duce cu gândul la ceva teribil.

Pavel (murmură): Ce s-a întâmplat cu Gabriel? Unde 
a dispărut?

Administratorul: E clar că aici s-a întâmplat ceva grav.
Pavel: S-a întâmplat, că s-a întâmplat, dar eu vreau să înţe-

leg ce s-a întâmplat? Trebuie să-l găsim pe Gabriel. Doar 
n-a zburat de aici.

Administratorul: Cine ştie. Artiştii pot face orice. Chiar să 
şi zboare! N-ai spus tu asta?

Pavel (gânditor): Când am dărâmat uşa de la intrare era 
întuneric în cameră?

Administratorul: Era.
Pavel: Asta e! A aşteptat până ce am dărâmat uşa şi când noi 

am năvălit în cameră el a ieşit pe lângă noi!
Marina (plânge): De ce faci asta?
Pavel: Pentru că am nevoie de o explicaţie logică. Altfel înne-

bunesc. O iau razna! Nu pot accepta ideea că am trăit 
lângă un om pe care nu l-am înţeles! Nu i-am înţeles 
dragostea camuflată în căutarea perfecţiunii! L-am pre-
venit să fie atent! Să fie atent, dar el s-a lăsat copleşit de 
sentimentul dragostei. Indiferent din ce zonă venea ea.

Administratorul: Până una alta, trebuie să chemăm poliţia.
(Brusc, toate fotografiile încep să ardă. Marina plânge în mij-

locul camerei fără să-i pese de flăcări, Pavel încearcă să 
tragă de ea, Administratorul fuge afară. Cortină muzi-
cală din Stive Morgan)

Sfârşit
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Leo BUTNARU

Vectori transpruteni (XVII)
PAGINI DE JURNAL

14.III.1993
Sincopă, sau căscătură, sau gol de jurnal ce s-a întins cam 
jumătate de lună. Griji bucale – dinţii s-au plictisit să ser-
vească o gură de scriitor şi îşi cer ieşire în lume. Graţie 
generozităţii domnului conferenţiar Mihai Cojocaru de la 
clinica stomatologică a Universităţii de Medicină – extirp, 
tratez… Foarte amabilă şi doamna profesoară Valentina 
Pântea. Roentgen, injecţii, şedinţe îndelungi în fotoliul 
dentistului, scrâşnetul bormaşinii… Aplici o injecţie de 
novocaină – la eliminarea rădăcinii dintelui rezişti, dar, a 
doua oară, când e vorba să te desparţi de nervul unui alt 
dinte, injecţia de novocaină este… impotentă. Cobori din 
nou în cabinetul specializat, rogi să ţi se administreze un 
ledocain, dai de înţeles medicului că îi dai ceva şi chiar îi 
dai, pentru că aşa te-a sfătuit însăşi dna profesoară: cum 
pot, de unde pot, medicii obţin medicamente, seringi jeta-
bile şi, asta e, cine are bani, poate fi deservit la un alt nivel, 
decât cel comun, adică – cel al durerii nealinate, al mize-
riei medicale şi al neatenţiei…

Apoi, ca din senin, m-a încleştat veninul radiculitei. 
Umblu cu centură cu magneţi şi cu brâu naţional, ca la fes-
tivalul folcloric al înţepeniţilor de şale. Pentru că a suferit 
şi Cimpoi, pare-se chiar mai grav.

Mai zilele trecute, Arcadie Suceveanu îşi aminteşte cum 
venise prin 1975-1976, de la Cernăuţi, la „Tinerimea Mol-
dovei“. Îi pusesem versurile în discuţie la cenaclul „Lucea-
fărul“. Spune că am vorbit bine despre el în faţa asistenţei 
şi l-am prezentat frumos în paginile ziarului. „Tu tocmai 
publicaseşi un amplu grupaj de versuri, – îşi mai amin-
teşte Arcadie. – Când am intrat în birou, la o masă stătea 

Ioan Mânăscurtă şi, cu un fel de blazare şi ne-încântare 
pe chip, bătea ceva la maşină. Cred că era vorba de vreun 
material de rutină, neplăcut jurnaliştilor, dar mite tineri-
lor scriitori. Eu zic că, «Iată, dragă Leo, ţi-am citit poezi-
ile, ai un ciclu foarte bun», la care Mânăscurtă, ca prin-
tre altele, aruncă o frază: «Acesta nu e ciclu, ci e ciclon»“.

Mi-amintesc şi eu că grupajul era cam amplu… Dar, 
sper, şi consistent. Era acolo şi poemul „În legătură cu acest 
eveniment“, care din 1975 până în prezent, nu a „încăput“ 
nici într-o carte. (În prima nefiind… primit…)

Pregătesc „Caietele de cultură“ Nichita Stănescu. Sunt 
necesare cam 70 de pagini de text. Cu această ocazie mai 
recitesc câte ceva din multele ediţii Stănescu pe care le am 
la îndemână.

Am făcut ultima, a treia corectură la „Spunerea de sine“. 
Mai sunt, mai sunt încă erori…

Un sfârşit de duminică (e ora 22.00) ca un început de 
elegie: Trecut oarecum de vârsta nerăbdătoarei tinereţe, 
aştept cu toată răbdarea întâmplările plăcute, dar mai ales 
interesante (atâtea câte vor fi, dacă vor fi totuşi) ale desti-
nului meu scriitoricesc (el îl include şi pe cel pur omenesc), 
prin muncă şi perseverenţă încercând a le face posibile.

„Nu a ieşit rău, nu?“, mă întreabă Andrei Pleşu la Bacău, 
când, mai întâi, îl întrebasem eu dacă a primit exemplarul 

„LA“, în care fusese publicat dialogul nostru. Deci, mi-am zis, 
se complace niţel în fluxuri de mărturisiri, gândindu-mă 
că, acum un an, îmi spusese despre „chinurile“ la care îl 
supusese Dorin Popa în timpul unor interviuri, adresându-i 
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întrebări de-a dreptul incomode. Însă inteligenţa, subti-
litatea, măsura şi bunul simţ – în cazul lui Pleşu – anihi-
lează bruma de complacere. Sigur, Pleşu pare a fi geamăn 
cărturarilor chinezi de acum două-trei secole (Li Ruzhen, 
de pildă, cel din „Flori în oglindă“) sau – de ce nu? – ilu-
miniştilor francezi care lansau opere de erudiţie, elabo-
rate din irezistibila plăcere a excesului de informaţie, har 
artistic, inteligenţă scăpărătoare, cultură vastă şi îndemâ-
nare literară neordinară. La urma urmei, fără dubiu, Pleşu 
e un filosof veritabil al culturii.

Bietul Va. Le.… Îl credeam mai cu discernământ în 
ale poeziei… Vineri, îmi dă să citesc „Balada pensiona-
rului“. (Mai întâi i-o apreciase A. Strâmbeanu: „E cam 
lungă“. Într-adevăr, avea cam la 15 strofe hexametrice…). 
Fireşte, am citit de ici-colea, fără a avea răbdarea să savu-
rez jalnicele evenimente ale unui biet pensionar ticsite în 
versificări de circumstanţă. Da, pensia e mică; da, sărăcia 
atacă bătrânii, şi nu numai; da, parlamentarii… da, pute-
rea… da… Dar parcă pentru un poet serios, precum îl cre-
dem pe V. L., să se încumete a da drept „baladă“ un regis-
tru servil-umil de „acuităţi“ bio-socio-politice cunoscute 
de toată lumea care – chiar în timpul acestei necruţătoare 
crize – nu se ştie dacă ar vrea cineva să le ingurgiteze amba-
late în rimă şi ritm?…

16.III.1993
Se întâmplă că A. Christi să aibă, adus de la Bucureşti, nr. 
2 al „Luceafărului“, unde se reflectă pe larg decernarea pre-
miilor. În eventualitatea că rătăcesc pe undeva exempla-
rul, extrag „ne-modest“ cele scrise de Marius Tupan des-
pre „atât de importanta“ mea persoană: „Ceilalţi patru 
aleşi ai noştri sunt, indiscutabil, creatori de talent, ieşiţi din 
serie, cum se mai spune, individualităţi certe, care îmbo-
găţesc benefic climatul literar. Surpriza poate să o consti-
tuie, numai pentru unii, Leo Butnaru, poet din Republica 
Moldova care, prin modernitatea şi inspiraţia versurilor 
sale, sfidează parcă un curent neocomunist ce se observă 
acolo, el, Leo Butnaru, fiind sincron cu mutaţiile timpu-
lui, egal în rostire cu confraţii întru neam şi devoţiune“.

Telegrafic, este reprodusă şi o secvenţă din 
micro-alocuţiunea mea la festivitatea de decernare a pre-
miilor din 7 ianuarie a. c.

Însă orice părere bună sau foarte bună aş avea eu des-
pre propria-mi persoană, este important să nu uit, şi să 
cred cu siguranţă că, posibil oarecum paradoxal, poţi să-ţi 
menţii vitalitatea artistică şi printr-o auto-negare, une-
ori fie ea oricât de dramatică, oricât de dureroasă. Iar jur-
nalul intim este, probabil, cel mai indicat poligon unde, 
onest şi necruţător, poţi şi trebuie să fii nu că pe picior, ci 
pe condei… de război cu sine. Rănit crunt de tine însuţi, 
dar anima ad pacem (cu sufletul împăcat).

7.III.1993
„Villon ar fi furat – poate şi mai rău, Wilde s-a văzut con-
damnat pentru moravurile sale într-o epocă rigidă, tot ceea 

ce un «moralist» în sensul dintâi al cuvântului (şi nu în 
cel strict literar ilustrat de moraliştii francezi), că un scri-
itor sau altul a fost imoral din punctul de vedere al mora-
lei curente, nu m-a interesat niciodată. Faptul însă de a fi 
îngropat talantul – în cazul acesta, cuvântul – sub noroiul 
plecăciunii, da. «Morala» de acest tip aparţine pentru mine 
esteticului. E singura, în orice caz, pe care am practicat-o“ 
(Monica Lovinescu, R.L., nr. 5/1992)

20.III.1993
Încerc să schiţez/condensez nişte – le-am zis deocamdată – 

„drajeuri şi deranjeuri politice“, în care îmi expun nedume-
ririle, dar şi atitudinile ferme, pamfletare, faţă de coţcăriile 
prezidenţial-parlamentare. Îmi dau seama că diatriba, sti-
lul pamfletar, atât cât îl cultiv şi îl pot stăpâni, îmi permit 
să ajung la unele extreme ale propriului eu, extreme emo-
ţionale, de despovărare sufletească prin mărturisiri şi ati-
tudini. Dar, poate, uneori, să ajung şi la unele extremisme 
de opinii dure, nedorite în caracterizarea persoanelor sau 
evenimentelor. Însă, când e vorba de criptocomuniştii 
agramaţi ce s-au autobotezat „clubul agrarienilor“, să nu 
regret: ei merită o ură şi mai mare, colectivă şi necruţătoare.

21.III.1993
Parcă nu ne măgulea niţel orgoliul gândul că excelenta 
revistă „Secolul 20“ ar putea avea un titlu original, aproape 
unic în contextul presei (literare) mondiale? Dar nu a fost să 
fie chiar aşa. „Secolul 20“ apare din ianuarie 1961. Se vede, 
însă, că în Franţa exista mai demult o revistă cu atare titlu – 
tot în ianuarie 1961, Eugen Ionescu publica în revista „La 
XXem siècle“ un eseu despre pictorul Gerard Scheneider.

Dar e bine că această suprapunere de titluri nu scade 
din consistenţa şi renumele „Secolului 20“ românesc.

Iată o mărturisire a lui Eugen Ionescu (căreia, după ce-i 
pun ghilimelele, voi cuteza să-i alătur una de-a mea cu care, 
cine ştie, poate se află într-un anumit grad de rubedenie): 

„Am, de pe acum, în urma mea, un număr destul de mare 
de piese… Aş vrea să mai fac şi altele. Este, pentru mine, 
bucuria cea mai mare, poate singura. Am prins gustul de 
a «scrie». Ce ciudat! Amestec de corvoadă şi de plăcere. 
Nu e o evadare să scrii, să faci piese: ci fericirea de a crea“.

Şi iată ce zice ne-renumitul coleg al celebrului Ionescu 
Eugen, adică… eu: Trecut de vârsta nerăbdătoarei tine-
reţe, aştept nu chiar cu întreaga răbdare întâmplările plă-
cute, dacă vor fi să fie, – ale destinului meu scriitoricesc, 
prin muncă şi perseverenţă alăturate harului – încercând 
să le fac posibile.

Din multele genuri de aşteptare (aproape răbdătoare) e 
de preferat meditaţia aducătoare de revelaţie – fie ea repe-
tată a mia oară! – că, totuşi, şi fiinţa ta este de ceva în stare: 
de a se descoperi prin autocontemplare, contemplare de 
lume şi prin foarte, foarte multe lecturi din giganţi.

Se apropie de final spaţiul, fizic, al prezentului caiet de 
jurnal. Mâine, ar trebui să-l găsesc pe Anatol, maistrul de 
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la tipografia editurii „Ştiinţa“, căruia să-i comand un nou 
caiet masiv. (Nu din zgârcenie sau din lipsa banilor mă 
întreb cam cât ar costa, astăzi, un atare obiect pentru fila-
rea scriptoricească, gândindu-mă că, acum 2-3 ani, îl luam 
cu 3-4-5-6-10 ruble. Astăzi, presupun: ceva în jurul de 100 
de rusisme financiare devalorizate…)

Ar reieşi că a tremura de frică este, de fapt, o expresie 
tautologică, dat fiind că în limba latin tremore înseamnă 
chiar a tremura de frică; a se teme. Iar tremulus = (şi) fri-
cos. E o subtilitate filologică ce le-ar fi produs mare plă-
cere latiniştilor. Şi mie, de ce nu? Numai că vezi tu, tinere, 
ar fi interesant să aflăm cum a evoluat-ajuns tremore-lul 
latin în verbul a tremura nu doar de frică, ci şi de frig, de 
aşteptare, de dragoste, de emoţie…

Tremore-ul l-am găsit în cartea lui Rudolf Otto „Sacrul“ 
(Dacia, 1992), pe care am reluat-o de la prima pagină ime-
diat după ce am încheiat să citesc ultima filă din „Notele 
şi contranotele“ lui Eugen Ionescu. Alte nuanţe semantice 
le-am descoperit şi în dicţionarul latin-român al lui M. Stă-
ureanu, apărut la Craiova (Institutul de editură „Samitca“) 
în 1913. E un cadou pe care mi l-a făcut acum vreo doi ani 
prozatorul Petre Anghel, pe care l-am însoţit prin atelierele 
pictorilor de la Chişinău, cărora le-a achiziţionat lucrări, 
le-a organizat expoziţii la Bucureşti.

26.III.1993
Tocmai când pierdusem orice speranţă de a recupera dac-
tilograma interviului cu C. D. Zeletin (o expediasem prin 
poştă interlocutorului), rătăcită, credeam, definitiv în labi-
rintul confuziilor bucureştene, iată că soseşte colegul (dat 
şi businessmanul) George Bocşa care îmi aduce drastica 
intervenţie (scrisă) pe textul oral al distinsului meu convor-
bitor. Nu e chiar o altă variantă a dialogului, dar e o măr-
turisire a unei revizii serioase în planul suprimării oralită-
ţii neagreate, se vede, de dl Zeletin – fire metodică, sobră, 
de doctor în biofizică. A eliminat câteva pasaje, inclusiv 
fraza din final care mi se pare memorabilă şi ar fi păcat să 
se piardă odată cu renunţarea la forma iniţială a intervi-
ului. Când zic: „Dar să ne întrebam ce ar însemna pen-
tru un artist raţiunea de a trăi“, Zeletin răspunde prompt: 

„Raţiunea este un constructor de balamale şi anume – arti-
culează pe artistul făcut de subconştient şi mai ştiu eu de 
cine cu necesităţile vieţii sociale şi politice. Atât“. „Şi deloc 
puţin“, conchideam eu. Dar, spuneam, acum finalul e altul, 
cel care se va vedea în revista „Sud-Est“, unde am prezen-
tat interviul. E minunat că dactilograma a sosit, fie şi în 
ultimul moment, – să fi apărut în forma iniţială, avea să-i 
pricinuiască suferinţe dlui Zeletin. Cu toate că mie îmi plă-
cea mai mult dezinvoltura discuţiei orale, neacademizate, 
nesupravegheate rigid. Interviul rezistă din multe puncte 
de vedere: variat, consistent, punând în lumină o perso-
nalitate remarcabilă.

Demnă de toată atenţia şi scrisoarea cu care convorbi-
torul meu îşi însoţeşte intervenţiile în text. Iată o remarcă: 

„Stilul oral e redondant, stă mai mult să impresioneze decât 

să convingă, sunetul dispărând, dispare o întreagă lume de 
subtile informaţii fonice, iar pe de altă parte lunecuşurile 
eventualei verve a orgoliului aţâţat de importanţa între-
bărilor se întoarce împotriva constructorului de răspun-
suri. Dacă vom mai dialoga, ceea ce-mi va face mare plă-
cere, am putea să o facem în scris“.

Ieri noapte, îl visez pe Nichita Stănescu. El urca pe 
şoseaua Hânceşti, pe lângă zidul cimitirului central, pe 
când noi, câţiva studenţi, scriitori tineri, coboram. Întâlni-
rea – lângă cafeneaua căreia îi spuneam, pe vremuri, „Trei 
cadavre“ sau „Cadavrul vesel“. Nichita – melancolic, cam 
abătut. Ne spune că merge la o redacţie să-şi ridice ceva 
biştari. Înţelegem (ba chiar ştiam!) că sediul redacţiei e 
undeva pe strada Ismail, în unul din căminele Universi-
tăţii. Nichita pleacă. Plecăm şi noi.

Ieri dimineaţă, pe la ora opt, îmi telefonează de la US 
Conrad Pleşca, spunându-mi că a murit Bogdan Istru, 
la 5.00, în zori. Dumnezeu să-l ierte. Da, când a fost la 
Chişinău Nichita Stănescu, în septembrie 1976, Istru era 
încă bine şi, uneori, interesant. Să fi găsit oare vreo legă-
tură telepatică, psihedelică între visul cu Nichita şi trece-
rea din viaţă a lui Istru? Sunt sigur că visul mi-a venit şi 
mie spre dimineaţă, pe la orele 4-5.

În „VS“, au apărut „Caietele de cultură“ dedicate lui 
Nichita Stănescu. Alte caiete în pregătire – dedicate săr-
bătorilor de Paşti. Sperăm s-o scoatem cu bine la capăt. Şi 
dacă a venit vorba de sfintele sărbători, găsesc cutremu-
rătoare o mărturisire a lui C. D. Zeletin despre un ilustru 
înaintaş, Dimitrie Iov. Iată ce spune în interviu: „A scris 
«Covor basarabean», «Au înflorit castanii la Soroca» ş. a. 
m. d. Dimitrie Iov – Moş Mitică (Ion Buzdugan era Moş 
Nicu) participa, pe timpuri, la şedinţele «Academiei bâr-
lădene». Ulterior, în 1953, revenit la Bucureşti, l-am întâl-
nit pe Moş Dimitrie Iov. Trăia într-o sărăcie lucie. L-am 
găsit în ziua de Paşti, cu fasole fiartă în apă…“

Fiindcă vorbeam de Sfintele Paşti…

Ieri, trebuia să sosească Marin Sorescu şi Ioan Alexandru.
În „România literară“ din 20 martie, Laurenţiu Ulici, la 

rubrica Poeţi basarabeni, scrie: „De curând mi-au parvenit 
câteva plachete dintr-o colecţie editată la Chişinău, inti-
tulată Poezii de duminică şi îngrijită de poetul şi eseistul 
Leo Butnaru. Între acestea, poezii alese din Bacovia, Blaga 
şi Voiculescu erau şi trei semnate de autori basarabeni de 
azi din a căror creaţie Leo Butnaru a selectat texte defini-
torii, în intenţia, probabil, de a «prinde» sunetul original“. 
După care se referă la plachetele lui Busuioc, Esinencu…

Ieri, o imprimare TV despre Stănescu, pentru telema-
tinalul din 31 martie. Interlocutorul meu, cel cu întrebă-
rile – Romeo Zaharia.
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28.III.1993
Ieri dimineaţă, ne-am angajat cu Ioan Alexandru într-un 
dialog (hotelul „Codru“, camera 313)… Fuga, cu uitarea 
de sine şi de cele pământeşti, lumeşti, a interlocutorului 
meu… Întrebările mele destul de concrete au răspunsuri 
vag-religioase… Apoi, plecând spre US, să ne luăm rămas 
bun de la răposatul Bogdan Istru, deja în biroul meu, în 
prezenţa lui Suceveanu şi Vodă, revin la interviu, Alexan-
dru rememorând personalitatea lui Lucian Blaga: cum l-a 
cunoscut, vizita lor, a câtorva studenţi, la poet acasă, petre-
cerea corpului neînsufleţit spre Lancrăm… Dar se va vedea, 
ce are să se vadă, din dialogul propriu-zis…

Manifestări cu ocazia Zilei Unirii Basarabiei cu Ţara. 
Seara, recepţie oferită de Ministerul Culturii la Centru 
de Cultură şi Artă. Concertul de gală, la Palatul Naţional, 
cam amatorist şi schematic, cu aceiaşi protagonişti ai sce-
nei gurguţaţi; protagonişti ai scenei politico-pseudopoetice 
de astăzi a Basarabiei…

Joi, 25 martie, Alexei Marinat a publicat o scrisoare des-
chisă adresată lui Snegur, rugându-l pe infatuatul preşe-
dinte să o citească pe când va zbura peste ocean, spre Bra-
zilia, să zicem. Problema: lui Alexei Marinat nu i se acordă 
cetăţenia RM, fără ca el să plătească (de, a întârziat omul cu 
aplicarea ştampilei, despre asta nepovestindu-i mai-marelui 
peste cripto-comunişti…). În fine (îmi povesteşte Nelu Şcer-
bina, ginerele lui Marinat), a doua zi scriitorul jălbaş este 
căutat de o maşină de la preşedinţie: acasă nu e, şi maşina 
vine la ginere, căutând socrul ne-cetăţean, apatrid, cum ar 
veni. Până la urmă, Marinat este adus în anticamera pre-
şedintelui, unde îl aşteaptă un funcţionar de la biroul de 
paşapoarte, care îi şi aplică ştampila cetăţeniei în paşapor-
tul sovietic… Dar vor trebui să plătească şi Mihai Cimpoi, 
şi Valeria Grosu, şi alţi colegi, care nu au respectat terme-
nul stabilit de asumare, pe gratis, a cetăţeniei…

I-am făcut cunoştinţă lui Ioan Alexandru cu Efim 
Levit şi cu Ihil Şraibman, care erau la înmormântarea lui 
Istru. Auzind că Şraibman scrie în idiş, Alexandru prinde 
a spune pe de rost, în ebraică, pasaje din Vechiul Testa-
ment. Şraibman înţelege câte ceva, în special – voluptatea 
cu care recită Alexandru psalmii străvechi.

Alexandru îmi dăruieşte o Biblie în traducerea lui Gala 
Galaction. A adus vreo 50 de exemplare, lăsându-le lui 
Cimpoi, pentru ca acesta să le ofere colegilor care crede 
că merită.

Ioan Alexandru posteşte cu adânc respect pentru pre-
scripţiile religioase, canonice, lucru pe care nu-l face părin-
tele Tatu – acesta, aseară, la recepţie (Alexandru a lipsit), a 
înfulecat destule sandviciuri care, se ştie, nu se fac cu fasole…

În camera de hotel a lui Alexandru – o Biblie volumi-
noasă, pe care o poartă de ani de zile cu el; o Biblie coper-
tată din nou şi învelită într-un material pestriţ. Lângă Biblie 

– o bucată de hârtie (că nu era o filă, ci o bucată), aproape 
cafenie la culoare, cu rânduri de poezie pe ea: noaptea, 

Alexandru a început un poem despre Basarabia. Îl va ter-
mina, zice, după ce încheiem şi noi cu interviul…

30.III.1993
Ieri seară, la Casa actorilor, un spectacol de poezie al actri-
ţei bucureştene Olga Delia Mateescu. Am asistat împre-
ună cu Arcadie Suceveanu, căruia i s-a declamat expresiv 

„Peştele cel mare“ şi „Danemarca“.

La Ploieşti, la Zilele Stănescu, trebuiau să plece câţiva 
scriitori. Contau pe autocarul teatrului „Mateevici“, însă, 
impulsiv şi nervos cum este, Andrei Vartic îşi schimbă 
intenţia de a pleca la manifestările respective din motivul 
că Mihai Cimpoi nu l-a telefonat, nu l-a ţinut la curent – 
pe scurt, pentru că nu i-a menajat orgoliul de om bogat şi, 
mai crede el, foarte talentat.

Noaptea, l-am visat pe Liviu Damian – era vesel, afa-
bil. Poate şi din considerentul că astăzi îl înmormântăm 
pe Samson Şleahu. O telepatie dublată de onirism. Sau 
poate visul este mediul cel mai propice pentru transmite-
rea emoţiilor la depărtări de viaţă şi de moarte.

Iată inteligenţa criticilor noştri tari şi – cred ei – mari 
(cărturari): două tâmpenii ca semn al unei crase ignoranţe – 
scrie în „Basarabia“ (nr. 2/ 93) Hropotinschi: „(Vasile Coro-
ban) A fost un om cu un singur hobby – literatura“. Dom-
nule cum te cheamă, să crezi tu oare că hobby înseamnă 
preocuparea primă, de bază, ca destin asumat, al unui om? 
Uite-l pe volatilul „exeget“ trecut de 50 de ani mai scriind: 

„dar a avut de îndurat şi el destule înţepături de furci cau-
dine ale adversarilor săi literari“. Asta e, cel slab alfabetizat, 
de cum aude de furci, fie acestea şi caudine, crede că ele, 
toate, sunt menite pentru a înţepa, să zicem, boii leneşi în 
fund, că prea încet poartă ei carul. Ce să-i faci?… Meni-
rea furcilor caudine e cu totul alta şi eu le-aş impune să 
treacă pe sub ele tuturor slab-alfabetizaţii care se erijează 
în mari cunoscători şi apreciatori… nici ei înşişi nu ştiu 
de ce anume…

7.IV.1993
Timpul durerilor, timpul libertăţilor…. Pe 31 martie, s-a 
stins mama soacră. Procurăm vin de la Străşeni, o luăm de 
la Chişinău pe Eugenia, verişoara Zinoviei, de la Orhei – 
pe neaca Tamara, sora mamei soacră, şi plecăm spre Pereni. 
Când ajungem în dreptul porţii bisericii – acolo, o proce-
siune funerară. Derutată, Zinovia se dă cu părerea că ar 
putea să o îngroape pe mama, ceea ce, de fapt, este impo-
sibil. A treia zi ar fi pe 2 aprilie. Dar a fost să o înmor-
mântăm pe 4 aprilie. Zile şi nopţi de ploaie aproape neîn-
treruptă. Drumurile desfundate, pământul suprasaturat 
de umezeală… Sâmbătă însă, cerul se milostiveşte şi ţine 
închise porţile ploilor. Masa de pomenire, praznicul, – în 
curte. La Chişinău ajungem pe la ora 18.00.
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Îmi telefonează Aureliu Busuioc, să mă întrebe dacă 
nu merg la sărbătorirea Unirii, pe 9 aprilie, la Bucureşti. 
El nu va merge, temându-se că printre organizatori ar fi şi 
Vadim Tudor, şi Victor Crăciun. Dar nu ştie ce listă a dele-
gaţiei a întocmit Gr. Vieru. Zice poetul mamei că e tot acu-
zat că pleacă numai ei, aceiaşi, şi hotărăşte să diversifice 
componenţa desantului Unirii, incluzându-l în listă şi pe… 
Arhip Cibotaru! Şi Victor Teleucă. Ce logică, domnilor? 
Arh. Cib. care a fost vârful de lance al antiromânismului, 
având legături absolut „intime“ cu KGB-ul?! V. Tel. care, 
atunci când se constataseră delapidări financiare la „LA“, 
se dezvinovăţea la CC că el nu avu când să bage de seamă, 
deoarece îşi concentrase vigilenţa la lupta cu… naţionalis-
mul?! I se mai propune să plece şi lui Nicolae Popa. Hai-
deţi, băieţi, să vadă cei de dincolo că nu suntem noi chiar 
atât de singuri, cei trei-patru monopolişti ai patriotismu-
lui basarabeano-român… Aţă albă, domnilor, aţă albă…

Pe 5 aprilie, luni, am fost la b-ca pentru copii „Creangă“ 
(filiala de la casa municipală a tineretului), unde, cu elevii 
a două clase de la liceul „Mircea Eliade“, ne-am întreţinut 
într-o şezătoare literară dedicată lui Nichita Stănescu. A 
participat şi Iulian Filip, recent întors, zicea, de la Târgo-
vişte, unde a scris şi două poezii, una cam deşirată înce-
pând cu un vers frumos: „Târg în pârg“. În felul de a fi al 
colegului se simte deja o spuză de emfază de şef, fapt căruia 
eu unul nu-i prea acord importanţă. Însă mă supără mai 
mult mediocritatea slugarnică a Claudiei Balaban, direc-
toarea bibliotecii, care e gata să facă temenele spre oricare 
ins care e apropiat nomenclaturii.

Mâine, la ora 15.00, o altă manifestare Nichita Stănescu, 
la b-ca „Onisifor Ghibu“.

De la Focşani, mi-a telefonat poetul Dumitru Pricop – 
vine joi, însoţind un businessman. Prin Gh. Barbarov, le 
comand camere la hotelul „Naţional“.

Vladimir Beşleagă îmi spune că a terminat de citit 
„Schimbarea la faţă a României“ şi, dacă-i mai îngădui să 
reţină cartea, ar dori să o citească şi soţia sa. Fireşte că nu 
e nicio grabă cu returnarea; mă bucur că această lucrare 
de tinereţe a lui Emil Cioran va fi cunoscută de mai mulţi 
oameni de pe la noi. Drept recompensă, zice V. Beşleagă, 
îţi aduc nişte publicaţii periodice. Şi chiar trece pe la US, 
oferindu-mi câteva exemplare de „Puncte cardinale“. În 
birou se află şi Aureliu Busuioc care tocmai îmi dăduse să 
citesc interviul pe care i l-a luat Marius Tupan. Mai bine 
zis, alternativ, citisem cele 13 întrebări pe care i le înmâ-
nase Marius, adjunctul de la revista „Luceafărul“, şi tot atâ-
tea răspunsuri pe care Busuioc căuta cumva să i le trans-
mită colegului bucureştean. Până la urmă, i le-a dat lui 
Vasile Leviţchi care, posibil, va pleca la zilele Unirii. Deci, 
am fost chiar cel dintâi cititor al acestui interviu, nu prea 
mare ca proporţii, cu întrebări şi răspunsuri succinte; are 
un dinamism şi, din partea lui A. Busuioc, pe-alocuri, o 
tentă ludic-ironică.

Transcriu de pe banda magnetică cele două ore de con-
versaţie cu Ioan Alexandru. Trei pagini le-am selectat pen-
tru „Caietele de cultură“ dedicate Paştelui. În reportofon 
au mai rămas cam 20 de minute de dialog, partea care se 
referă la Lucian Blaga.

Vladimir Beşleagă mă roagă s-i împrumut volumul „De 
dialectica“ al Sfântului Augustin. Chiar în aceste clipe îl 
pun în geantă, să-l duc la birou. Îmi amintesc că, pe când 
veneam de la Bacău, Gr. Vieru citea din acest studiu în 
maşină (am scris despre aceasta în jurnal?); mergeam spre 
Bârlad, la primar…

(Va urma)
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T
Cristina SCARLAT

Memo – Şotron pe harta lumii
PARIS. TIMPUL REAMINTIRII (DIN C ARTEA MEA DESPRE PARIS… UN ALT EPISOD)

TIMPUL
Timpul e o blană. Costisitoare, capricioasă, alunecoasă. Ca 
pielea care te îmbracă.

Timpul e ca o palmă pe obraz, a gerului care muşcă 
iarna din tine. Care toropeşte şi şi trezeşte.

Timpul e ca o armură de solzi care creşte direct pe trup, 
încovoindu-te în valuri nedesluşite.

Timpul e ca pietrele de râu pe care le simţi sub talpă, 
fără a le vedea.

Timpul e ca o cunună de stele care-ţi muşcă fruntea 
– coroana de spini pe care o porţi prin lume, stindard al 
trecerii, al curgerii fără întoarcere, în care aduni meda-
lii şi ciulini.

Timpul e ca pâinea. Muşti din ea, pare că te saturi, apoi 
muşti din nou. Şi din nou. Ciclic. Un ceasornic fără cusur.

Te îmbraci în blana lui. Te încovrigi în valurile lui. Înoţi 
în poveştile-amintiri care-ţi gâlgâie în sânge, încrustându-ţi 
vârstele – inelele copacului care creşti.

Timpul e cartea ta de vizită, măsura creşterii şi trece-
rii tale, a râsului tău, a plânsului tău, a zvâcnetului tăcut, a 
războaielor din sânge, a furtunilor din vise, din gânduri, a 
ploilor din albumul tău de viaţă. Un puzzle colorat şi dina-
mic, în continuă creştere, pe care nu-l poţi dirija matema-
tic, nici controla. Valurile timpului muşcă şi modelează în 
el după cum îi e voia. Tu nu poţi decât să te laşi purtat şi 
modelat şi îmbrăcat în blana lui. Costisitoare, capricioasă, 
alunecoasă. Să te supui, deşi în sângele tău urlă mut răz-
vrătirea. A trecerii.

PARIS
Nu ştiu alţii. Nu ştiu altora. Parfumul toamnei mi-e ca mie-
rea. O miere groasă, translucidă, în culorile castanei coapte. 
A cafelei coapte. A ochilor de veveriţă. A ciocolatei calde. 
Toamnă alunecoasă, cu gust de caramel sărat şi parfum de 
frunze de Jardin du Luxembourg. De covor de Jardin de Tuil-
leries. De ploaie moale şi caldă. De sunet de metrou aiurând 
ascuţit pe şine. De aburi ieşiţi din trotuarele obosite, vălu-
rind după ploaie gurile de metrou.

Parfumul toamnei. Toamna. Parisul meu e toamna. L-am 
cunoscut toamna. L-am respirat toamna. Cu sete, cu teamă, 
cu sfială. Chiar dacă parfumul toamnei pariziene e amestec 
de izuri, incert, de parfum de lux şi de miesme putride, de 
ploaie băltită şi de caldarâm încins. Un allegro în vertij spre 
andante. Care-ţi smulge simţurile din găoacea lor curioasă şi 
cuminte şi ţi le mixează nebunesc, redându-te ţie însuţi ame-
ţit, surprins, altul.

Am cunoscut Parisul toamna. L-am respirat toamna. Într-o 
sarabandă a simţurilor necunoscută până atunci. Poate nici 
măcar bănuită, întrucât aventurile livreşti or cinefile, bibliote-
cile, documentarele, poveştile altora nu ţi-l pot reda aşa cum 
e. Nu poţi cunoaşte un loc prin alţii, cum nu poţi cunoaşte 
un om prin alţii. Îl poţi cunoaşte doar filtrat, mărunţit, mixat, 
dus la extreme. Poţi avea doar o imagine a lui prin alţii, care 
poate fi departe de propria ta imagine, după ce l-ai adulme-
cat pe viu, în toate nuanţele zilei, ale anotimpurilor. Doar 
excursul direct al simţurilor îţi poate livra un loc, un oraş, o 
poveste, aşa cum sunt. Ca să-ţi scrii propria poveste.

Parisul a fost toamna. Repetat toamna. Deşi l-am măsurat 
şi-n zăpadă, şi-n caniculă de august, şi-n primăvară timidă. 
Îi simt învăluirea în mantie groasă, miere de început de 



Jurnal HYPERION 77

septembrie şi sfârşit de august lichid. O invitaţie la neaştep-
tat, grandios, nelumesc. Şi prealumesc.

MADELEINE
Timpul este cel care aşează cum vrea amintirile în sipetul 
fiecăruia dintre noi. Nu cronologic, cum ar trebui, ci afec-
tiv. Precum cărţile de joc scoase din pachet şi amestecate, 
în vederea jocului.

Parisul e un pachet cu cărţi de joc pe care le scot ale-
atoriu, ordonate de diapazonul reamintirii, în funcţie de 
starea care, azi, se apropie, ca trăire şi nuanţă afectivă, de 
trăirea de atunci. De întâlnirea de atunci. De melodia tim-
pului de atunci.

În pachetul meu de ilustrate afective sunt câteva cu un 
impact de poveste, de neverosimil, de nereal, care rămâne şi 
azi, rememorându-le, de poveste, de neverosimil, de nereal. 
Şi totuşi, au fost. Au atins. M-au atins. Curg acum cu mine 
în timp, în timpul meu, în ADN-ul amintirii.

O primă ilustrată se numeşte Madeleine. Şi acum, reme-
morând episodul, senzaţia rămâne aceeaşi, vie, netrucată, 
necosmetizată. De aventură. Ca aceea a căutării peşterii lui 
Aladdin. Deşi cu coordonate certe, Biserica La Madeleine, 
situată între Place de la Concorde şi Opéra Garnier, mi-a 
fost multă vreme interzisă. Ascunsă. Am plecat în repetate 
rânduri cu ţintă directă spre ea, dar doar întâmplarea a fost 
cea care mi-a scos-o în faţă. Într-o zi de toamnă ca mie-
rea. Când nu mă aşteptam. După câţiva ani în care respi-
rasem, în reprize de câteva luni, Parisul, şi-l măsurasem cu 
pasul. Respir bine şi acum momentul, proaspăt. Era exact 
în perioada sărbătorii La Toussaint. Început de noiembrie. 
Eram după câteva ore bune de mers pe jos când, obosită, 
negăsind niciun indiciu de cum urma să ajung spre acasă 
în Paris căutam, cum mi s-a intâmplat de multe ori, o gură 
de metrou. Şi, rătăcind dinspre Place de la Concorde, din 
străduţă în străduţă, admirând zidurile albe ale clădiri-
lor de piatră, m-am trezit, în apropirea staţiei de metrou 
Madeleine, în faţa bisericii- catedrală. Am recunoscut-o 
din fotografiile de pe internet şi din albume. Căldura zilei, 
neobişnuită pentru acel început de noiembrie, oboseala 
drumului, care mă copleşiseră, au fost recompensate de 
construcţia impresionantă, de templu străvechi, care mi-a 
ţâşnit neaşteptat sub priviri. Cele 52 de coloane corintice şi 
basoreliefurile de pe poarta de bronz de la intrare, repre-
zentând unele din cele zece porunci ale Decalogului, pre-
gătesc pelerinul sau turistul pentru intrarea în poveste. O 
poveste impresionantă în piatră, în stil neoclasic, inspi-
rată de construcţia unui templu roman, începută în 1754 şi 
care a numărat multe episoade de construcţie, demolare şi 
reconstrucţie. Trecând prin mâinile şi planurile mai multor 
arhitecţi – Pierre-Alexandre Vignon, Pierre Contant d’Ivry, 
Jacques-Marie Huvé, Guillaume-Martin Couture, a avut 
mai multe destinaţii: de la cea de templu pentru glorifica-
rea Marii Armate a lui Napoleon, din 1806, la cea de gară, 
prima din Paris, în 1837, iar în 1845 primeşte destinaţia de 
biserică romano-catolică – L’église Sainte-Marie-Madeleine.

MA MADELEINE
Imaginaţi-vă un maraton, de voie, într-un oraş de poveste, 
într-o zi de toamnă indecent de caniculară. Sorbind cu nesaţ, 
cu privirea, toată cât poate cuprinde, ghiftuind retina cu ima-
gini de clădiri, de parcuri, de magazine, de porumbei, de gar-
duri verzi, de expoziţii stradale răsărind de te miri unde, de 
autobuze ghiftuite de călători plictisiţi şi de turişti înfometaţi 
de nou. Pe jos, simţindu-te nici pelerin, nici turist, ci undeva 
între lumi, într-un acasă nou, pasager, cu care încerci să te 
acomodezi. Mersul pe jos şi căldura par să nu-ţi mai lase loc 
de surprize. Şi totuşi… Clădirea impunătoare de piatră, care-ţi 
cuprinde toată privirea, nu e decât o invitaţie la poveste, aşa 
cum nenumărate sunt în Paris invitaţiile de acest gen. Ilus-
trata a fost un pic diferită : muntele de piatră fiind îmbră-
cat, efectiv, cu sute de ghivece de crizanteme, în toate culo-
rile. Nu ştiam de ce, credeam că e un omagiu adus toamnei 
şi locului de cult, dar un prieten m-a lămurit: în Franţa cri-
zantemele sunt cu precădere florile cu care este marcată săr-
bătoarea Toussaint, Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor. În Biserica 
Romano-Catolică această sărbătoare precedă cu o zi comemo-
rarea celor adormiţi, stabilită pe 2 noiembrie, la două secole 
după crearea sărbătorii Toţi Sfinţii. În bisericile ortodoxe şi 
greco-catolice, prima duminică după Rusalii este Duminica 
Tuturor Sfinţilor, echivalentul sărbătorii Tuturor Sfinţilor din 
calendarul apusean.

ORGA
Cu puţine informaţii în bagaj, după orele de plimbare prin 
Parisul canicular, simţind cu toată fiinţa aerul cald şi lichid 
ca o miere, am intrat în imensa catedrală. Cred că e impro-
priu numită église, senzaţia fiind copleşitoare. Spaţiul larg, 
coloanele de piatră, liniştea şi aerul diferit de ceea ce lăsasem 
la câţiva metri afară, la intrarea în această poveste de piatră, 
mi-au schimbat brusc starea. Emoţia era fără cusur. Răcoarea 
adăpostită între ziduri şi liniştea neobişnuită, aproape materi-
ală, care m-au îmbrăţişat m-au desprins din ilustrata străzilor 
topite de căldură pe care le lăsasem la intrare. M-am aşezat, 
copleşită, pe un scaun, neştiind unde să-mi opresc mai întâi 
privirile, totul fiind măreţ şi sublim. Dar ceea ce era copleşitor 
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era liniştea neobişnuită, întreruptă din când în când de zgo-
motul bănuţilor introduşi în cutiile special amenajate, contra-
valoarea lumânărilor şi a candelelor pe care le puteai aprinde 
chiar acolo. Îmi simţeam, pur şi simplu, gândurile, răvăşite 
de oboseală, de căldură, de măreţia momentului, a surprizei, 
a faptului că eram într-un acasă împtumutat pentru câteva 
luni, cu care încercam să mă familiarizez. Peste toată marea 
aceasta de gânduri, unul a ţâşnit ca un fir de lumină. Şi nu-l 
terminasem de formulat până la capăt când, brusc, în spaţiul 
imens al catedralei, au ţâşnit sunete proaspete, nepământene, 
de orgă. Nu mi-am găsit niciodată cuvintele, de câte ori am 
amintit acest episod, pentru a cuprinde exact trăirea de atunci. 
Singurul sentiment care persistă viguros este acela că, dacă în 
momentul în care sunetele de orgă au ţâşnit în aerul catedra-
lei, ar fi fost un mort depus acolo, cu siguranţă sunetele ace-
lea divine l-ar fi trezit ca dintr-un somn venit prea devreme. 
M-am simţit deodată, pur şi simplu, vie, fără nici o urmă de 
oboseală sau de caniculă, m-am scuturat brusc de mierea de 
pe gânduri, strânsă în periplul parizian din acea zi. Au fost 
răcoare şi surpriză şi întâmpinare de îngeri, copleşitoare, care 
mi-au blocat timpul într-un minut de covărşitoare întâlnire 
cu Cerul. Era ca şi cum îngeri au coborât în aerul catedra-
lei, cântând muzica aceea divină. Nu ştiu cât am rămas sus-
pendată în timpul acela altfel, dar ieşirea din nou în toamna 
pariziană care aştepta la câţiva metri a fost, cu siguranţă, şi 
ea, altfel. Deşi au trecut ani de la acel moment, prospeţimea 
lui o simt de fiecare dată când mi-l reamintesc.

NÔTRE DAME ÎN 
ARMONII GOSPEL
Momente similare ca surpriză şi intensitate am trăit în 
momentul în care, într-una din serile pariziene, am auzit, 
pentru prima dată, în timpul unei mese în Catedrala Nôtre 
Dame, armonii gospel. Intram aici ca acasă, aproape zilnic, 
în drumul spre casa din Paris, după orele flămânde de bibli-
otecă petrecute în Beaubourg sau Sorbonne 3.

Era ca un ritual, încercând, poate, să regăsesc în spa-
ţiul catedralei pariziene aerul de acasă, din catedrala mea 
de la Iaşi. Mă aşezam într-un loc cât mai discret, cât mai 
ascuns privirilor, în spaţiul imens al catedralei, fără să-i pot 
cuprinde cu privirea contururile, şi mă amuzam de turiş-
tii grăbiţi intraţi aici – cu hărţi, ghiduri, aparate de foto-
grafiat, telefoane sau tablete, pentru a imortaliza momen-
tul de istorie personală. Mă amuzam amintindu-mi şi de 
mine, de prima mea vizită aici, ca simplu turist, în 2009. Din 
2012, când Parisul mi-a devenit, în episoade de câteva luni, 
acasă, chiar dacă un acasă de împrumut, nu am mai avut 
nici o clipă sentimentul de turist. Mă simţeam ca acasă, pur 
şi simplu, timpul nu mă grăbea, eram a lui – sau el era al 
meu: îl puteam modela ca pe plastilină, puteam face gium-
buşlucuri în valurile lui. Timpul îmi aparţinea! Puteam 
încrusta în el, ca în chihlimbar, orice moment trăit acolo. 
Îmi aminteam şi de experienţele altora care au trecut prin 
spaţiul oraşului devenit de poveste, fragmente de romane 
sau jurnale pariziene, texte cu miez de Paris – şi încercam 

să mă compar. Bineînţeles, fiecare experienţă este unică, aşa 
cum un acelaşi moment trăit de două persoane este filtrat 
afectiv diferit de fiecare. Seara de gospel a fost, şi ea, ceva 
inedit. A fost o revărsare de sunete îngereşti eliberate din 
trupuri muritoare. Un spectacol copleşitor, cu siguranţă, 
pentru cei care nu mai auziseră aşa ceva. O armată de flu-
turi care împrăştiau răcoare şi surpriză şi neverosimil, toate 
la un loc, într-un spectacol de senzaţii desprins din cotidi-
anul obosit, prăfuit, şi, totuşi, parte din el, diferită. Ritmu-
rile creştine afroamericane, cu influenţe de jazz şi de blues, 
pornind de la acest episod, a rămas un punct de reper şi de 
surpriză pe care încerc, periodic, să-l rememorez.

PARIS. UN ALT ACASĂ
Nu voi numerota episoadele acestui memo-şotron, fiindcă 
el nu va cuprinde felii de retrăire cronologică a unor epi-
soade de viaţă, ci reamintirea lor afectivă. Un puzzle de spec-
tacole care au colorat parcursul meu şi devenirea mea de 
până acum, un concert de senzaţii şi de acorduri pe care nu 
le poţi experimenta decât altundeva, nu acasă, chiar dacă, 
în anumite momente de viaţă, locuieşti undeva, într-un 
punct de pe harta lumii, pe care încerci să ţi-l remodelezi 
într-un acasă de împrumut.

Parisul, însă, spectacol în sine, nu are cum să nu-şi pună 
amprenta pe parcursul unui muritor trăitor în alte spaţii 
ale planetei, mai ales dacă-l respiri pentru o vreme ca pe 
un acasă de împrumut.

Cartea mea despre Paris. Desprinsă din pachetul meu 
de cărţi despre Paris. Afectiv la superlativ.

Ce va urma?
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Vasile SPIRIDON

Oamenii noilor începuturi
Având în vedere faptul că, pentru perioada premodernă, 
când în literatura noastră, neieşită încă din faza bolilor 
copilăriei, nu se poate discuta despre apariţia unor opere 
valoroase, Mircea Anghelescu îşi îndreaptă atenţia în sin-
teza Literatura română modernă. Partea întâi. Premise. Înce-
puturi. 1780–1860 (Bucureşti, Editura Institutului Cultural 
Român, 2020) asupra unor fenomene culturale şi sociale 
care i-au pregătit dezvoltarea din perioada modernă. Aceste 
fenomene propice – drept consecinţă a unor procese, a unor 
curente sau a unor activităţi de grup – au dat naştere, direct 
sau indirect, la diferite scrieri care, chiar dacă nu aparţin 
marii literaturi, sunt apropiate de statutul literar în formă 
incipientă. Mircea Anghelescu plasează textele importante 
şi reprezentative ale literaturii premoderne între limitele 
unei epoci în care sunt predominante când istoria politică 
sau cea socială (agresivă şi brutală în formă şi în conţinut), 
când istoria culturală, explicată prin dinamica ei internă. 
Sunt astfel scoşi din relativul anonimat al perioadei când 
apar germenii modernităţii în Principatele Române autori 
cu scrierile lor care au avut un oarecare succes în anumite 
perioade ulterioare.

Mircea Anghelescu schiţează cu claritate coordona-
tele unei viziuni culturale – ce conţinea promisiunea de 
a fi implicit şi literară – a începuturilor literaturii noastre 
moderne. Ion Budai-Deleanu este primul mare scriitor în 
această perioadă de tranziţie, în care atât autorii, cât şi citi-
torii parcurg şi trăiesc o modificare de gust, de atitudini şi 
de tematică preferată. Autorul Ţiganiadei este considerat 
de Mircea Anghelescu, pe bună dreptate, primul scriitor 
modern, deoarece el îşi însuşeşte şi împărtăşeşte în premieră 
drept esenţiale pentru opera sa valori proprii lumii moderne, 
deosebite de acelea codificate şi acceptate de modelul uman 
de tip clasic, atât în viaţa socială, cât şi în artă.

Este proclamată astfel importanţa noutăţii, a originali-
tăţii în domeniul cultural-artistic. Dar, până să se ajungă 
la un asemenea nivel ideatic, autorul sintezei aduce în dis-
cuţie condiţiile, mediile şi cauzele graţie cărora un scrii-
tor sau o anumită operă se bucură de o mai bună recep-
tare într-o perioadă sau în alta. Astfel, literatura este privită 
dintr-o perspectivă mai amplă, căpătând o coerenţă mai 
solidă decât atunci când este considerată fragmentar, mai 
mult sau mai puţin disparat. Şi mai este pus în evidenţă de 
autor un aspect: acela că literatura este o creaţie originală 
a nevoii general umane de a imita. Observând la alţii sau 
în alte părţi lucruri care le-au plăcut şi pe care se strădu-
iesc să le imite, scriitorii noştri au încercat să inoveze şi ei.

Ipoteza de la care pleacă Mircea Anghelescu în expu-
nerea sa sintetică este aceea că marile schimbări în orien-
tarea unei literaturi nu sunt prevestite de modificarea felu-
lui de a scrie sau de apariţia unei opere literare originale, 
novatoare, care să poarte în sine (în)semnele unui gust 
nou, ale unei noi viziuni şi ale unei superioare abilităţi de 
a comunica aceste deschideri în pofida canoanelor tradi-
ţiei. Schimbările care premerg apariţia acestui gust ameli-
orat şi noul fel de a scrie literatura îşi fac simţită prezenţa 
mai întâi în rândul cititorilor şi în cadrul modificărilor de 
paradigmă din viaţa societăţii. Astfel, Mircea Anghelescu 
observă că în jurul anilor 1770–1780 se petrec prefaceri 
în înfăţişarea societăţii româneşti care influenţează deci-
siv şi evoluţia literaturii, aflată în stadiul ei incipient. Este 
vorba despre efectele păcii de la Kuciuk-Kainargi, urmată 
de instalarea a doi domni în Principate (Alexandru Ipsi-
lanti şi Grigore Alexandru Ghica) ale căror tendinţe naţi-
onale şi culturale favorizează noua orientare, premodernă. 
A fost momentul politic permisiv unor schimbări pentru 
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care societatea – prin autorii, cititorii şi oamenii de carte 
în general – era deja pregătită.

Schimbările care survin în domeniul literaturii se petrec 
în acelaşi timp cu alte modificări observabile în spaţiul mai 
larg al culturii, de care fenomenul artistic nu este, în gene-
ral, străin. Ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea sunt 
în chip evident martorele unui vizibil progres manifestat 
în răspândirea ştiinţei de carte legat de evoluţia societăţii, 
a conceptelor de lege, datorie cetăţenească şi drept natural, 
pe care le-a propagat şi consolidat doctrina iluminismului. 
Începutul veacului al XIX-lea găseşte societatea românească 
suficient de pregătită, chiar dacă doar la nivelul păturilor ei 
superioare, pentru a face faţă unor deschideri fără precedent 
în orizontul ei cultural. Lui Mircea Anghelescu îi apare evi-
dent faptul că modificările de natură morală, sentimentală 
şi intelectuală operate prin opţiunile societăţii româneşti 
vin la acest început de veac – nu exclusiv, dar în mai mare 
măsură decât în oricare altă perioadă – prin lecturi, respec-
tiv prin traduceri, al căror cerc se deschide tot mai mult.

Literatura însăşi este supusă unui proces de modificare 
a temelor şi a tehnicilor sale, care vor putea intra în aten-
ţia sociologilor literaturii. Autorul cărţii Lâna de aur. Călă-
torii şi călătoriile în literatura română demonstrează că aşa 
numitul „voiaj cultural“ este accesibil de acum înainte unui 
număr mult mai mare de persoane în forma lecturii decât 
în aceea, mai restrictivă, a călătoriei propriu-zise şi cu pro-
misiuni mai atrăgătoare. Este ceea ce sociologii înţeleg prin 
literatura ca utopie şi introduc pe cititor într-o lume în care 
acesta află care sunt ultimele noutăţi, ultimele mode şi, mai 
ales, care sunt modélele de orice fel. Prin urmare, se cre-
ează şi în Principatele încă neunite condiţiile necesare pen-
tru apariţia unei generaţii de cititori ai unei literaturi care 
să răspundă noilor înfăţişări ale societăţii.

Într-o vreme când ziarele de ştiri abia îşi începeau exis-
tenţa, o mare parte din informaţiile pe care le vor conţine se 
află acum în paginile însemnărilor de călătorie. Desigur că 
la primul contact cu realităţi străine, călătorii noştri, nefa-
miliarizaţi fiind cu preceptele esteticii, apreciază obiectele 
de artă doar sub aspectul scumpeniei lor, datorate mate-
rialului din care au fost lucrate, şi verosimilităţii sau ase-
mănării cu realitatea. Ceea ce remarcă Mircea Anghelescu 
la aceşti călători lipsiţi de cultură artistică este faptul că îi 
impresionează îndeosebi însemnele şi simbolurile pute-
rii. Aceste prime contacte reprezintă – ne previne istori-
cul nostru literar – un prag necesar de familiarizare, dacă 
vrem să înţelegem mai bine însemnările călătorilor care 
vor veni după aceşti pionieri, cu Dinicu Golescu în primă 
linie. În urma acestor considerente, transpare şi o proble-
matică ce ţine de imagologie, în sensul că însemnările des-
pre întâlnirile cu străini, oriunde ar fi avut loc şi în orice 
fel de circumstanţe (favorabile ori nu), stau mărturie a fap-
tului că părerile celorlalţi despre noi, românii, nu le rămâ-
neau indiferente.

Abordând problematica traducerilor din ultima parte a 
secolului al XVIII-lea, Mircea Anghelescu pătrunde într-un 
spaţiu al literaturii care nu a suscitat până acum atenţia 

istoricilor literaturii şi ai culturii. Este vorba despre felul în 
care literatura, lecturile în general, reflectă şi influenţează, 
la rândul lor, evoluţia cititorilor, a publicului, din interva-
lul respectiv. Considerate a fi o „foaie de temperatură“ a 
epocii, traducerile exprimă apariţia unei noi sensibilităţi 
şi a unui alt fel de a înţelege viaţa în mediu societal româ-
nesc vădit patriarhal. De exemplu, personajele unor nara-
ţiuni traduse atunci pretind, în primul rând, să aibă drep-
tul de a-şi alege perechea după cum le îndeamnă „glasul 
iubirii“, nu după le dictează interese materiale meschine. 
Este vorba despre o literatură larmoiantă cu capitole pline 
de suferinţă, de neînţelegeri şi de rupturi producătoare de 
drame sentimentale. Mircea Anghelescu adaugă imediat 
că din viaţa publică a acelei societăţi lipsea cu totul com-
ponenta feminină.

Aceste schimbări de mentalitate de la sfârşitul secolului 
al XVIII-lea se produc, înainte de toate, la nivelul publicului 
cititor, care cere traducătorilor să-i ofere texte cu subiecte 
potrivite aşteptărilor lui. Din punctul de vedere al înnoi-
rilor pe care le stimulează sau măcar le anunţă, aceste tra-
duceri sunt importante în privinţa alegerii textelor respec-
tive, ele trădând interesul manifestat de cititori faţă de stări 
de sentiment şi pentru afecte necunoscute lor sau încă nei-
dentificate ca atare în societatea românească. Totodată, ele 
stau mărturie pentru eforturile depuse în prefacerea limbii, 
pentru felul în care termenii, întorsăturile stilistice, suges-
tiile verbale din textul original sunt traduse, transpuse şi 
echivalate relativ în textul românesc. Efectele lor asupra 
creaţiei originale nu sunt deloc de neglijat şi îi dovedesc lui 
Mircea Anghelescu faptul că evoluţia morfologică a genu-
rilor literare este dependentă în bună măsură de factorul 
timp. Astfel, dimensiunea preponderent pastorală, mode-
rată, cedează locul scrierilor sentimentaliste, mai „turbu-
lente“, apărute în urma unor astfel de traduceri venite în 
întâmpinarea gustului public. Lirica poeţilor vă(i)căreşti, 
născută din reminiscenţe şi dezvoltări ale unor asemenea 
tendinţe, caracterizează perioada din ultimii ani ai secolu-
lui al XVIII-lea şi din primele decenii ale secolului următor.

Traducerile româneşti din perioada respectivă reflectă 
profilul, diversitatea şi perspectivele avute de cititorii şi de 
autori (aceasta este ordinea). Demn de semnalat din partea 
lui Mircea Anghelescu este faptul că, din punct de vedere 
statistic, puţine dintre traduceri aparţin unor autori catalo-
gaţi ca fiind importanţi. Prin intermediul anchetelor reali-
zate în legătură cu traducerile, istoricul nostru literar con-
turează dimensiunile şi tendinţele literare şi, în sens mai 
larg, culturale ale societăţii româneşti de la sfârşitul secolu-
lui al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea. Nu sosise 
încă vremea în care Mihail Kogălniceanu se simţea nevoit 
să decreteze că traducerile nu fac o literatură.

Marii scriitori sunt cei care profilează imaginea isto-
rică a epocii lor, adică aceia care vor fi citiţi de generaţiile 
viitoare, iar nu multitudinea de scriitori mediocri risipiţi 
în negura timpului. Din moment ce aceşti mari scriitori 
sunt cei care supravieţuiesc timpului lor şi rămân mari şi 
în memoria generaţiilor următoare, Mircea Anghelescu a 
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simţit necesitatea investigaţiei fondului general de carte 
pe care l-a produs epoca avută în vedere. Aceasta i-a îngă-
duit să înţeleagă procesul istoric datorită căruia se petrece 
modificarea codurilor şi ierarhiilor literare la intervale de 
câteva generaţii. A fost nevoie şi de o cunoaştere a opiniilor 
generaţiilor respective despre această literatură, de atmo-
sfera culturală care a produs-o şi a stimulat-o.

Pornind de la cadrul general istoric, schiţat cu multă 
comprehensiune, Mircea Anghelescu caracterizează pe 
plan cultural această destul de scurtă perioadă de la sfâr-
şitul secolului al XVIII-lea şi de la începutul secolului al 
XIX-lea printr-o punere sub semnul întrebării a vechilor 
precepte de care ea se debarasează. Această reconsiderare 
a fost esenţială pentru transformarea treptată a literaturii 
din practică „auxiliară“ într-o literatură modernă, degre-
vată de orice alte determinări în afară de acelea specifice. 
Este de înţeles, prin urmare, ca în acea jumătate de secol să 
nu fi apărut intempestiv mari opere literare, ci doar con-
diţiile pregătitoare apariţiei lor. În această direcţie, sunt 
trecute în revistă de către autor (pre)dominantele epocii, 
atunci când sunt preferate temele „sensibile“, precum ar 
fi confruntarea individului cu pasiunile, cu propria per-
sonalitate şi cu natura.

Toate acestea şi multe altele au contribuit la considera-
rea perioadei respective ca fiind anticipatoare a curentu-
lui romantic pentru literatură şi pentru spaţiul artelor, în 
general. Mircea Anghelescu înregistrează nuanţele sensibi-
lităţii care disting treptele tranziţiei în decursul unei jumă-
tăţi de veac. Pentru aceasta, el urmăreşte maniera în care 
două generaţii (în accepţia dată de Albert Thibaudet aces-
tora) au creat şi apoi au răspândit anume forme ale sen-
timentului în rândurile unui public relativ eterogen, ale 
cărui reacţii i le aproximează.

Proiectat în mijlocul unei adevărate revoluţii sentimen-
tale, cititorul român din ultima parte a secolului al XVIII-lea 
nu avea cum să reziste la parcurgerea atâtor romane pal-
pitante, povestiri sau chiar piese de teatru care îi prezintă 
tra(u)ma unor asemenea pasiuni. Chiar dacă empatizează 
cu unele dintre ele, chiar dacă pe altele le dezaprobă, impor-
tant rămâne faptul că încep să fie modelate gusturile după 
lecturile preferate. Mircea Anghelescu ne atenţionează că 
nu trebuie uitat faptul că lecturile sunt făcute de pe manus-
crise scumpe, a căror copiere trebuie plătită. De exemplu, 
atunci când traducea „la mâna a doua“, după un manus-
cris italian, şi publica la Buda, în 1818, Aventurile lui Tele-
mac, Petru Maior nu avea habar că renumitul roman peda-
gogic iluminist circula deja prin Moldova în manuscrise. 
Dovadă stă titlul dat de învăţatul ardelean: Întâmplările 
lui Telemah, fiul lui Ulise (Odiseus), întocmite de Fénelon, 
arhiepiscopul Cambrei, acum întâi de pre limba italienească 
pre limba românească prefăcută.

Rolul acestei literaturi compensatorii este de a-l ajuta 
pe cititor să se debaraseze de tabuuri, să conştientizeze 
existenţa omului ca individ, să cunoască şi să accepte dife-
renţele dintre indivizi. Nu este nimic surprinzător în a i se 
atribui literaturii acest rol, unele dintre trăsăturile acestei 

perioade şi ale literaturii ei regăsindu-se în romantism. 
Desigur că este vorba despre o regăsire la alte dimensi-
uni, cu justificări umane şi morale situate pe o altă spirală 
graţie calităţilor literare superioare. Însă, pentru Mircea 
Anghelescu, cel mai important rol pe care îl joacă litera-
tura sentimentalistă pentru cititorii vremii este acela de 
a-i ajuta să înţeleagă că literatura nu înseamnă simpla 
relatare a unor fapte din realitate şi că personajele literare 
nu au neapărat un model real, el reprezentând o catego-
rie, un simbol, o însumare de trăsături cu caracter gene-
ral uman. Este motivul pentru care în această perioadă 
de început, când se prezintă în încercări timide traduceri 
ale unor romane cu personaje având o viaţă tulburată de 
sentimente puternice şi adesea contradictorii, mai impor-
tantă decât intriga şi decât personajele alese este expresia, 
felul în care se „traduce“ un întreg univers de sentimente, 
de trăiri, de experienţe.

Raporturile dintre literatură şi credinţă nu sunt chiar 
atât de bine cunoscute în istoria culturii noastre mai vechi. 
La acest capitol, al relaţiei textelor cu implicaţii literare 
şi a scrisului în general cu credinţa sau religia, Mircea 
Anghelescu aduce în discuţie îndeosebi figura episcopu-
lui Chesarie de Râmnic, care a avut o contribuţie impor-
tantă la dezvoltarea gândirii istorice şi culturale în epocă. 
Chiar dacă a fost înainte de orice preot şi călugăr, Chesa-
rie s-a dedicat mai multor activităţi cu caracter pedago-
gic, moral, editorial şi tipografic, ca întreprinderi ale unui 
demers cultural general.

Privită din perspectiva unui timp mai îndepărtat, o 
epocă istorică, fie ea culturală sau literară, pare a se defini 
printr-o anume unitate, iar această impresie este, cel puţin 
în esenţa ei, pe deplin motivată. Dacă nu s-ar proceda prin 
generalizare, nu s-ar mai putea înţelege evoluţia dintr-un 
interval de timp, în care funcţionează o anumită coerenţă 
paradigmatică şi structurală. Nu este însă mai puţin ade-
vărat că, pentru cei care o studiază ştiinţific şi amănunţit, 
aşa cum procedează şi Mircea Anghelescu, ea îşi evidenţi-
ază o diversitate de multe ori neaşteptată. Odată cu abor-
darea sintetică Literatura română modernă. Partea întâi. 
Premise. Începuturi. 1780–1860, autorul ei şi-a propus să 
ne ofere o imagine vie a vieţii culturale şi literare a unei 
jumătăţi de veac românesc ale cărui graniţe sunt mobile 
şi escamotabile.

În interiorul intervalului respectiv s-au petrecut eveni-
mente şi schimbări, s-au manifestat tendinţe diferite, une-
ori contradictorii, care i-au dat relief şi vivacitate, dincolo 
de aparenta platitudine a imaginii de ansamblu. Mircea 
Anghelescu a urmărit faptele într-o logică a continuităţii 
şi a scos în evidenţă acele contraste care le pune în valoare 
esenţa. Metoda la care s-a recurs a fost oarecum impusă de 
necesitatea unui amestec al criteriilor de judecată, în final 
rezultând o lucrare în care cronologia, tematicul şi axiolo-
gicul convieţuiesc. Literatura română modernă. Partea întâi. 
Premise. Începuturi. 1780–1860, scrisă de un mare specialist 
în materie, este o primă parte a unei sinteze ce se vădeşte a 
fi fundamentală pentru cunoaşterea perioadei respective.
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U
Adi G. SECARĂ

De la „elefantul din pat“ la iubitul care 
vine din paradis – Un alt Manifest!

Una dintre cele mai interesante poete ale ultimului deceniu, 
dacă nu şi mai mult, ţinând cont că debutul în volum are loc 
în 2007 (despre „elefantul din patul meu“ am scris la vre-
mea respectivă, – a făcut ceva vâlvă: premiul Vinea, pentru 
manuscris, evident, volum fiind publicat la ed.Vinea – juriul 
era compus din „mihail gălăţanu, octavian soviany şi nicolae 
tzone“, cartea obţinând şi Premiul pentru Debut al Asocia-
ţiei Scriitorilor din Bucureşti, 2008; plus o nominalizare la 
Premiul Naţional de Poezie Mihai Eminescu –Opera prima, 
2008), Ofelia Prodan propune „Clona lu’Ofelia Prodan în 
aeroplan“! La Ed. Neuma, Apahida, 2021!

O carte numai bună pentru volumul al doilea al „Isto-
riei nucleare a culturii“, de Felix Nicolau, pentru cine nu ştie, 
poetul şi criticul scriind pe coperta a IV-a: „Ofelia Prodan e 
din nou capabilă să se reinventeze, de necrezut. Acum, poe-
zia e rimat-ritmată pop-hip-hop (auto)-
ironicmiştocărească. Pentru a apela la o 
reţetă atât de folosită în ultimii zeci de ani 
e nevoie de imaginaţie lingvistică, de lim-
baj bogat, de simţ al realităţii transpoetic, 
adică dincolo de turnul de malţ şi hamei. 
Dacă avangardele au dezumanizat şi artis-
tizat arta, cum observa-solicita Ortega y 
Gasset în 1927, acum Ofelia reumanizează 
o artă în fond tot sofisticată deşi mascată 
în haine naive. Avem o ocazie fericită de a 
idolatriza măştile fără să apărem postde-
mocratici tembeli.“

Apropo la o altă estetică (inumană sau 
nu – „Estetica inumană“ este o altă carte a 
lui Nicolau!), în care clonele îşi cer dreptul 
la istorie, la umanitate, la sfinţenie, la delir, 

la provocare a stelelor şi destinelor, dar şi la satiră, Ofelia Pro-
dan „o restaurează“ pe Ofelia… hamletiană, îi dă şansa aces-
teia să se revanşeze faţă de spiritul prinţului macho-ezitant, 
să arate lumii toată putreziciunea acestei Danii care este 
lumea-ntreagă, de la Shakespeare încoace, junglă de junglă, 
după baobabi suntem noi, cu toţii beton, gata să dăm ton, 
la peştele ton, ton-ton, intenţional ficţional, non-ficţional…

Şi dacă tot veni vorba de cărturarul răpit de varegi, sva-
regi, scovergi, sverigi, nobelisci, „Clona lu’ Ofelia Prodan în 
aeroplan“ ne aduce aminte cu drag de „Kamceatka/time is 
honey“, Kam Kartea de poezie a lui Felix!

Cititorul se poate iar simţi ca un şoricel strivit de elefan-
tul Poeziei (de fapt de toată coloana aceea din „Cartea jun-
glei“, mărşăluind, mărşăluind, de data aceasta până la lună 
şi chiar mai departe, până la tot felul de zei), numai că per-

cepţia poate fi şi altfel: iubitul poate fi chiar 
Poezia, cu tot cu sos de tomate, sau poate 
fi chiar sosul, un sos urmuzian, sorescian, 
borisvianesc, sui generis ofelian, în care flo-
rile de lotus ar avea un rol important: „iubi-
tul meu vine din Paradis/ adică din Paris/ el 
are un bolid cu dichis/ e foarte concis/ dar 
numai în vis/ în realitate/ e sos de tomate.// 
iubitul meu joacă la loto/ face session foto/ 
e atât de mişto/ că l-aş face cadou/ unei 
persoane indigo/ sau unui flamingo/ Go, 
Planet, Go!// viaţa e haraşo./ iubitul meu 
e bolnav/ are trupul concav/ e şi bipolar/ 
vede culori în astral/ are Sahasrara cât un 
lighean/ de fapt cât un ocean/ de fapt cât 
un cocean/ înfipt în fundul unui german/ 
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umflat cu bere şi parmezan/ opriţi avionul/ mi-am uitat în 
pătuţ biberonul!“ (p.23)

Într-un fel, de fapt, este un divorţ într-un stil super-italian 
(dacă tot îşi împarte domiciliul între Bucureşti şi Italia!!!), 
super fragilisticexpi… de tot ceea ce poate însemna confor-
mism în poezie! Război total cu unele istorii, cu toate ideo-
logiile posibile, cu festivismul, Marea Constipare, este mani-
fest, este stand-up comedy în care cititorul, dacă nu este 
atent, este ucis cu un fel de premeditare inedită, deoarece 
niciun cititor nu are voie să închidă un scriitor în niciun fel 
de cuşcă… hermeneutică!

Primele două texte/pagini pot fi exemplare în acest sens 
(atenţie la coasă! Un poet gălăţean, Gelu Ciorici-Şipote, avea 
un manuscris, dacă nu chiar mai multe poeme care se numea 
Kam aşa: „Se cerea şi ciocanul!“, citat aproximativ): „sunt 
dubioasă/ neagră negricioasă/ păduchioasă/ pofticioasă invi-
dioasă/ am glugă am şi coasă/ vă aştept pe terasă/ să vă dau 
clasă.“ (p.5) şi „sunt feministă radicală/ îmi întind/ gam-
bele pe orizontală/ beau apă chioară esenţială/ pentru dez-
voltarea impersonală/ corect:/ sunt anormală/ uneori visce-
rală/ colosală extrem de cerebrală/ dar nu refuz o cafteală.“

Poeta ofeliană clasică este lăsată în ape sau trimisă din 
nou la mănăstire, într-o epocă a super-eroilor şi termina-
torilor (a se vedea şi cronica la Vlad Muşat, sic, „La inau-
gurarea cimitirului de elefanţi“, care sunt şi ei scriitori, deh, 
iată cum a făcut Ganesha să lege imaginariile – Ofelia Pro-
dan tot are trimiteri către buddism (sau „buda“?), deşi nu e 
nicio poziţie lotus, hinduism, yoga! – şi cronicile de întâm-
pinare!), dacă n-am bănui adevărul, am putea spune că 
într-un laborator secret literar, cineva ar fi creat o Ava (ca 
în „Ex Machina“; sau ca în „Westworld“), un vis fiind măr-
turie: „visez să fiu android bionic/ poluez fonic/ capul meu 
e conic/ cânt ca un star iconic/ trec ca ultimul mistral/ mă 
declar imortal/ refuz să joc fotbal/ dar mă joc la ţambal/ ca 
un meşter aurar/ renasc în Zanzibar/ trântesc uşile la bar/ 
fac cinste ca un miliardar/ scot pistolul din buzunar/ trag 
într-un boschetar/ regret temporar/ fac penitenţă la peni-
tenciar/ ajung la spital/ în ultimul hal/ sunt tratat bizar/ de 
un rinocer rezidenţial/ fac scandal/ sunt asasinat fenomenal/ 
apar pe prima pagină în ziar/ vă salut princiar/ din Zanzibar/ 
cum spuneam: elementar!“ (p.29)

Ca să fac o aroganţă auto-referenţială, Ofelia Prodan 
poate fi noua fată Bond, James, Bond, poate salva lumea… 
lirică, ca un principiu primordial: „eu sunt principiul femi-
nin/ mănânc beau puţin/ împroşc cu venin/ devin/ un metal 
alcalin/ am gust de pelin/ sunt reîncarnarea unui maestru 
yoghin/ îmi resetez propriul destin/ fac un festin/ mă umflu 
leşin îmi revin/ privesc lumea bovin/ mă declar ex-şovin/ în 
realitate sunt/ ex-cretin/ cooperez ca un rechin/ despic cu 
sabia laser cerul senin/ delirez absolut divin/ şi mă numesc 
Ofelia Yin/ îmi dau un şut la gioale/ fac istericale/ trasee 
interstelare/ merg agale/ adusă de şale/ subminez dosare 
penale/ îmi curg bale/ valorez două parale/ am două biro-
uri ovale// emit unde siderale/ vă fac o mare favoare/ intru 
direct în anale/ indexez manuale/ inventez chestii elemen-
tare/ mănânc oţel dur/ sunt maestrul obscur din Jaipur/ refuz 
un sejur/ îmi pun pielea pe abajur/ înjur de jur-împrejur/ 

beau bere expirată/ mănânc cârnaţi/ stricaţi sunt pur/ ca un 
şut în tur.“ (pp.24-25)

Într-o altă ordine de idei şi de fugi, este o întoarcere, 
într-adevăr, la începuturi (dincolo de timpuri şi spaţii lite-
rare), se doreşte o restartare, („am dat delete şi restart după 
plan“, p.30).

A, mai apar şi elefanţi („cu un ochi mănânc şuncă şi caş-
caval/ iar cu gura îmi privesc burta cum valsează/ ca zeul 
Shiva în râul Gange/ în timp ce doi elefanţi cântă din trom-
pete/ suflând în urechile mele elicoidale/ ca două elice de 
elicopter.“ (p.35)

Poate cel mai şocant poem ar fi „bătrânică simpatică 
în haine gri elegante“, deşi sunt texte care se referă la toate 
ordinele mondiale posibile: „cu pălărioară şi baston/ bătrâ-
nică simpăticuţă din secolul trecut/ ai prins cele două răz-
boaie mondiale/ bătrânică mică pe tine chiar nu te doare 
nimic?/ nu ai şi tu copii şi nepoţi/ de ce eşti singurică pe 
stradă?/ bătrânică drăguţă care acum te duci/ la supermar-
ket/ să cumperi pâine şi ulei şi banane/ îţi pun piedică şi îţi 
smulg bastonul dragă bătrânică/ şi te bat cu el până îţi stâl-
cesc oasele/ până îţi frăgezesc carnea tăbăcită/ bătrânică sim-
păticuţă după ce te bat măr te dezbrac/ de hainele tale gri 
elegante şi îţi jupoi pielea/ şi îţi mănânc carnea frăgezită de 
la bătaie/ şi îţi duc oasele la Antipa/ dar promit dragă bătrâ-
nică/ să îţi cumpăr eu pâine şi ulei şi banane/ ba chiar şi o 
prăjiturică de la Capşa/ poate ne vom plimba cândva împre-
ună/ cu trăsura pe Calea Victoriei“ (p.44)

Poate să fi văzut poeta între timp chestiuni cu Joker, It 
şi Harley Quinn?

*

Deşi m-am cam săturat să bat apropouri la Alice (de-a 
lungul activităţii mele), m-am gândit şi la Ofelia Prodan că 
ar fi putut fi… un alter ego al personajului lui Caroll, un 
poem dinspre final convingându-mă să accentuez ideea, şi 
universul minunilor nu ar fi chiar atât de senin: „deodată 
îmi apare în faţă un iepure/ un iepure de alabastru/ se ducea 
singur şi neabătut la abator/ m-a invitat şi pe mine/ cu cele 
mai paşnice intenţii/ dar eu i-am propus iepurelui de ala-
bastru/ un picnic în spatele blocului/ el a fost jupuit, jupuit 
de viu/ şi eu la fel/ apoi focul şi jarul pregătit/ apoi o pauză 
neutră/ apoi amândoi chinuiţi cu ciocanul/ special pentru 
bătut şi frăgezit carnea/ pe grătar împreună şi jalnic ardem 
jupuiţi de vii“ (p.51)

Poveştile ar putea fi scrise de la Ofelia Prodan înainte cam 
aşa (oarecum cum continuă Matrix 4 trilogia, sic!): „trece 
calul fermecat călare pe Făt-frumos./ are în dotare un ter-
mos./ este vaccinat şi înregistrat ca sinistrat./ Muma pădu-
rii îl filmează ilegal./ trece calul fermecat printr-un portal 
tridimensional./ Muma pădurii e numai foc şi pară./ a uitat 
matematica/ elementară. e sedentară./ îşi face PR într-un 
bar sub formă de avatar./ ziarele scriu că a evadat/ dintr-un 
penitenciar-sanctuar./ Făt-frumos nechează după Ileana 
Cosânzeana./ ea scarmănă blana şi haleşte toată slana./ are 
100 de kile şi e uşoară ca pana./ Muma pădurii e la dietă. pe 
ea o bifăm desuetă./ facem din nou o piruetă./ calul ferme-
cat s-a împiedicat/ de un portofel pe asfalt./ din portofel a 
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ieşit Azazel./ Făt-frumos a behăit ca un miel./ a fost sacrifi-
cat şi sanctificat./ Muma pădurii a celebrat./ Ileana Cosân-
zeana are rău de ficat.“

Dacă vreţi, este Ofelia Prodan o Ada Milea care încă nu a 
compus (oare?) şi interpretat muzică? Amintind şi de „inso-
lenţa“ din tinereţe a lui Eugen Ionescu? Cum ne provoacă 
ultimul text, un fel de anti-elegie pentru fiinţe mici: „albi-
nuţe simpăticuţe/ cu ac şi venin/ albinuţe cu trompe înfipte-n 
pistil/ zumzăitoare aiuritoare/ pe pâine cu unt şi miere v-aş 
mânca/ acele smulse veninul supt/ trompele înfipte-n pis-
tile smulse/ aripioarele străvezii smulse/ picioruşele fra-
gile smulse/ albinuţe simpăticuţe pe o felie/ de pâine unsă 
cu unt şi cu miere/ v-aş mânca v-aş mesteca/ una câte una/ 
simpăticuţe zumzăitoare albinuţe/ pe toate v-aş mânca// pe 
regină aş mânca-o ca pe o delicatesă/ fertilă simpăticuţă/ 
lăptişor de matcă polen ce delicatese/ albinuţele simpăticu-
ţele/ acele smulse veninul supt/ regina fertilă polen poleni-
zare/ zumzăitoare/ /aiuritoare/ albinuţe pe pâine cu unt şi 
miere/ v-aş mânca pe toate cu poftă/ ce delicatese ce delica-
tese albinuţe/ delicate delicatese/ regina fertilă mi-a rămas 
în gât“! (p.58-59)

Că o fi regină Poezia, că este vorba de vreo clonă din 
Războiul stelelor, partea a… lirică, cert este că de nu eşti 
atent cazi în cartea Ofeliei ca într-un stup, sau, dacă vreţi 
ca în Steaua Morţii, în ambele zumzăind ideile… asasine, 
gata să te preschimbe în altceva decât ai fost până când ai 
deschis cartea şi ai citit: se confirmă importanţa profetică 
a Poeziei şi a poeţilor – lumea pe care o cunoaştem se pre-
găteşte să roiască!

Vocea se aude:
„universul plictisit într-un oval
schema de început
tranzitează către colapsul final
recurs la impersonalitate
sau la personalitate abuzivă
penetrarea stratului de ozon e inevitabilă
o activitate recreativă
lobotomie gen sau procrearea
dăm cu cercul din romb în romboidal
ovoidal circumferinţa
referinţa demonstrează incapacitatea
ciclurile vieţii amorfe
dimorfism congenital vă reexaminăm
secretomania firului de iarbă

regurgitarea rumegarea ideilor preconcepute
anulăm această şedinţă de spiritism
dereglează senzaţiile
fantoma lui Woody Allen e chic
vă rugăm daţi un click eclectic“ (p.38)
Vocea:
„chiştoace capace de coca-cola etichete
de conserve expirate
plămâni necrozaţi de şobolan în formol
dietă de astronaut costum Armani second-hand
planeta Terra supravegheată de extratereştri
oameni-cobai super-cobai
Spiderman concurenţa lui Batman
Joker trişează croşetează Kim Jong-un decedează
cedează în ultrasecret se clonează
se extrapolează la mansardă
ochiuri cu şuncă pâine prăjită măsline verzi
aragaz influencer tunelul de la capătul luminii
descompuse spectral
superman obez decolează
transmigrează whisky distilează“ (p.39)
Bref, Ofelia Prodan demonstrează nonşalant că fantomele 

literare pot fi dresate să ofere un număr de circ (Cirque Soleil, 
nu bâlci!) care nu poate veni decât din viitor sau universuri 
paralele, cu semnătură în condică pentru Trecutul nostru 
cel de toate zilele şi nopţile, de la Cain şi Abel încoace! Din 
perspectiva feminismului anti-feminist, auto-ironic, înţe-
lept, despre Lilith şi Eva numai de bine! A, şi despre Ofelia 
hamletiană, conform celor mai de sus încercate! Doar nici 
Walt Disney nu mai este fantoma care a fost:

„aerul condiţionat emană căldură pe aragazul
cu ochii înroşiţi de nesomn
umbrela lui Mary Poppins se înfige
într-un ochi de aragaz şi aerul condiţionat
se recondiţionează

o piscină aleargă cu apa şiroind pe tavanul
proaspăt văruit din robinetul de la duş
apa curge şiroind
inundă casa Mary Poppins apasă butonul frozen“ (p.40)
Momentul „Freeze“, mai exact, din arta mondială (anul 

1988) pare să fie recuperat, cumva, în arta cuvintelor… româ-
neşti! În ritm continuu, de ceva vreme, cu Ofelia Prodan 
activând Javelinul apocaliptic (minor)! 
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U
Diana DOBRIŢA BÎLEA

Dragostea pentru aproapele 
şi România felix

„Uioara felix“, care ne trimite cu gândul la Dacia felix, pro-
vincia romană a dacilor din timpul lui Traian şi până la 
retragerea împăratului Aurelian, este o încântătoare carte de 
versuri a Emiliei Poenaru Moldovan, apărută în anul 2020 
la Editura Colorama din Cluj-Napoca. Uioara de Sus, un 
cartier al oraşului natal, Ocna Mureş, al poetei, este o aşe-
zare foarte veche, marele depozit arheologic de aici datând 
din perioada hallstattiană (1150-350 î.Ch.) a epocii fierului. 
În acest spaţiu încărcat de istorie se află şi Castelul Teleki 
(care apare şi pe coperta I a cărţii), ajuns azi o ruină, con-
struit pentru apărarea minelor de sare şi amintit pentru 
prima dată în documente în anul 1290 sub denumirea de 
Novum Castrum (Castelul Nou), ceea ce înseamnă că acolo 
a existat o clădire impunătoare anterioară 
acelei construcţii. În lumina acestui cadru 
străvechi, de poveste, s-a deschis inflores-
cenţa rememorărilor afective ce dau sub-
stanţă cărţii de faţă.

Volum de versuri dedicat „părinţilor 
şi fraţilor mei“, „Uioara felix“ conţine în 
mare parte povestea unei copilării senine, 
cu personaje dragi păstrate până azi în 
depozitele intimităţii sufleteşti a poetei, 
cu siluete evanescente şi profiluri care au 
jucat un rol mai mic sau mai mare la un 
moment dat în viaţa protagonistei. Este 
povestea unui teritoriu sufletesc păstrat 
intact, plin de candoare şi lumină, din 
care nu lipsesc totuşi vicisitudinile, dra-
mele inerente vieţii omului sau care au 

depins de rostogolirea nu întotdeauna fastă a timpului isto-
ric. Este remarcabil faptul că Emilia Poenaru Moldovan 
ţine la păstrarea candorii, a curăţeniei acestei lumi a copi-
lăriei pe care o rememorează şi mai ales că ştie cum s-o 
facă, ţesându-şi poezia din amintirile neîntinate de vreme 
şi de lumea descoperită ulterior, ci numai aşa cum a trăit 
şi înţeles întâmplările/ stările sale de spirit copilul de altă-
dată. Pledează astfel într-una dintre poeziile sale: „Amin-
tirile se derulează în toate serile,/ e ca o datorie a fiecăruia 
dintre noi/ să aducem în prezent ceva din copilăria noas-
tră“ (Vacanţă la Uioara)

Portretele – al mamei, al tatălui, al Sorei-călugăriţe, al 
Luizei, al ceasornicarului Otto Trasser devenit profesor 

de germană la pensie – sunt tablouri ce 
refac lumea acelei vremi, figurile domi-
nante fiind aşezate în nişte contexte isto-
rice, sociale, politice, economice, cultu-
rale, naţionale şi internaţionale aşa cum 
au fost ele percepute de copila de atunci, 
adultul de astăzi intervenind rareori şi 
numai pentru a doza intensitatea amără-
ciunii prezente astfel încât să nu perturbe 
echilibrul trecutului trăit sub bolta unei 
însoriri aparent ireproşabile.

Emilia Poenaru Moldovan aşază 
lângă suavitatea fizică a mamei o sua-
vitate morală, manifestată în mai multe 
moduri, conturându-se un complex de 
calităţi căruia putem să-i spunem, sim-
plu, omenie: îi învaţă „limba română pe 
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cei de pe ambele/ maluri ale Mureşului“, plânge „când a 
murit unul Chenedi care nici măcar/ nu era de pe la noi“, 
repetă lecţiile „cu tatăl lui Arthur/ care era director de 
fabrică şi trebuia – aşa au zis cei de sus – / să aibă măcar opt 
clase“, creşte cinci copii etc. Tata a fost zămislit de „buni-
cii mei care s-au iubit“ „de bucuria Unirii“, aşa că senti-
mentele patriotice i-au fost mereu tovarăşe de drum; ome-
nia îl caracterizează şi pe el, dovadă stând salvarea unei 
fete din apele râului în ciuda faptului că purta ceasul „de 
aur“ la mână, un obiect ce dădea întregii familii „un sen-
timent/ foarte plăcut de bogătaşi“. Sora tatălui, călugăriţă, 
are o înrâurire puternică asupra copilei care, iubind spor-
tul, visează să ajungă o „călugăriţă-sportivă“ sau o fasci-
nează faptul că aceasta vorbeşte cu „pruncul unei femei 
frumoase/ din tabloul de la capul patului“. Luiza o impre-
sionează prin felul ei de a fi, cu „gura într-o parte“, de a se 
purta „tot ca stăpâna domeniului“ după ce ajunsese chi-
riaşă în propria casă, prin ura ei împotriva lui Dumnezeu 
sau prin sicriul pregătit deja în podul casei. Vecina Mal-
vina, moartă, devine „ceva nemaivăzut“, în timp ce „Spa-
rienoapte“, soţul ei, îşi va desluşi în sfârşit faţa umană în 
faţa copiilor.

Adolescenţa aduce cu sine înţelegerea unor lucruri care 
până atunci n-o atinseseră pe copila de altădată şi echili-
brul anterior pare să se rupă. Spaţiul de dinainte se trans-
formă, primind semnificaţiile urâte ale unei societăţi ce i 
se descoperă încetul cu încetul. Şi totuşi, evocarea acestei 
perioade poartă încă amprenta bonomiei poetei, a echili-
brului său interior, a puterii sale de a învălui totul în per-
deaua de lumină, creştinească, a iertării, reuşind să subli-
meze, precum Arghezi „florile de mucigai“, aspecte negative/
grave/revoltătoare precum: nedreptăţile „celulei de partid“, 
trecerea implacabilă a timpului spre moarte sau trecerea 
lui fără să modifice nimic în mod esenţial şi bun pentru 

oameni, viaţa ca un simplu joc, cu acelaşi final – moartea, 
mimarea unei agore literare pentru că marii poeţi stau de 
fapt ascunşi (de către semeni) odată cu poeziile lor prin 
rafturi nevăzute şi nevizitate. Tonalitatea strigătului de 
revoltă al poetei în poemul Un 13 noiembrie însorit în 
Cetate rămâne în acelaşi registru blând şi domol, dar câtă 
durere ascunde: „Unde aveţi cărţi de poezie? Nu se vinde 
poezia.“/ […]// Acolo, pe ultimul raft stăteau poeţii/ înghe-
suiţi unul în altul, siliţi să convieţuiască/ despărţiţi doar de 
fragile ziduri de carton,/ pelicule înecăcioase de praf şi sti-
lemele lor sofisticate“. Eliberarea poeţilor din întunericul 
nepoeziei cu care a fost înşelată lumea românească actu-
ală de către forţe nefaste mai mult sau mai puţin cunos-
cute – iată misiunea cu care Emilia Poenaru Moldovan se 
înfăţişează în faţa judecăţii noastre ca un avocat al apără-
rii nu doar a poeziei, ci a neamului întreg românesc. Este 
o misiune culturală naţională grea în condiţiile în care 
poetul pe care îl apără este aproape epuizat şi se întreabă 
dezorientat în propria lui patrie: „ce ţară e? am un lap-
sus acum, de atâta stat/ în întuneric şi înghesuială/ […]/ 
încerc să mă concentrez“. Soluţia apărătoarei poeţilor este, 
poate nu cu totul surprinzător, „dragostea pentru aproa-
pele“. Căci un neam fericit – iar fericirea e invocată încă 
din titlu, ca un ţel de atins pe parcursul acestei călătorii 
livreşti dinspre candoarea şi gracilitatea copilăriei spre un 
prezent al existenţelor aliniate şi anonimizate, Uioara fiind 
până la urmă doar un pretext geografic pentru România 
toată – nu mai poate supravieţui fără cultură, fără emoţi-
ile şi elevările spirituale pe care le generează arta, aşa cum 
nu poate supravieţui fără să-şi cunoască istoria, trecutul. 
Ceea ce trebuie să ne rămână, poate, mai pregnant în cuget 
la sfârşitul lecturii volumului „Uioara felix“ şi să ne pună 
pe gânduri este chiar dezideratul poetei, deloc greu de des-
luşit: o România felix.
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S
Raluca FARAON

Sancho Panza se preface-n 
Henric al ∞-lea

Să ne imaginăm următoarea situaţie: Sancho Panza, exa-
sperat de curajul cavaleresc şi de idealismul stăpânului său, 
demisionează din slujba de scutier. Ajunge în timpurile 
noastre, se şcoleşte bine (un pic de mitologie, niţică istorie 
a literaturii, nişte teorie literară, o ţâră de istorie şi filozofie, 
mai practică şi critica literară, ascultând de-a valma Bruch, 
René Aubry şi Lady Gaga, mai trage cu ochiul la un film 
de Lars von Trier, la un desen animat de Disney, în fine…), 
după care se reîntoarce lămurit şi exasperat la morile de 
vânt şi Dulcineea cea adorată. Să-i spună stăpânului cum 
stă treaba ar fi absurd. Mai bine să încerce şi el o vreme să 
facă pe cavalerul netemător, pe îndrăgostitul absolut. Doar 
că Sancho… e Sancho… Şi-acum mai poartă şi povara şti-
inţei de carte. Când se apropie de Dulcineea, nu o mai vede 
în dizgraţioasa-i condiţie de grăjdăreasă, mai rău, ea se mul-
tiplică ameninţător în zeci de muze (ale poeţilor antici, ale 
truverilor medievali, a lui Petrarca, Shakespeare, ale poeţi-
lor romantici, până la muzele înşelătoare ale postmodernilor, 
Gioconde cu mustaţă, în cel mai bun caz…). Şi-atunci, San-
cho capitulează: devine Henric al ∞-lea, decapitează toate 
muzele, revine la sentimente mai bune, să rămână muzele, 
dar să se taie capul truverului, despre iubirile mele nu trebuie 
să ştiu şi eu, se interpretează pe sine (o ipostază din infini-
tele care ar putea fi, rod al automistificării, una la întâmplare: 
io theodorich, rege sângeros, fără patimă), se pregăteşte de a 
deveni Pygmalion cel Mare ca să-i dea ocazia lui Adi George 
Secară de a publica la editura Eikon, în 2015, o carte senza-
ţională: EU henric al ∞-lea & muzele decapitate.

În postmodernism, se renunţă la gravitatea cu care, odi-
nioară, moderniştii puneau arta sub semnul cunoaşterii. O 
aparentă desfidere a importanţei definirii literaturii prin 

aducerea în prim-plan a ludicului ironic, a umorului şi pas-
tişei nu înseamnă că literatura nu este luată în serios. Dar, 
după secole de poezie memorabilă, cum ar putea cineva să 
se apuce de scris dacă nu ar suferi de donquichotism în stra-
iele bonomului şi pământeanului Sancho Panza? Cartea lui 
Adi G. Secară aşa începe: „eu henric/ rămas de râs/ în urma 
lumii/ cu toate iubirile/ ca nişte vrăjitoare/ hlizindu-se/ la 
rugul pe care l-am gătat“. Poetul este de râs, este în afara rit-
mului vieţii, deasupra sau în contra ei, chiar dacă este lucid 
în asumarea fragilităţii demersului artistic: „cine ridică rugul/ 
arde singur în el“. O formă subtilă de ironie îndreptată spre 
catharsisul implicit al operei de artă. Referenţialitatea şi alu-
zia culturală sunt la ordinea zilei: nu mai putem privi spre 
sursa de inspiraţie (de aceea, muzele sunt decapitate) decât 
prin oglinda savantă a literaturii/ culturii, în general. În con-
secinţă, suntem avertizaţi încă de la început că e un lirism 
al măştilor (eu henric din mulţi/ cobor din eliot), o fantezie 
nostimă în care se reconsideră în cheie parodică atât rapor-
tul realitate-ficţiune (cu bătaie destul de lungă spre emoţi-
ile generate de lirismul intimist, înlocuit aici cu o febrili-
tate a minţii creatoare care se confundă cu însăşi inspiraţia, 
devenită autonomă, confiscând fără drept de apel atenţia 
cititorului): realitatea i-a spus scurt:/ fă-te călău/ călăul nu 
întreabă nimic pe condamnat/ doar dacă este gata/ şi apoi îi 
poate fura sufletul. Muza-călău e o metaforă a înstrăinării 
operei de autor, sau invers, depinde de perspectiva interpre-
tării. Sufletul poetului care se crede poet este vulnerabil în 
faţa timpului (mai târziu nici noi nu vom rămâne din el) şi 
a alterităţii. O dată se înstrăinează de sine prin însuşi actul 
fizic al creaţiei (de unde alegoria condamnatului pe eşafod, 
cu muza-călău printre călimări şi maşini de scris), apoi prin 
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receptarea greşită a creaţiei (confuzia biografism-operă) – o 
maşină de scris este poetul/ putem să-l descompunem acum/ 
el este al nostru. Bine, opera este a receptorului – şi asta se 
poate, desigur. Că vrea sau nu să recunoască, orice scriitor 
intenţionează să scrie o operă fundamentală, fără posibili-
tăţi reducţioniste de interpretare – doar vrea să fie/ pur şi 
simplă/ dar cele o mie de mâini care o îmbracă/ într-o rochie 
cu mai multe sfârşituri/ n-o lasă (n-are importanţă dacă asta 
însemnă, vorba unor Bartholomei ionescieni, negarea ei1. Mai 
bine să punem în cârca muzei dorinţa aceasta de unicitate 
a creaţiei: n-o lasă să doarmă/ să mănânce/ să bea să strige/ 
să citească în stele// ea doar vrea/ Vrutul şi Nevrutul/ Tine-
reţea şi Viaţa// Cu orice preţ/ Doar ea nu ştie preţul/ şi cere 
sfat/ Lucreţiei, nebuniei, nopţii primordiale// Şi un deşert 
fără deşert i se deschide/ ca o oglindă din acelea fermecate/ şi 
murmură/ oglindă, oglinjoară…. Acum, dacă e să interpre-
tăm în cheie hermeneutică, se deschide o adevărată cutie a 
Pandorei: în cazul în care intenţia creatoare (presupunem că 
muza asta înseamnă) se materializează în opera finită, deve-
nită oglindă, depinde foarte mult de capacitatea autorului 
(chiar dacă în carte este evitat conceptul cu tot dinadinsul, 
nu poate fi ignorat, evident, generic vorbind) de a se detaşa 
sau nu. Atitudinea ar putea fi oricând una dăunătoare crea-
ţiei dacă autorul – să îi spunem instanţa creatoare, ca să nu 
fie cazul unor discriminări sexist-semantice – s-ar crede cea 
mai frumoasă din ţară. Aşa că „muza“ are o epifanie de bun 
simţ: căutându-şi ochii/ înţelege că este frumoasa fără cap…

Nu voi analiza toate elementele de teorie literară sau de 
referenţialitate mai mult sau mai puţin străvezii în versu-
rile lui Adi G. Secară, din partea întâi, care se numeşte poe-
macbethul sau marea muzăreală, destul de amintit faptul că 
există aici o problematizare a rolului literaturii/ condiţiei 
ei şi a raportului autor/ inspiraţie-operă, dar cu mijloacele 
lirismului autentic: parodic, suprarealist, textualist (un ames-
tec inedit şi credibil). Acest lucru presupune: umor, inven-
tivitate lexicală, parodie sau pastişă, dar şi o prospeţime a 
limbajului poetic, prin falsa narativitate, evitarea confesiu-
nii, minimalismul versurilor şi a punctuaţiei. O formă de 
metatextualitate în cadrul unei creaţii poetice care poate fi 
citită şi ca o fantezie suprarealistă.

Partea a doua – ochii de regină ai lui kierkegaard – are 
ca moto un catren aparţinându-i lui Costache Conachi, iar 
poemul moto (când ţi se spune:/ „– pleacă!“// pleacă/ doar 
pentru a avea/ unde scrie:/ NU PLEC!) oferă o altă perspec-
tivă scrisului, una ambivalentă: poate fi refuzul realităţii, o 
alungare presupusă din orice paradis artificial creat etc. Doar 
poetul a văzut, cu trei paşi în urma lui kierkegaard cum VINE 
ÎNCEPUTUL LUMII, scris pe trei rânduri, în completare 
grafică: vine (poate inspiraţia pe care Adi Secară a făcut-o 
personaj parodic în prima parte), începutul (opera în labo-
ratorul creaţiei) şi lumii (receptarea). Este partea cea mai 
generoasă ca număr de texte din toată cartea, lirismul este 
confesiv, de multe ori, într-un melanj de emoţii şi gânduri, 

1  „Bartholomeus II: Opera nu contează. / Bartholomeus I: Numai prin-
cipiile contează. / Bartholomeus II: Adică ce se gândeşte despre o 
operă“ (Improvizaţie la Alma sau Cameleonul păstorului, în Ucigaş 
fără simbrie, Teatru II, de Eugène Ionesco, Editura Univers, Bucu-
reşti, 1995, p. 197).

tot în manieră ludică (dar şi ironică, de multe ori) – se va 
sinucide absurdul/ sau va fi executat; aşa că degeaba atâta 
potop/ apele nu ştiu întreba sufleteşte/ apele se retrag şi cresc/ 
cresc precum buruienile pe morminte/ şi se retrag precum vier-
mii prinşi/ în fantomatica existenţă/ a putreziciunii desăvâr-
şite; ce război e mai sângeros ca uitarea? etc. Confesiunea este 
discretă, sinceră în poeziile de dragoste, cu variaţii de ton: 
duios, timid, cu resemnare înciudată: degeaba, femeie,/ eşti 
potopul ce mă pedepseşte/ pentru c-am schimbat toate cuvin-
tele/ din rugăciunile/ pe care nu (ţi) le-am adresat// degeaba, 
femeie, doar oasele/ oasele contează/ şi nici un nebun nu s-a 
născut/ să vrea să te sculpteze/ în oasele mele.

Partea a treia – privirea de rubin a uzurpatorului – 
pseudo-prolog la o piesă de teatru – e o întoarcere, stilis-
tic vorbind, la ludicul parodic din prima parte, folosind şi 
monologul confesiv din partea doua, ceea ce asigură căr-
ţii atât continuitate, cât şi unitate de viziune şi stil. E o reu-
şită în sine, ca inventivitate, umor şi profunzime. E de citat 
de la un capăt la altul. Importantă este clarificarea intenţi-
ilor auctoriale (nu ale lui Adi Secară, ci ale autorului fictiv 
care s-a tot jucat cu semnificaţiile metatextuale ale Operei 
şi cu resorturile receptării). Când cobor în mijlocul herghe-
liei mele/ mă simt un poet din alte vremuri/ visându-şi muza/ 
călare pe o mătură de capturat imagini// dar eu sunt regele 
care va izgoni/ toţi poeţii din cuvintele lor// da/ voi fi regele/ 
care va avea hlamida pielea şi pletele lor/ având „plăcerea de 
a înşela orice aşteptare“// care va interzice existenţa muze-
lor/ va şterge de pe faţa umană a lumii/ orice lacrimă de feri-
cire. Poftim! Să terminăm odată cu imaginea idilică a poe-
ziei care slujeşte frumosului şi fericirii, avem de-a face cu 
o deminare a orizontului de aşteptare, a receptării critice, 
de ce nu?, pentru că regele e Macbeth acum, nu sângeroa-
sele muze, şterge din dicţionare cuvântul aşteptare, e stă-
pân al nopţii definitive, desfigurarea este jocul (său) de stra-
tegie, are inima din buze împletite, suflet fără ferestre… Şi 
dacă ar fi vorba doar de estetica urâtului sau de reconside-
rarea lirismului intimist, dar nu! E un joc savant cu stările 
şi îndoielile (obiectivate în puncte ale programului revolu-
ţionar al acestui rege care se ia şi nu se ia peste picior) din 
eternul şi epuizantul proces al naşterii operei. Voi interzice 
simplu// amintirile/ voi începe cu ale mele/ pentru că voi fi 
un rege drept (un Jonas pe dos, din Darul lui Jonas de Lois 
Lowry). E un patos liric aici, camuflat în forma monologu-
lui dramatic, echilibrând căutările şi tensiunile generatoare 
de ambiguitate din celelalte părţi.

Cartea aceasta este o bucurie în special pentru un her-
meneut literar, cu simţul umorului sofisticat. Dar este şi o 
carte care poate fi citită cu bucuria descoperirii unui lim-
baj proaspăt, fascinant. Până la urmă, înclin să cred că de la 
Epopeea lui Ghilgameş încoace nu mai poate fi spus nimic 
nou în poezie. Trăim, iubim, vrem să învingem legile firii/ 
timpului, ne ameţeşte iluzia nemuririi. Limbajul poetic însă 
(şi nu orice scriere lirică devine limbaj) ne individualizează: 

„doar povestea mea trebuie să fie/ despre lanţurile prin care 
trece sângele meu/ când visează la renaştere“. Henric infini-
tul şi-o fi decapitat el muzele, dar Adi G. Secară a creat aici 
o poezie autentică, memorabilă. 
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C
Flavia ADAM

Pe urme de poveste
Când intri în lumea fantastică a poveştilor, o faci ştiind că e 
posibil să nu-ţi mai doreşti foarte curând să revii în lumea 
reală. De fapt, e posibil ca tot ceea ce noi percepem ca fiind 
realitate, să fie poveste, iar lumea poveştilor să fie una cât se 
poate de vie, de adevărată. Altfel, nu îmi explic cum, în poveste, 
binele învinge răul, în timp ce, în viaţa de zi cu zi, mai mereu 
se întâmplă pe dos. Încă de mică, am adorat poveştile, proba-
bil tocmai pentru că, în ele, exista întotdeauna acel final feri-
cit, acea intervenţie magică, eroică şi miraculoasă, menită să 
restabilească echilibrul pierdut, să readucă lucrurile la locul 
lor, să pună dreptatea mai presus de orice.

De fiecare dată când deschid o carte de poveşti, o fac cu 
emoţie şi cu nerăbdare, întorcându-mă la copilul care am 
fost şi parcă trăiesc senzaţia că am mâini tremurânde, că port 
rochiţa albastră şi că sunt gata să închid ochii o secundă, ca, 
mai apoi, imediat ce ating prima filă, să mă trezesc, ca prin 
farmec, pe tărâmul vrăjit al poveştii. O astfel de senzaţie m-a 
încercat şi când m-am aşezat confortabil 
lângă o cană de ceai fierbinte şi am deschis 
cartea A fost o dată ca niciodată, a Andreei 
H. Hedeş, pe care o primisem cu puţin timp 
în urmă şi pe care, în forfota zilelor prece-
dente, nu apucasem încă să o citesc. Nu ştiu 
dacă şi aburul ceaiului şi-a adus aportul la 
magia momentului, dar sunt sigură că fap-
tul că nu am lăsat cartea din mână decât în 
momentul în care am terminat de citit toate 
paginile, dorindu-mi să mai fi fost măcar tot 
atâtea rămase, înseamnă că autoarea deţine 
ceea ce puţini autori care se încumetă să 
scrie literatură pentru copii deţin: harul de 
povestitor.

Am remarcat un aspect care a rămas con-
stant, pe parcursul întregii lecturi, de-a lun-
gul celor cinci poveşti: tot ce am anticipat, 

s-a destrămat, traseul epic fiind complet diferit de orice ar 
fi putut să îşi imagineze cititorul. Personaje care ar putea fi 
oricând întâlnite în lumea reală, interacţionează în modul 
cel mai firesc cu personaje fantastice, ocupând un teritoriu 
care nici lumii noastre nu aparţine, dar nici lumii imaginare, 
întru totul, ci, mai degrabă, reprezintă o contopire între cele 
două universuri, un teritoriu neutru, hibrid, unul care face 
posibilă manifestarea naturală a comportamentului şi atitu-
dinii eroilor, indiferent din ce lume fac ei parte.

Prima poveste, Cântecul nemaiauzit, este despre viaţa 
unei broscuţe care scapă ca prin minune din ghearele morţii, 
ajungând într-un loc străin şi plin de alte pericole, un loc în 
care singurătatea, înfometarea, dorul de casă şi de cei dragi 
aproape o ucid. În cele din urmă, salvarea vine din interior, 
evidenţiind importanţa voinţei, a dorinţei şi a capacităţii de 
adaptare, prin punerea pe prim plan a gândirii pozitive, a 
conştientizării faptului că nu putem schimba lucrurile, ci 

doar atitudinea noastră faţă de ele, a orien-
tării atenţiei nu spre ce am pierdut, ci spre 
ceea ce reprezintă bucuria şi splendoarea 
prezentului: atâta frumuseţe de revărsă din 
cerul fierbinte stropit cu stele, atâta strălu-
cire avea lacul ca de argint, atâta mireasmă 
nebună florile, încât inima delicată a broscu-
ţei nu mai putu să cuprindă în ea întregul far-
mecul al lumii şi începu să cânte cum ştia ea 
mai frumos, cu voce limpede şi puternică, un 
cântec nemaiauzit, cântecul vieţii ei.

Fiul negustorului Pistachio este povestea 
de viaţă a unui copil special, diferit, născut 
din dragoste, dar respins ulterior de părin-
ţii părinţii săi, deoarece faţa lui era făcută 
din scoarţă de copac. Datorită compasiunii 
unei slujnice care ignoră ordinul mamei de 
a-l lăsa să moară abandonat în podul casei 
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şi care decide să îl hrănească cu lapte de pisică, iar apoi îl 
poartă într-un sac, în drumul ei prin ţară, copilul supravie-
ţuieşte şi ajunge să se îmbarce pe un vas de pescuit unde, în 
scurt timp, folosindu-se de abilităţile feline, reuşeşte o per-
formanţă unică, să captureze o sirenă superbă, aceasta fiind 
vândută regelui, în cel mai bogat port. Faţă de Copac, cum 
îi puseseră marinarii numele, decide să rămână în acel ţinut, 
unde toată lumea îl admiră şi îl apreciază, căsătorindu-se cu 
micuţa brutăreasă Trandafir, în urma sărutului căreia, scoarţa 
de copac i se desprinde de pe chip, lăsând să se ivească un 
tânăr chipeş: – Am să rămân aici, unde oamenii mă iubesc aşa 
cum sunt. Este, aşadar, o poveste despre bunătate, compasi-
une şi acceptare a celor care se nasc diferiţi, dar au potenţia-
lul de a face lucruri bune, chiar măreţe. Totodată, aş sublinia 
şi aspectul de legendă al acestei poveşti: De îndată ce scoarţa 
căzu la pământ, întreaga brutărie se umplu de o mireasmă 
rară. (…) Cum era o brutăreasă extraordinară, măcină îndată 
scoarţa aromată şi o numi scorţişoară.

În Fiica regelui hoţilor, eroina este cel de-al treisprezecelea 
copil al Regelui Hoţilor, un copil născut într-o noapte de marţi, 
în data de treisprezece, dată care, în contextul superstiţiilor, 
este una cu ghinion. Recunosc că am citit această poveste cu 
un zâmbet larg pe buze, cu încântare şi parcă simţindu-mă 
complice la „actul didactic“. Mi-a plăcut felul inedit în care 
autoarea a pus în valoare anumite expresii. La şcoala hoţilor, 
micii învăţăcei din familia hoţilor luau lecţii pentru a învăţa 
nu doar să fure un inorog, o pasăre măiastră sau o sirenă, ci 
şi să-şi fure singuri căciula, să fure un pui de somn, să fure 
inima şi visele cuiva, să fure o privire şi să creeze, din amuza-
ment, tot felul de încurcături: au furat pantofii tuturor şori-
ceilor de la palat şi i-au schimbat cu cei ai curtenilor, au furat 
târnăcoapele piticilor mineri şi le-au schimbat cu evantaie 
din aripi de libelulă. Când, la cea de-a treisprezecea aniver-
sare, cârtiţa ursitoare îi dăruieşte fetei cu suflet mare numele 
Mână Lungă şi cel mai preţios dar, cheiţa ce aur, cheia care 
deschide toate zăvoarele şi toate lacătele din lume, (…) cheia 
care deschidea orice inimă împietrită, fata o foloseşte pentru 
a aduce linişte şi bunătate în lume.

Irma cu mâini de aur, penultima poveste, pare o punere 
în scenă a proverbului Bine faci, bine găseşti! Irma, o femeie 
frumoasă şi singură, salvează o căpriţă şi o pisică, acestea 
dovedindu-se a fi creaturi din altă lume, care îi vor aduce 

vindecarea după ce, ajunsă foarte bolnavă şi aflându-se în inca-
pacitatea de a se mai întreţine financiar, e pe cale să moară. 
Parcurgând drumul odată cu personajele, am avut impresia 
că totul este real, deşi firul narativ m-a purtat prin alte lumi 
decât a noastră. Şi cred că nu a fost doar impresia mea, de 
vreme ce însăşi autoarea îşi invită cititorul să testeze veridi-
citatea celor relatate: Şi dacă ţi se pare greu de crezut, poţi 
vizita oricând căsuţa bocanc, devenită muzeu şi primind oas-
peţi acolo, pe ţărmul îndepărtat al mării cu ape verzi.

Ultima poveste din volum, Malika şi aventura cărţilor, este 
despre o fetiţă licurici diferită, care nu avea capacitatea de a 
străluci, la fel ca alţi licurici, lucru care îi aduce hărţuire din 
partea semenilor, a celorlalţi locuitori ai pădurii: Cine a mai 
pomenit un licurici care să nu strălucească? Vrei să ne duci de 
nas, nu-i aşa? E urâtă ca o viespe veninoasă. Odihnindu-se în 
scorbura celor cinci omizi fermecate, este dusă de către aces-
tea în Marea Sală de Bal, o peşteră de sare. Când fetiţa licurici 
ripostează, omizile, considerând că nu este suficient de edu-
cată, o încredinţează Melcului Alunecos, un individ lăudăros, 
fals intelectual, care o aspiră cu corniţele în cochilia sa, unde 
ţinea o bibliotecă imensă, fomată din toate cărţile pe care le 
strânsese, dar nu le şi citise, un loc plin de mizerie, praf, foi 
rupte şi rafturi, fetiţei dându-i-se sarcina de a face ordine şi 
curăţenie şi de a aranja toate cărţile. În cele din urmă, mel-
cul înfumurat este găsit de către bucătarul şef şi pus alături 
de alţi melci, pentru a fi preparat la cina editorului. Consi-
derând că nu e adecvat pentru consum, bucătarul şef sparge 
cochilia şi aruncă melcul la gunoi, în ciuda faptului că melcul 
ripostează. Eliberată din biblioteca-închisoare, Malika reu-
şeşte să se strecoare până în curte, unde este găsită de fetiţa 
editorului, care este deosebit de încântată de noua descope-
rire, deoarece ea este capabilă să vadă dincolo de aparenţe, să 
vadă esenţa, adevărata strălucire, cea interioară. Entuziasmată 
şi fericită, îşi roagă tatăl să scrie povestea făpturii: – Tati, tati! 
Uite ce am găsit!, (…) E un fel de zână-spiriduş-fetiţă-licurici 
adorabilă exact ca mine! Priveşte, tati, nu ţi se pare că semă-
năm? (…) Tati, tati, scrie-i tu povestea! Te rog!

Am să vă spun un lucru pe care toată lumea îl gândeşte, dar 
nimeni nu îl spune. Editorii scriu prost! ne comunică autoarea, 
la finalul ultimei poveşti. Îndrăznesc să o contrazic. Am şi un 
argument, unul cât se poate de solid: A fost odată ca niciodată. 
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J
Elisabeta BOGĂŢAN

Cornel Nistea – Existenţa 
prin şi pentru scris

Jurnalul lui Cornel Nistea (Jurnal. 1977-1984, Editura Emma 
Books, Sebeş, 2013), se impune drept o carte singulară în 
peisajul jurnalelor literare, din punct de vedere al accentu-
lui puternic pus pe existenţa prin şi pentru scris. Centrând 
întreaga existenţă a scriitorului, scrisul devine nu numai firul 
roşu prin labirintul existenţei, ci şi sensul, marele sens care 
îi mobilizează energiile, care îi absoarbe, chiar, toate energi-
ile. Nimic nu e prea mult, nimic nu e prea greu, nici un efort 
nu e prea mare dacă îl ajută să se formeze ca scriitor, dacă îi 
ajută opera să crească, dacă îl ajută să înţeleagă viaţa, socia-
lul, pentru o justă raportare la ele în scris, dacă-l ajută să-şi 
cizeleze stilul, dacă-l ajută să se racordeze la noile tendinţe 
literare în peisajul literar internaţional.

1. Revelaţia frumosului creat, artistic
Prima revelare a frumosului artistic datează din fragedă 

copilărie după cum mărturiseşte Cornel Nistea în Ultimul în 
spaţiul arhaic. Memorii. Copilăria, Editura Cognitiv, Alba 
Iulia, 2021: „frământam cu picioarele desculţe nisipul fier-
binte de pe pantele abrupte pe care începusem să imaginez 
drumuri, copaci şi case devenind un creator de lume.“ (p.14); 

„în timp ce râcâiam pământul cu un beţişor am descoperit cio-
bul acela de ceramică smălţuită, pe fundalul maroniu al bli-
dului strălucind o bobiţă de smarald în care se dezmierda o 
rază de soare.“ (p.14); „Mulţi ani mai târziu am fost convins 
că picătura aceea verde de smarald de pe ciobul acela de cera-
mică a fost momentul crucial al unei prime înţelegeri estetice 
a frumosului creat, care fascinează.“ (p..15).

Exact drumul său anevoios, îndârjit, către frumosul creat 
este conturat, pas cu pas, în Jurnal. 1977-1984. Revelaţia 

frumosului creat, artistic, drept sens al vieţii, este timpurie 
la Cornel Nistea, cu reiterări frecvente şi tot mai puternice.

2. Anii de formare ca scriitor sub dictatura comu-
nistă sufocantă

„Când literatura ţi se confundă cu viaţa şi invers, încerci şi 
momente de disperare în faţa existenţei, cu gândul la deşertă-
ciunea lucrurilor…(p.34, 9 octombrie 1977) afirmă scriitorul.

Erau anii tot mai grei ai instaurării dictaturii comuniste: 
„Pe timpul stalinismului ne-au obligat să învăţăm limba rusă 
şi să credem că marele popor rus ne-a eliberat de tirania hit-
leristă (…) Apoi cotele, teroarea, timpul ca o viforniţă care 
îngheţa energiile neamului.“ (p.63; 17 februarie 1978). „Din 
piatră seacă! Te priveşte! N-ai porc, il cumperi şi-l dai în cotă 
n-ai viţel, de două sute de chile? Îl cumperi… // Dar n-am 
cu ce să cumpăr!“ „Te priveşte. Du-te şi fură. Obligaţia la stat 
întâi, la Republică“ (p.148; 11 martie 1980). „Mărturie: „E 
secetă. Cotele îi usucă pe toţi. România plăteşte grele despă-
gubiri de război. Se fac sacrificii. Oamenii muncesc, dau cotele 
fără să le mai rămână mai nimic; urmează bolile şi moartea.“ 
(p.150; 12 martie 1980).

Sunt fapte pe care Cornel Nistea le notează cu grijă pentru 
a le sustrage uitării, sunt fapte care pot deveni materia viitoare-
lor sale proze, căci care este sursa lor principală, dacă nu viaţa? 
Astfel, precizează autorul: „notez pentru jurnalul meu sau o 
eventuală proză, nuvelă, schiţă, roman“ (p.159; 12 mai 1980).

Şi dovezile copleşitoare se tot acumulează: „Aici, în nepă-
sarea asta se vede cel mai bine felul în care se construieşte 
socialismul în România. //Vitele mor de foame în grajdurile 
C.A.P.-ului şi porumbul putrezeşte pe câmp“ (p.185; 19 octom-
brie 1980). Opinie de activist: „clasa asta de ţărani mijlocaşi a 
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fost cea mai ticăloasă, ţăranii ăştia ne-au dat în timpul colec-
tivizării cel mai mult de furcă…“ (p.207; 2 februarie 1981). 
Metode folosite pentru a forţa colectivizarea: „forţându-i cu 
presiuni şi ameninţări să renunţe la proprietate şi să se înscrie 
în colectiv.Unul din şiretlicuri era să-i fie cerut omului buleti-
nul de identitate de către unul din membrii comisiei, iar acesta 
îi băga în buletin fotografia regelui“ (p.208; 3 februarie 1981).

Tot pentru prozele sale viitoare scriitorul notează cu tris-
teţe: „să aflu ce-a mai rămas din tradiţiile satelor, cât de mult 
a putut distruge „colectivul“ şi dictatura comunistă spiritua-
litatea satelor.“ (…) Ei bine, cea mai mare surprindere a fost 
că oamenii aceştia din generaţia de după război, au eliminat 
din casă icoanele, în locul lor punând portretele copiilor. Şi 
ce-aţi făcut cu ele? i-am întrebat. Le-am aruncat într-o râpă, 
mi-au răspuns fără pic de ezitare şi regret. // I-am întrebat 
dacă merg la biserică. Nu, nu merg decât bătrânii. Dar horă, 
se mai face în sat? Nu, acum se face bal, mai rar, căci oame-
nii vin obosiţi de la muncă…“ (p.222; 22 aprilie 1981). Deşi 
scriitorul descoperă şi ţărani care rezistă acţiunii de „spălare 
a creierului“ de către comunişti: „înlocuirea icoanelor cu por-
tretele marilor dascăli ai omenirii: În fiecare casă trebuie să 
fie un portret al tătucului Stalin, pe care tatăl îl schimbă peste 
noapte cu cel al lui Isus sau Sfântul Nicolae.“ (p.250-251; 28 
august 1981).

La câte-o aniversare scriitorul rememorează unele din 
grozăviile dictaturii comuniste: „În 15 august 1952, noaptea 

– arestări numeroase pregătite cu grijă de securitate. / – toţi 
cei care au deţinut sau au fost bănuiţi că au deţinnut func-
ţii politice în partidele istorice; unii foate bătrâni, alţii tineri 

– mai ales bărbaţi au fost arestaţi în timpul nopţii. (…) Între 
arestaţi – mulţi, foarte mulţi intelectuali, profesori universi-
tari, scriitori, dar şi studenţi, ţărani – chiaburi sau muncitori.“ 
(p.301; 15 august 1982). „Nimeni nu-şi putea închipui însă că 
scopul final era exterminarea nu doar umilirea, dezumaniza-
rea deşi, după atrocităţile războiului, lumea se putea aştepta 
la orice, de vreme ce cei scăpaţi cu viaţă în Siberia, reveniţi 
în ţară, fuseseră arestaţi şi condamnaţi la ani grei de închi-
soare.“ (p.303; 18 august 1982).

Atmosfera este haotică, întreaga viaţă socială este alte-
rată: „Ce înseamnă „normalitate“ pentru minunata noas-
tră guvernare socialistă, să fii sărac, să nu poţi trăi decent, 
să înduri umilinţa. / Stau mai în fiecare sâmbătă la coadă la 
carne, îngrămădindu-ne vreo şaizeci de oameni să ajungem 
la rând, să nu se termine marfa.“ (p.291; 28 iulie 1982); „din 
pricina nevoilor de tot felul şi a răutăţilor din jur. Nu o dată 
mă cuprinde un fel de vertij cu stări de greaţă şi chiar sufo-
care.“ (p.294; 31 iulie 1982).

În aceste condiţii generale, scriitorul trebuie să accepte 
condiţiile de strâmtorare ale „laboratorului său de creaţie“: 

„Familia mea locuieşte într-un apartament / confort redus şi 
eu scriu de obicei în bucătăria de 2/3 m, în care după ce fumez 
cinci-şase ţigări, poate zece, plămânii mei sunt îmbibaţi de 
fum şi n-ar fi exclus s-o păţesc rău de tot.“ (p.195; 2o noiem-
brie 1980). Condiţii asupra cărora revine repetat: „Dragul meu, 
eu scriu câte 4-5-8 ore într-o bucătărioară fiind deranjat la fie-
care zece minute de tot felul de zgomote şi de strigăte“ (p.214). 
Prilej cu care îşi aminteşte condiţiile şi mai grele de dinainte: 

„ne îngrămădeam şapte oameni în aceeaşi cameră, până ce 
tata avea să termine celelalte camere.“ (p.215; 15 martie 1981).

În plus, se adaugă teroarea spirituală: „Apoi toţi ştim că 
în jurul nostru, al celor ce scriem, roiesc informatori ai secu-
rităţii şi nu cumva să scapi vreo vorbă c-ai scris ceva con-
tra c-ai intrat pe mâna băieţilor cu ochi albaştri, care te vor 
urmări şi-n locurile cele mai intime, iar dacă vei spune o sin-
gură „prostie“, ţi-ai ratat viitorul, să nu mai spunem profesiu-
nea de scriitor. Iar convingerea asta e chinuitoare şi-o cari cu 
tine peste tot, ca pe o mare povară!…“ (p.289; 16 iulie 1982).

Racordarea la viaţa literară este tot mai dificilă: „iau presa 
inclusiv cea literară, atâta câtă vine aici. Nimic de reţinut şi 
sunt cuprins de tristeţe. Poezie şi proză cu substrat ideolo-
gic. Probabil asta le trebuie. Puţine speranţe să public prozele 
mele neangajate politic. Oare o să scriu doar pentru eterni-
tate?“ (p.10; 18 ianuarie 1977 ). Perspectivele ca scriitor sunt 
minime: „E jale mare, tinere domn. Mare minune să-ţi tipă-
reşti vreo carte datorită acestor comandamente criminale ale 
partidului unic, prezidat de un dictator din ce în ce mai fanatic 
şi mai agresiv.“ (p.115; 1 septembrie 1979). „În ultima vreme, 
am făcut lecturi variate. Îmi lipseşte însă proza nouă, scrierile 
despre literatura şi arta contemporană, filozofia actuală, nou-
tăţi despre „curentele“ ce produc răsturnări de viziuni, „zba-
terile“ ce au loc pe plan mondial. La noi, în ultimii ani, nu se 
publică mai nimic. Se pretinde, cu voce ridicată, literatură şi 
artă „angajată“, ne închidem cu un zid chinezesc temându-ne 
de revoluţia noului de „răul“ ce ni l-ar putea face Occiden-
tul.“ (p.227; 9 mai 1981)

Şi totuşi, scrisul îi dă libertatea interioară la care nu are 
acces altfel: „Gândesc, sunt liber! Asta mi se întâmplă mie 
când scriu.“ (p.14; 28 mai 1977). Referitor la aceasta, scriito-
rul notează în jurnal: „Literatura, creaţia, studiul – forme ale 
libertăţii omului. Arderea miilor de biblioteci private de către 
exponenţii dictaturii comuniste oare n-a fost un atentat crimi-
nal la aceste forme de libertate?“ (p.439; 21 noiembrie 1984).

3. Scrisul ca misiune
Cornel Nistea are de timpuriu revelaţia faptului că viaţa 

sa nu poate avea sens decât prin scris. Are de asemenea con-
vingerea că un scriitor adevărat este total absorbit de idealul 
căruia i se dedică: „Scrisul nu-i o joacă, cum uneori pare a fi, 
ci adeseori devine o uriaşă trudă, care merge până la sacrifi-
ciul de sine. Scriitorul însă este un om absolut sincer şi liber 
de orice constrângere. El nu creează numai cărţi ci adevă-
rate lumi, după bunul său plac (nu şi al editurilor totdeauna). 

“ (p.407; 17 august 1984). Mai mult, are de timpuriu conştiinţa 
că, scriind, lucrează în beneficiul unei colectivităţi: „Cândva 
scriitorul va trăi straniul sentiment că opera (tipărită) nu-i 
mai aparţine, pentru că a intrat în patrimoniul unei colecti-
vităţi.“ (p.408).

Dar, pentru a-şi îndeplini idealul, îşi stabileşte nişte coman-
damente. Acestea ar putea constitui un îndreptar pentru uzul 
scriitorului începător.

a) Mai întâi racordarea la lumea literară, documentarea 
privind viaţa socială, pe cât era posibil în acei ani, privind 
ce se scrie şi cum se scrie. În acelaşii timp, documentându-se, 
el îşi adună material pentru viitoarele sale proze, material 
fişat cu migală: „cele vreo două mii de expresii, de locuţiuni 
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şi sintagme pe care le-am extras din studenţie, pe când îl 
citeam pe Dostoievski, pe Kafka, pe Faulkner, pe Camus, pe 
Sartre, pe Steinbeck sau pe Hemingway, de obicei la Biblio-
teca universităţii, neglijându-mi cursurile de la facultate!?“ 
(p.161; 30 mai 1980). Sau, o altă notaţie în jurnal: „Citesc de 
câteva zile o carte care mă captivează prin lumea prezentată 
şi maniera de scriere: Darul lui Humboldt al lui Saul Bellow. 
E un nou exerciţiu migălos de lectură urmărind în acelaşii 
timp construcţia şi comunicarea (…) apoi e şi amestecul de 
dramatic şi ironic, cu profunzimi nebănuite / surprinzătoare 
când e vorba de comportamentul omului şi destinul uman.“ 
(p.167; 7 iulie 1980).

Scriitorul este interesat de toate formele de expresie artis-
tică: „Ieri am citit poezie universală“ (…) Am lipsit de la cer-
cul pedagogic. Sper să nu am neplăceri cu inspectoratul şco-
lar.“ (p.230; 30 mai 1981). Dar, în principal este interesat de 
proză: „Împrumut de la Bibliotecă şi recitesc Un veac de sin-
gurătate a lui Gabriel Garcia Marquez. Sunt surprins de ori-
ginalitatea romanului din care îmi scot note temeinic pre-
cum un şcolar conştiincios.“ (p.241; 16 iulie 1981). Mai mult: 

„Fişele acestea la câţiva ani le recitesc întru reamintire.“ (p.304; 
20 august 1982).

De altfel, scriitorii străini, care îi sunt accesibili, repre-
zintă singura adevărată sursă de documentare, întrucât scri-
itorii români sunt puternic cenzuraţi de dictatura comunistă 
şi operele lor apar ciuntite: „Numai că scriitorilor români, din 
'71 încoace li se aplică nişte corecţii de către cenzură de nei-
maginat. Noroc cu literatura asta de împrumut, cu traduce-
rile, cu seria de editări a scriitorilor care au primit Premiul 
Nobel.“ (p.265; 22 noiembrie 1981).

Pentru scriitor este importantă şi documentarea privind 
viaţa socială, materialul fiind păstrat tot în sistemul fişelor: 

„Din 20 ianuarie şi până azi număr treizeci de fişe cu note 
pentru romanul meu despre ţărani: bucuria muncii şi-n final 
ritualul rodului: în ambele cazuri se produce în om un fel de 
uitare de sine, se duce într-un adânc de sine şi revine de acolo 
luminat, mulţumind cu umilinţă lui Dumnezeu. / Munca ţăra-
nului e în mare măsură ritualul şi nu una de rob al pământu-
lui. Apar mulţumirea şi mândria, nu de puţine ori învinse de 
umilinţă.“ (p.358; 29 martie 1983). De asemenea: „Îmi notez 
mai mereu pe fişe aspecte ale umanului / tradiţiei / cutumei 
în mediul sătesc arhaic până în momentul dramei colectivi-
zării, aproape convins că următorul meu roman trebuie să fie 
o altfel de lume ardelenească – altceva decât a înfăţişat Marin 
Preda în Moromeţii.“ (p.442; 16 decembrie 1984).

b) Evaluarea propriilor posibilităţi, aptitudini, foarte 
necesară pentru un scriitor în formare: „m-am hotărât să mă 
dedic prozei scurte, un exerciţiu stilistic extrem de necesar 
mai înainte de a scrie roman.“ (p.218; 25 martie 1981). Asta 
deşi, după cum mărturiseşte, marele vis al lui Cornel Nis-
tea rămâne romanul: „schiţele şi povestirile mele sunt rodul 
muncii mele din ultimii zece ani, din zilele când abandonez 
marele meu vis, romanul, pentru că, iată, am şi eu această 
dulce şi periculoasă seducţie.“ (p.414; 31 august 1984). De 
asemenea: „Deşi e un fapt ce uzurpează tradiţia, în prozele 
mele trebuie să rămână şi să convieţuiască (neexcluzându-se) 
cugetarea serioasă şi ironia ca element absurd şi dramatic.“ 
(p.368; 14 iulie 1983).

c) Apoi, esenţial este exerciţiul: „Îmi pare ciudat că din 
cochilia mea, mulţi ani eu n-am scris decât pentru mine, cu 
un soi de încăpăţânare feroce, am scris dintr-o nevoie acută 
de-a recrea un univers, care mi se părea, la un moment dat, 
complicat şi de nepătruns – universul uman într-un anumit 
cadru social. // Visurile mele s-au dus mereu spre roman. 
Mi-am dat mai apoi seama că nu sunt pregătit pentru o aven-
tură atât de teribilă.“ (p.436; 3 noiembrie 1984). Scriitorul înţe-
lege cât este de important „un exerciţiu cotidian al învăţă-
rii, nu de puţine ori a învăţa ce este literatura, de ce nu chiar 
performanţa scrisului, fără de care nu te poţi numi scriitor. 
(p.161; 30 mai 1980).

Gândurile lui sunt mereu concentrate pe lumea prozelor 
sale viitoare: „Sunt în plin bulevard şi pentru a nu-mi pierde 
ideea prozei pe care o port în minte, pentru a nu-mi pierde 
starea de care sunt cuprins, merg cu privirile în pământ, pen-
tru a nu fi nevoit să mă opresc cu vreun cunoscut, să fiu mar-
torul vreunui eveniment (…).Uf, câtă nevoie am acum de o 
bucăţică de hârtie şi ceva de scris pe care să-mi notez „impre-
siile“, cum fac de obicei când merg de pildă pe jos la autogară 
sau călătoresc cu trenul, când mă aflu singur în vreo cafenea 
sau mă refugiez undeva departe în munţi.“ (p.243; 17 iulie 
1981). Sau pe nevoia de exerciţiu: „Nu-mi mai aduc aminte de 
unde am învăţat să mă aşez la masa de scris chiar dacă n-am 
iniţial, nu mi-am propus să scriu ceva anume. Procedez aşa: 
iau o coală albă de hârtie, mai nou nu mă mai sperii de ea, şi 
nu zăbovesc prea mult, nici două-trei minute până ce scriu 
prima propoziţie, (…) o impresie care-mi poate declanşa scri-
sul.“ (p.253; 9 septembrie 1981).

Pecetea socialului afectează puternic energia creatoare a 
scriitorului: „Nu pot scrie mai nimic. Sunt obosit şi puţin agi-
tat. În ţară domneşte o stare de nelinişte datorită crizei eco-
nomice, a lipsurilor de tot felul, a scumpirii vieţii.“ (p.258; 17 
octombrie 1981).

Exerciţiul are drept componentă şi îndoiala asupra tex-
tului scris: „Chin.//Când nu-ţi mai e clar ce ai de făcut cum 
să mergi mai departe: Poticnirile astea sunt deosebit de stre-
sante. // Citeşti şi constaţi că ce-ai scris nu sună chiar bine. 
Vrei să renunţi, să tai din text; cât, care pasaj? Nu e uşor deloc 
să renunţi. // Apoi, apare oare ideea mai bună de-a rescrie tex-
tul? // La urmă, nu-i deloc uşor să purifici textul, să-l faci flu-
ent, încât să-ţi placă la recitit…“ (p.259; 23 octombrie 1981).

Şi totuşi, exerciţiul este necesar indiferent de condiţii, 
chiar în condiţii vitrege: „ora 1.32 noaptea / Scriu de trei 
ore, în bucătărie, deja am băut cam multă cafea şi-am fumat 
vreo cinci-şase ţigări. Asta e cel mai rău, că fumez în bucă-
tărioara asta mică de 2/3 m şi în timp de iarnă nu prea pot 
aerisi, aşa că inhalez fumul rămas în mica încăpere în care mă 
aflu.“ (p.274; 18 ianuarie 1982). Şi: „Seara, după ce s-a pus în 
pat Maria cu copiii, m-am apucat de scris la una din prozele 
mele.“ (p.362; 20 mai 1983).

Şi mereu, proiecţia pentru viitor: „când constat că scri-
sul nu merge, îmi fac scurte note, teme sau subiecte pentru 
o schiţă, o nuvelă sau un roman.“ (p.304; 20 august 1982).

Exerciţiul presupune, mereu, scrierea şi verificarea, rescri-
erea: „Am presentimentul că nu trebuie să pierd vremea şi 
să mă uit peste povestirile mele la care mai am de lucru, în 
principal să le îmbunătăţesc ca stil narativ.“ (p.273; 1 ianuarie 
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1982). Sau, mai concret: „Toată vara am trudit la Catârul şi 
reporterul. De acum sunt 50 de pagini de manuscris, primele 
scrise cu o caligrafie demnă de laudă,, ca mai apoi să scriu 
din nou neîngrijit, ca şi cum cineva ar alerga după mine să 
termin povestirea sau oricum s-o întregesc. Important e că 
am găsit ritmul potrivit, folosesc ironia reţinută şi nu ezit 
când introduc în text absurdul.“ (p.250; 28 august 1981). Sau: 

„Scriu varianta a treia la Acrobaţi singuratici cu un titlu provi-
zoriu – Lasana şi căpcăunul.“ (p.252; 4 septembrie 1981). „Voi 
reveni asupra textului zilele viitoare. Acum mă simt epuizat, 
ba chiar stors de vlagă.“ (p.252; 6 septembrie 1981). Şi: „ Încep 
să scriu varianta a patra a povestirii mele Acrobaţi singuratici, 
care de acum are deja cinci-şase titluri. De dimineaţă i-am 
zis În ringul singurătăţii, peste o oră m-am răzgândit şi i-am 
spus Idoli ai oraşului, iar la prânz s-a transformat în Losana şi 
căpcăunul. // E din ce în ce mai bine. Scriitură îngrijită urmă-
rind îndeaproape varianta a treia, pe care practic aproape că 
o transcriu, după cele trei corecturi, cu maro, cu albastru şi 
cu roşu.“ (p.260; 26 octombrie 1981). Şi, în final, după scrie-
rea şi rescrierea diferitelor variante: „După ce ieri am lucrat 
mai toată ziua la Acrobaţi singuratici, deveniţi Florile Losa-
nei, azi finalizez povestirea, aproape entuziasmat pentru că 
găsesc o încheiere care-mi place. / Oho, oho! Şi la orizont, ca 
un răsărit de soare apare şi un titlu nou, pe care de acum îl 
vreau definitiv: Când înfloreşte oleandrul.“ (p.273-274; 3 ianu-
arie 1982). De asemenea: „Simt o epuizare aproape necunos-
cută după lucrul de câte patru-cinci ore pe zi la rescrierea / 
refacerea povestirii mele Colonia de vulturi, titlu nedefinitiv 
încă, menţinând în rezervă şi titlul Prânzul vulturilor, deşi de 
acum mesajul nuvelei nu mai merge spre sacrificarea deţină-
torului coloniei de vulturi în captivitate, ci a unei întregi soci-
etăţi, scoţând în evidenţă condiţiile dezastruoase de viaţă ale 
unei întregi colectivităţi aflate în captivitate şi a lipsei revol-
tei din pricina laşităţii.“ (p.240; 11 iulie 1981).

Cornel Nistea îşi analizează, mereu, actul scrierii: „De 
câteva zile scriu cu o plăcere aproape sadică la Bucuria secretă 
având în timpul scrisului acea impresie extraordinară că 
intru, că mă cufund, că mă izolez de real, într-o lume ideală, 
interzisă omului, sau cel puţin refuzată. Îmi place că am găsit 
posibilitatea aceasta a transferului din real în imaginar (…). 
/ Simt că aici fac de acum performanţă stilistică.“ (p.277; 13 
aprilie 1982).

d) Urmează, firesc, verificarea receptării textelor cre-
ate, validarea lor. Cornel Nistea consideră o bună validare a 
celor scrise prin trimiterea la reviste şi acceptarea lor. Bucu-
ria validării este pe măsura efortului depus: „În sfârşit după 
o aşteptare de aproape un an îmi apare în revista Vatra din 
Târgu Mureş povestirea Pentru puţină linişte cu menţiunea 

„Debut“ (p.103; 3 mai 1979). Şi: „După ce Vatra mi-a publicat 
anul acesta Pentru puţină linişte, iar Luceafărul mi-a publicat 
Pendula, acum Steaua îmi publică Lumină şi aer pentru cactuşi. 
E poate cea mai mare bucurie trăită de mine în ultima vreme, 
asta şi pentru că proza asta îmi place cum a ieşit. Curată!“ 
(p.113; 10 august 1979). Aflăm astfel, din jurnal, şi alte deta-
lii privind biografia literară a autorului: „Revista Luceafă-
rul îmi publică povestirea Eu Mitică şi unchiul meu deputa-
tul, satisfacţie cu atât mai mare cu cât am lucrat la ea enorm. 
Au fost în doi ani patru sau cinci variante. Pe de altă parte, 

mă gândesc că tipărirea prozelor mele scurte îmi facilitează 
publicarea lor în volum.“ (p.230; 13 iunie 1981).

Urmează un alt pas, şi mai greu, publicarea prozelor în 
volum, lupta cu cenzura comunistă: „După ce editura, mai 
bine zis cenzura mă obligă să scot din volum cele trei proze, 
care în viziunea mea constituiau miezul cărţii, acum scriu 
de zor la cele două povestiri cu tematică patriotică şi „mun-
citoreşti“ care să le înlocuiască pe cele „duşmănoase“. Cred 
că e pentru prima oară în viaţă când fac o asemenea conce-
sie omului liber care mă consider.“ (p.381; 14 august 1983).

Şi în sfârşit, după toate tribulaţiile şi concesiile, debutul în 
volum: „Sunt anunţat de Centrul de librării că au primit car-
tea mea, Focuri în septembrie, care se va băga zilele viitoare în 
librării.“ (p.403; 24 iulie 1984). Urmat de o altă validare, ecoul 
în lumea literară, în presă: „Aflu că se vor mai scrie cronici la 
cartea mea în Luceafărul şi Orizont, în Tribuna, Steaua şi Vatra, 
poate în Familia. E destul, dacă nu chiar prea mult.“ (p.424; 8 
octombrie 1984). Drumul este deci deschis şi validat. Şi mai 
ales drumul către roman, visul dintâi al lui Cornel Nistea.

4. Şi… „nu e om să nu fi scris o poezie…“
Jurnalul aduce şi o surpriză: Cornel Nistea a scris şi poe-

zii. De altfel, o notaţie din jurnal, cum am văzut, preciza că 
în eforturile sale de racordare la lumea literară, Cornel Nistea 
citea şi poezie. Astfel, în octombrie 1980, el transcrie în jur-
nal patru poezii, din care prima e dedicată soţiei sale, din care 
redăm un fragment, pentru că poezia e frumoasă: „Toamnă 
/ – Poem pentru soţia mea neprihănită – // Maria, nu lua în 
seamă ceaţa toamnei, / Închipuie-ţi, mai curând, soarele stră-
lucind în livezi / Cu fructe de aur, ca nişte lacrimi arămii / 
Ale fetei ce iubeşte întâia oară. / Ştiu, tu eşti obosită, prea ţi-ai 
rătăcit privirile după cârdurile de cocori / Întristată de soarta 
răzleţitelor păsări, surprinse de furtună / Şi-ameţite de culoa-
rea apelor cenuşii / Când luna nu mai are chip şi stelele glas 
să le-ndrume / Spre tărâmuri cu portocali şi chiparoşi înflo-
riţi“. (p.181; 4 octombrie 1980).

Jurnalul păstrează şi alte revărsări de suflet ale lui Cornel 
Nistea în poezie. Înţelegem de aici că autorul s-ar fi putut 
impune şi ca poet (evitând restricţiile cenzurii comuniste). 
Dacă nu ar fi fost răpit de visul de a scrie romane.

5. Concluzii
Din consemnările în jurnal, rezultă că în perioada sa de 

formare ca scriitor, Cornel Nistea a considerat că nimic nu este 
mai important decât existenţa sa prin şi pentru scris. Este con-
semnată mai în treacăt până şi mărturia mincinoasă a invidi-
osului său consătean, care a lăsat o umbră atât de grea asupra 
existenţei sale: „Nu ştiu ce funcţie a avut tovarăşul Nistea în 
Garda de fier“. Era o răzbunare pe faţă a vecinului nostru cu 
care mama a refuzat să se căsătorească.“ (p.14; 4 iunie 1977). 

„Astfel, nenorocitul acesta de om, care n-a putut muri până ce 
şi-a mărturisit ticăloşiile, a pus o ştampilă nefastă pe familia 
noastră, care încă persistă.“ (p.15; 4 iunie 1977).

Acestui ideal literar, acestei misiuni scriitorul i-a dedicat 
toată energia. Şi astfel, prin acest Jurnal. 1977-1984, Cornel 
Nistea nu numai că a dăruit un document de o deosebită 
valoare pentru istoria literară, ci a pus în lumină şi o exem-
plară conştiinţă de scriitor. 
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I
Ionel SAVITESCU

Jurnale de sertar
Indiscutabil, Marele Război a dat naştere unei literaturi, atât în 
Occident, cât şi în România, inspirată din marea încleştare. Tot-
odată, unii dintre participanţii la război şi-au alcătuit propri-
ile jurnale şi însemnări ce au fost publicate în deceniul urmă-
tor, iar după 1989 multe dintre acestea au fost republicate spre 
beneficiul nostru. Însă, au existat şi însemnări scrise pentru 
propria delectare, pentru a-şi îndulci şederea în lagăr şi pen-
tru a-şi dezvălui patosul şi durerea cauzate de lipsa familiei şi 
a celor apropiaţi, rămaşi în ţara pe jumătate ocupată. Un astfel 
de jurnal este acela al căpitanului Constantin Ionescu (1878 – 
1963), care cade prizonier în judeţul Prahova, în primele luni 
ale războiului şi este dus într-un lagăr din Germania, pe insula 
Dänholm, de la Marea Baltică. În acest lagăr ajunge şi maiorul 
Gheorghe Caracaş. A se vedea Din zbuciumul captivităţii, ed. 
Corint, 2016. Aşadar, Constantin Ionescu aparţinea unei fami-
lii de proprietari de pământ din judeţul Dolj. După terminarea 
liceului (1896) se înscrie la Facultatea de Drept din Bucureşti, 
iar la terminarea studiilor lucrează ca avocat, apoi procuror, 
din nou avocat până la pensionare. Stagiul militar îl efectuează 
la Artilerie, în fine, în 1912 se căsătoreşte cu Zaha, fiinţă mult 
iubită, este avansat căpitan (1915), în 1916 revine în armată, 
cade prizonier şi în 1917 se întoarce din prizonieratul german. 
Acest jurnal s-a păstrat în arhiva familiei, nedestinat publicării, 
iar această apariţie editorială* este datorată dlui Adrian – Sil-
van Ionescu, nepot al memorialistului Constantin Ionescu: Om 
discret şi fără veleităţi de autor, Constantin Ionescu nu a avut 
vreodată intenţia de a-şi publica aceste memorii, ele fiind păs-
trate, aproape în secret, doar pentru propria rememorare a ace-
lor zile de restrişte (p. 17). Memoriile sunt intitulate 1917 / din 
viaţa mea / martie, aprilie, mai la Dänholm şi apoi la Krefeld. 
Memoriile sunt dedicate soţiei sale Zaha. Probabil, spune dl 
Adrian – Silvan Ionescu, că aceste memorii nu au fost citite de 
vreun membru al familiei bunicului, iar din albumul de foto-
grafii însoţitoare, multe au fost distruse de către bunica sa, soţia 
memorialistului. Aşa încât, conchide Adrian – Silvan Ionescu 
este un miracol că s-au păstrat. Jurnalul căpitanului Constantin 
Ionescu cuprinde deci perioada 1 aprilie 1917 / 28 august 1917. 
Începe printr-o prezentare a lagărului de pe insula Dänholm 
în apropiere de oraşul Stralsund, care servise ca lagăr şi pentru 
prizonierii francezi din 1871 în urma războiului franco-prusac. 
În ciuda condiţiilor grele din lagăr: şederea în barăci, masă 
insuficientă şi de proastă calitate, explicabil, într-un fel, pentru 
că toate alimentele erau destinate frontului – ofiţerii prizoni-
eri aparţinând diferitelor naţionalităţi – englezi, francezi, ruşi, 
români -, îşi petreceau timpul desfăşurând activităţi culturale, 
sportive, se învăţau limbi străine, se făcea muzică, se picta, se 
făcea multă lectură, în sfârşit, pentru a-şi completa raţiile ali-
mentare se pescuia şi se ocupau cu grădinăritul. S-au pus în 
scenă două dintre piesele lui Caragiale: O noapte furtunoasă 
şi D‘ale carnavalului. În lagăr se aflau aproape 1.000 de prizo-
nieri care-şi petreceau timpul cu diferite ocupaţii: eu însă, care 
nu vreau să fac nimic din toate astea, mi-am pus în gând să-mi 
scriu viaţa mea de când eram mic, micuţ şi până acum, spunând 
ca mai sus să nu spun decât adevărul şi ce-mi aduc aminte, căci 
e cam de mult de când vreau să încep (p. 42). Şederea în lagăr 
este scurtată de vizita colonelului Alexandru Sturdza (1869 – 
1939), filogerman, care dezertase în 1917 (pe 6 februarie) din 

armata română şi acum căuta să-i convingă pe ofiţerii români 
prizonieri să revină în ţară pentru a o reface sub administra-
ţie germană şi a alunga din ţară trupele ruseşti. Totuşi, din alte 
surse se deduce că între Germania şi Rusia exista o înţelegere 
secretă de a împărţi România, ruşii luând toată Moldova, iar 
germanii Muntenia. Dorul de ţară, de familie l-a determinat 
pe căpitanul Constantin Ionescu să accepte această propunere 
şi să revină în România. Însă, mulţi alţi ofiţeri români prizo-
nieri au refuzat propunerea colonelului Sturdza. Aceste amin-
tiri cuprind şi participarea sa la campania din Bulgaria din cel 
de-al Doilea Război Balcanic, în urma căreia România obţine 
Cadrilaterul. După un an a început Marele Război, România 
se alătură Antantei, Constantin Ionescu nu-şi dezvăluie simpa-
tiile politice. Aflat cu regimentul de artilerie pe malul Dunării, 
în dreptul oraşului bulgăresc Rahova, pe care-l bombardează, 
bulgarii au răspuns cu tărie, încât sunt nevoiţi să se adăpos-
tească. Se deplasează la Craiova unde-şi avea familia, dar umblă 
cu prudenţă să nu fie recunoscut şi acuzat că părăsise frontul. 
În schimb, strada Unirii era plină de ofiţeri de bani gata, care 
se furlandiseau, pentru că aveau trecere şi nu fuseseră trimişi 
pe front (p. 60). Regimentul este mutat continuu după necesi-
tăţile frontului, încât deplasările îi sporesc oboseala, iar lipsa 
odihnei, a hranei contribuie la starea de epuizare. Are dificul-
tăţi cu un maior, om dificil, rău, mizerabil. Luptele sunt îndâr-
jite, pierderile româneşti însemnate: curgeau răniţii pe şosea, de 
mai mare ţi-era mila de bietul soldat român, care lupta bine, dar 
nu avea comandant, care uitase şi de ordine, şi tot, îşi pierduse 
capul (p. 63). Drumurile sunt pline de ţărani fugari cu puţine 
lucruri din agoniseala lor: Îţi făcea mai mare groază cum se 
ţineau carele lanţ pe şosele, oameni cu figurile speriate, bătând 
şi strigând la boii stătuţi de drum lung, căci veneau câte unii din 
creierul munţilor (p. 64). Această fugă a locuitorilor din calea 
armatei germane se petrecea şi la Craiova, spre disperarea şi 
mâhnirea memorialistului (p. 66). În satul Ciorani din jude-
ţul Prahova, căpitanul Constantin Ionescu şi plutonierul care 
îl însoţea sunt prinşi de o patrulă germană. În mod neaşteptat 
sunt bine trataţi: li se oferă o masă, cafea şi ţigări, apoi se cul-
cară alături de ofiţerii nemţi pe paie. Tot satul Ciorani fusese 
înconjurat de trupe germane: Ne-a prins ca în clupsă, dar netreb-
nicul de maior pe noi ne-a lăsat în voia Domnului şi el a fugit 
(p. 74). Convoiul de ofiţeri români căzuţi prizonieri ajunge la 
Slatina, unde Constantin Ionescu este vizitat de sora sa, Vir-
ginia Boboc, şi soţia Zaha. În sfârşit, pe 20 februarie 1917 au 
plecat în Germania, călătoria durase 8 zile şi 9 nopţi. La sosi-
rea în lagăr trec printr-o perioadă de carantină şi dezinfecţie, 
vaccinare, primesc rufărie curată. Jurnalul se încheie cu poezii 
din lagăr şi liste de obiecte cu preţurile lor. Din Dänholm s-au 
deplasat la Krefeld, iar pe 1 noiembrie 1917 au plecat spre ţară. 
Evident, un text memorialistic meritoriu, care alături de alte 
memorii din timpul Marelui Război completează o pagină de 
istorie românească. Fotografiile personale de familie şi acelea 
din lagăr contribuie la mai buna înţelegere a textului.

* Constantin Ionescu, PRIZONIER ÎN GERMANIA. ÎNSEM-
NĂRILE UNUI CĂPITAN DE ARTILERIE, 1916 – 1917. Ediţie 
îngrijită de Adrian – Silvan Ionescu, ed. Humanitas, 2021, 109 p. 
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S
Toma GRIGORIE

Sub sceptrul Apei suverane
Simona-Grazia Dima, scriitoare prolifică, a publicat un 
număr impresionant de volume de versuri, dar şi de cri-
tică literară şi eseu, de publicistică şi de traduceri.

Unul dintre volumele de poezie, pe care l-am primit şi 
l-am citit cu oarecare întârziere, acum în sezonul Târgu-
lui de Apă din horoscopul chinezesc al anului 2022, este 
cel titrat simbolic Havuz, catalogat de poetă, în autograf, 
ca “ havuz metafizic“, precum şi este, şi publicat în Edi-
tura Tracus Arte (Bucureşti, 2020). E necesar să adaug că 
o carte, o poezie bună nu se perimează, precum este de 
altfel cunoscut.

Irepresibila forţă creatoare a Simonei Grazia-Dima 
este comparabilă cu o fântână arteziană din centrul unui 
bazin (a havuzului de marmură), lansând în eter jeturi de 
apă izvorând din preaplinul propriilor energii subterane, 
spre admiraţia şi bucuria privitorilor/cititorilor. Este „o 
poetă singulară, de-o energie creatoare 
asumată precum o flacără rece“ (Ghe-
orghe Grigurcu pe coperta a IV-a); cu o 
poezie imaginată de Tudorel Urian (în 
acelaşi spaţiu) precum „o clepsidră uri-
aşă unind cerul cu pământul“ prin care 
se scurge integrala existenţială a poetei: 

„cea terestră şi cea metafizică“.
Poeta îşi dovedeşte şi de această dată, 

a câta oară, abilitatea de alegere a unor 
titluri încărcate de semnificaţii şi sim-
boluri. Să amintim doar câteva: Ecua-
ţie liniştită, Dimineţile gândului, Scara 
lui Iacob, Focul matematic, Confesor de 
tigri, Ultimul etrusc, Călătorii apocrife, 
Dreptul rănii de a rămâne deschisă, La 
ora fulgerului.

În prelungirea acestor titluri-metafore, le putem spune, 
Havuz incumbă simbolul Apei regine, „apa vieţii“, cum o 
numeau alchimiştii şi a altor tipuri de ape cu puteri mira-
culoase din basme, „apa vieţii“ şi „apa morţii“ cu care erau 
aduşi la viaţă eroii legendari. Uneori, din numeroasele 
poeme dedicate de poetă apei, se poate decoda şi sensul 
de „ apa sâmbetei“ pe care se duc realizările celor fără de 
noroc. De remarcat semasiologia celor trei poeme dedicate 
havuzului ca element simbolic al drenajului exploziv sau 
latent al apei ca element fundamental al structurii umane.

Semnificaţiile multiple ale apei implică şi ajutorul ine-
galabil în operaţiunile de stingere a inamicului foc în mate-
rialitatea lui. Şi focul interior se poate stinge, dar mai greu 
se aprinde cum ne dă de înţeles poeta punând volumul 
sub egida cuvintelor victorianului englez, actorul, poetul 
şi criticul Matthew Arnold, fiind în corespondenţă peste 

timp cu prolificitatea şi activitatea ener-
gică a lui. Motto: Nu putem aprinde după 
bunul nostru plac / Acest foc care ne moc-
neşte în inimă./ Spiritul suflă, apoi tare, / 
Sufletul locuieşte în mijlocul misterului.“.

Havuzul, precum un titan al timpu-
rilor imemoriale, îşi expune sumeţia în 
cele trei poeme care i se dedică simetric la 
început, la sfârşit şi, pe undeva, la mijloc. 
Ca poem liminar, Havuz beneficiază de 
un portret pictural cu nuanţe semantice 
revelatoare şi prevestitoare de noi subli-
mări poetice.El ţine calea trecătorului „ 
cu fântână ţâşnitoare până-n cer“, apărată 
împrejur de „brâul bazinului,împodobit 
cu artă“. Nu e un bazin oarecare tern şi 
inert. E făcut din „sculpturi înlănţuite, 
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ce parcă-s vii“ şi pare că îţi face o invitaţie spre „lumea lor 
fără hotare / cu fiinţe şi cetăţui străvechi şi noi“. Magia apei, 
prin „sulul ei lunecător“, te cheamă „dincolo de lucruri şi 
de vis“ simţindu-te protejat pe calea prin pădure, prin jun-
gla existenţială, am decoda. Impresionantă poveste din fie-
ful realismului fantastic.

În celălalt poem, Havuz. Rotundul marmurei, 
Simona-Grazia Dima devoalează din marmură, în acelaşi 
trend metafizic şi într-un fel oximoronic, „muzică rotire şi 
tăcere“ atunci când apa îşi întrerupe căderea. Rămâne însă 
perpetuarea vuietului reînviind „ţări îndepărtate, vaste, / 
cu ierburi încâlcite-n veşnicie“. Şi piatra lucitoare simte „ 
în roi de intangibili stropi, Aburul psoaspăt – / chiar ţinta 
visului atinsă“. Dar şi poeta însăşi îşi atinge, în tandem cu 
havuzul, ţelul transportării noastre în lumea reveriei şi a 
meditaţiei transcendente.

Ca să nu-l frustrăm prin ignorare nici pe titanul din 
final, Havuz. Dar o intensitate vede, unde aceeaşi meta-
fizică ne înconjoară cu lianele sensurilor şi simbolurilor 
încrustate în imagini poetice revelatoare, desluşim şi aici 
alte realităţi imprimate în materia construcţiei milenare. 
Chiar dacă nu mai ţâşneşte apa niciodată, totuşi neconte-
nit „ răzbate-un tainic vuiet, / în apropiere şi departe, / vân-
tosul labirint al scoicii nesfârşite“ şi o „intensitate se vede“ 
când facem efort să înţelegem „ subtilul caier de la teme-
lii.“. Filosofia poetică a Simonei-Grazia Dima ne încon-
joară şi ne înfioară, poeta dovedindu-se un insaider veri-
tabil al propriului labirint psihosomatic.

Deşi puteam să încep cu poemul Culoarea mea, pe 
care-l consider o ars poetica a sa, i-am dat cezarului (Havu-
zului) ce-i al cezarului. În acest poem de respiraţie medi-
ană, poeta îşi exibă poetic propriile dimensiuni interioare 
şi exterioare, cu francheţe şi înduioşare. Culoarea perso-
nală este „sufletul meu, adevărul“, dar totuşi „să rămână 
/ o taină îmi doresc, să ne înrudim secret şi molcom, iar 

simţământul nostru să treacă / prin blocuri de lavă incon-
ştientă – “. Colportarea componentelor fizice şi spirituale au 
nevoie de mister ca să fie mai bine tuşate. Să fie ca o copi-
lărie „ îndepărtată, dar şi apropiată“, un „sol mut“ de aju-
tor la desnădejde, „rotită-n tăcere deasupra capului“ iubită 
fără ştirea ei, să sprijine iubirea totului, fiindcă ea poate 
fi ubicuă. Să plângă alături, „ să mă-nfierbinte brusc, crin 
metal în clocot“, să fie în gând precum o fiinţă vie, unică 
aşteptare, bucurându-se „să-i privească pe ceilalţi care s-o 
caute“. În final, să ştie că poeta înalţă cupa de aur în onoa-
rea ei, a culorii. O frumoasă pledoare pentru profilul pro-
priu, senzitiv şi mental.

Acest efort şi câştig de introspecţie, de indivdulizare 
umană şi artistică, este continuat exponenţial în poemele: 
Legământ, Dăinuirea numelui, Intimitate, Desvrăjire, Dez-
văluiri, Copil citind, dar de altfel şi în toată cartea.

Imagini lirice vibrante, senzitive, culese din poeme dife-
rite pun pecetea înzestrării poetice indeniabie a sa: „adă-
postiţi în somn lângă izvoare, / la căpătâi cu pietre scumpe-n 
loc de perne“; „la izvoarele muzicii, / Cronos cu pleoapele 
coborâte / şi cuiburi de lăstuni pe creştet,“: În boabele gân-
dirii comprimaţi, / pătrundem câmpul moale al norilor“; 

„Ambasadorii umbrei se iveau într-adevăr, nerăbdători / şi 
fragezi / veseli săreau şobolanii unei noi lumi“; / „ el zgâl-
ţâie până / la ţipăt orga, nici nu simte / că îi deschide răni 
de orhidee-n / trup“; „ Dac-ai să uiţi la fermentat cuvinte, / 
pe sol străin vor fi, ca zarurile, iute / strămutate“.

În acest Havuz reuşit, al Simonei-Grazia Dima, este 
impresionantă şi captivantă cursivitatea exprimării poetice, 
muzicală, clară şi totuşi elaborată imagistic, precum o apă 
limpede şi cu atât mai adâncă, precum undele învolburate 
trecând peste pietrele unui râu de munte clarificându-se, 
atomizându-se şi întocmindu-se apoi la vale într-un tot 
indivizibil şi irepresibil.
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N

Daniil IFTIME

Un spirit ludic şi 
meditativ într-o formulă 

adusă cât de cât la zi
Noul volum („Amintiri cu poduri“) al lui Horia Gârbea – auto-
rul jucând eficient mai multe roluri simultan, fie poet, fie cri-
tic literar, fie romancier – propune un poet ajuns la maturitate, 
ce-şi stăpâneşte tehnica, şi-o simplifică, pentru transparenţă 
şi o pune în slujba unui spirit jucăuş, dar nu un fiu al natu-
rii, ca Mefistofel, ci unul marcat de experienţe ale construc-
torului şi a celui reflexiv. Încă nu-mi este clar dacă lucidita-
tea ironică şi rece – întâlnită de asemenea şi în romanele sale 
(Căderea Bastiliei) – sau jocul febril, condus atent, cu migală, 
prin labirinturile încărcate pictural, imagini impregnate cu o 
aprigă nostalgie. Cu siguranţă acestea sunt mărcile viziunii 
de azi. Incursiunile poetice ale domnului Gârbea amintesc de 
poezia ironică şi de meditaţie a lui Marin Sorescu.

Aşa se face că delictul – scriu bine, căci e vorba de conşti-
inţă atinsă de vinovăţie, care simplifică şi întăreşte afectiv – 
aromelor uşor dulci din primele poeme (Amintiri cu poduri, 
surîsul lui nagasaki şi cocorul şi pipa) pun, atât de abisal, pro-
blema condiţiei umane. E o cădere, sub pecetea morţii. Nuan-
ţele acestei căderi narcotice forfotesc. E un diabolism năpăs-
tuit aici. Iată: „Iar acum îmi şopteşte unul dintre draci:/ Dar 
cu Styxul, cum ai să faci?“

Acuitatea senzorială a lui Horia Gârbea e, aproape, tot una 
cu tăria simţurilor, dotate cu muchii îmbibate de o uşoară 
malignitate, ca în poeziile lui Marin Sorescu. Poetul e obsedat 
de o bună cunoaştere a cititorului, bănuind, astfel, dinainte 
puritatea şi intensitatea reacţiilor acestuia. Caută să-i fie 
mereu accesibil, oferind exact ceea ce aşteaptă. Ce aşteaptă 
orgoliul său de ins ciudat şi problematic. Îi ocroteşte părin-
teşte dilemele, neezitând să-l pună în contact cu excitaţiile 
epidermice cu aromele unui spirit ludic, plin de umor. Ela-
nul tutelar, animat de un veşted simţ al relativităţii. Prin rimă 
interioară, apetenţă către o ironie, uşor, corozivă şi câte un 
scurt traseu logic-lucid, marcat de o tehnică mereu vie. Horia 
Gârbea îşi construieşte o viziune proprie. Simţul rece, raţi-
onal şi cotrobăitor emană o solaritate zdravănă: „Înţeleg că 
sunt bătrîn numărînd/ Podurile vieţii mele, pe rînd./ A trece 
pe un pod să fie oare să fie/ Un păcat, o mare trufie?“, „Dacă 
sînt bătrîn, e firesc/ Atîtea poduri să-mi amintesc“, „dacă vei 
afla adevărul/ dacă vei stăpîni cuvintele/ vei oare scăpa/ de 
melancolia acestui/ amurg de primăvară întîrziată“ şi „supa 
de cîine a fost delicioasă“.

Sfidează sentimentalismul prin corozivitate. Parcă pentru 
a dovedi – cam intempestiv, recunosc – cât de utile au fost 
constrângerile umilitoare, dar neaşteptate la început, asu-
mate de la început, ale îndeletnicirilor dibace, pline de har, ale 
modelului sorescian. La el decorurile exotice, amprentate de 
sofisticăria unui meşteşug sau a unui traseu mişcat inteligent. 

Pipăiala abisal-exotică nu este atât de convingătoare pentru 
Horia Gârbea. Mizează pe bunul-gust, care domină, de pre-
judecăţi moralizante şi malformate.

Nu şi-a pierdut-o atât de repede anormalitatea, cum ne 
închipuiam, proprie convenţiei poetice în general. Nu cum 
ne-am închipui, alarmaţi deopotrivă de zguduitoarele dibăcii 
pline de har. Poetul de faţă e, mai presus de atingerea legată 
de imprevizibilitatea conferită de cântec, deşi mimează prin 
rimă această cale. Dar uşoara anormalitate, dozată cum am 
spus, de o raţiune caldă, înghite în extaz sursele de umor sores-
cian. Uneori e discursiv, după model silogistic, amintind de 
un constructor, un inginer al labirintului, ceea ce minima-
lizează tragicul. Toate micile şi marile psihoze pline de stra-
nietăţi sunt amorsate. Mereu este urmărit un, fin fir epic, în 
stil eliotian aş avansa – dacă mă gândesc mai ales la invoca-
ţia maturităţii –, totul prevăzut cu şubred-ludice şi obscure 
imagini vizuale: „n-am reuşit să joc table/ feţele zarurilor/ nu 
arătau nimic/ toate erau netede/ şi fără înscrisuri“ şi „din lutul 
acesta roşu/ se pot face cărămizi trainice/ se poate întinde/ 
pentru a face ţigle/ sau dacă e modelat/ mai cu pricepere/ 
olane ca să-ţi apere/ casa de ploi“/

Pentru cel total lipsit de cheful plecărilor, Horia Gârbea 
ca un copil de trupă, aparţinând unui pluton de poeţi înver-
şunaţi de psihoze eşuate cu utopiile în stadiu de cenuşă, vine 
în întâmpinare, uşor năuc. Dar un ton firav, unul dichisit, 
afectat, marcat de o anumită nonşalanţă şi cu anumită non-
şalanţă, împrăştie ca pe un parfum, o senzaţie de irealitate. 
E marca acestei fantezii, lăudată pentru ingeniozitatea teh-
nică, cu multe detalii, provenite dintr-un spaţiu plin de deli-
cii orientale, desfătări estetice, cu savoarea reflexivă. De fapt, 
e alintul unui joc de exorcizare al exoticului: „isao nagasaki 
era/ un om înţelept/ căruia îi plăcea să surîdă/ toţi oamenii 
din satul lui/ dintre munte şi plajă/ îi cunoşteau surîsul/ şi-l 
admirau pe isao“, „tînărul ho/ asculta şi tăcea/ nu se cădea să 
vorbească/ în faţa învăţatului lê quát/ şi nici măcar/ a magis-
trului mạc dĩnh chi/ al cărui nume însemna/ îmbrăcăminte 
ieftină/ şi chiar era foarte modest“ şi „înainte să urc/ în mun-
ţii yang dang/ mi-am privit viaţa/ şi am găsit că este/ compli-
cată/ absurdă/ şi de neînţeles“.

În Amintiri cu poduri, Horia Gârbea, deşi pare să acorde un 
spaţiu mai mare frontului poeziei soresciene, reamintindu-ne 
elanul cinic, rece şi logic, găseşte o cale de a-şi valorifica un 
rezervor bogat de stări proprii, dar specifice omului modern, 
actual. E un spirit ludic, sfâşiaţi de neîncredere de a radiogra-
fia plăcut, cu detalii simple, bogate şi senzorial, sensuri con-
tradictorii ale unei fiinţe aflate într-o mare dinamică.
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A
Daniel Ştefan POCOVNICU

Anotimpurile poeziei
Acum nu mult timp, într-un cadru festiv, profesorul Con-
stantin Călin sublinia în doar câteva cuvinte că literatura 
de azi pierde aderenţa la cititor şi din pricina unei accele-
rate răciri a emoţiei, a unei supraelaborări focalizate cere-
bral. De când poezia ambiţionează a se făuri cu orice alt 
organ numai cu inima nu, o asemenea consecinţă îmi apare 
relativ uşor de înţeles.

Ideea aceasta mi-a amintit faptul că părinţii mei îşi can-
tonaseră gustul poeziei la adăpostul clasicilor, cu un ultim 
efort parcă reuşind să-şi apropie modernitatea de la Arghezi 
până la Adrian Păunescu şi Nichita Stănescu. Şi de aceea 
mi-a rămas în atenţie o pronunţată ruptură a publicului 
cititor trecut dinspre maturitate spre senectute (totuşi cel 
mai stăpânit încă de nevoia poeziei) şi noile generaţii de 
autori răsărite din postmodernism până în acuta actualitate.

Am căutat şi o explicaţie pentru asemenea falie ce înde-
părtează aceste două tabere ale lumii noastre. 
Astfel că mi-am amintit iute cât de departe 
se află şcoala românească de o cultură a 
actualităţii. Cât de greu pătrund scriitorii 
contemporani în manuale şi cât de încre-
menită în canoane greu inteligibile (altfel 
explicabile decât prin joc de culise) rămâne 
programa şcolară a literaturii române. Pro-
fesori rupţi complet de orice conştiinţă cul-
turală a prezentului programează viitorilor 
adulţi un viu dezinteres pentru ceva ce e 
receptat mai degrabă ca un strict sarcofag 
greu spre imposibil de pătruns.

Dintr-o asemenea perspectivă, reveni-
rea la ambiţia reîncălzirii alchimiei recipien-
tului liric ce demult refuză a-şi mai asuma 
orice afacere de suflet, de inimă, ar putea 

să se instituie într-o veritabilă „Agenţie de protecţie a sen-
timentelor“. Într-o lume ce fabrică trăiri, emoţii şi senti-
mente artificiale, de plastic, pe bandă rulantă. Pe care le 
încălzeşte la flacăra străină a artificiului ce reduce umanul 
la un stadiu foarte abstract de vag instrument.

Oare amorul ne ajută ori ne împiedică să devenim un 
popor al iubirii? Dacă rugăciunea e lecţia grea şi adâncă 
a căutării în dragostea lui şi de Dumnezeu, atunci poezia 
ar putea fi şcoala îndelung răbdătoare a oglindirii în iubi-
rea aproapelui. Neobosită lecţie oferită, paradoxal de pro-
vocator, de mistică, palidei, subţirii căutări a sinelui în şi 
prin celălalt.

Astfel de gânduri îţi insuflă volumul intitulat Mi se 
spunea Lemuriana (Cartea Românească Educaţional, Iaşi, 
2021), semnat de Shanti Nilaya, poetă ieşeană camuflată 
sub acest pseudonim ce, în sanscrită, înseamnă „Ultima 

Casă a Păcii“. Titlul cărţii te transportă deja 
într-o atmosferă cu inflexiuni pronunţate 
de fantasy, gen deosebit de prizat în epoca 
noastră. Iar întâiul indiciu al magnitudi-
nii sensului ne oferă chiar prefaţatoarea 
Simona Modreanu, care propune o inspi-
rată formulă spre inaugurarea înţelegerii: 

„Prin L‘Amouria memoriei…“.

E o carte ce sărbătoreşte dragostea, aşa-
dar, în ipostaza de cratilean flux al îndrăgos-
tirii. Reţetă a neobosirii acestui sentiment, 
altcumva atât de pândit de rutină şi demo-
netizare prin căderea în mediocru. Ceea ce 
stârneşte o nouă întrebare: care să fie ade-
văratul anotimp al iubirii? E o veche preo-
cupare a fiinţelor care nu şi-au rătăcit sau 



100 HYPERION Cronică literară

chiar răcit iremediabil scânteia primordială. Deşi nu cred 
că ar fi neapărat o alegere. Mai degrabă o matrice a sensi-
bilităţii ce modelează fundamental eul întregitor.

Eu, de exemplu, m-am simţit cel mai deschis, mai pre-
dispus la această stare excepţională a conştiinţei fiinţei, 
întotdeauna toamna. Fără a mă raporta în mod necesar la 
amintirea întipărită în adânc din vechi dionisii. Cel mult 
pătruns de energia specială a unui apogeu deja îndreptat 
pe panta declinului, în acele ultime zile ce parcă se împo-
trivesc cu o anume furie decăderii în diminuare şi nostal-
gie îndărătnică cu fierbinţeala concentrată la prânz.

Tocmai de aceea, volumul lui Shanti Nilaya a rezonat 
special pentru mine, ca arpegiul surprinzător de verosi-
mil al unui original erotism elegiac. Unul ce nu deplânge, 
pe calea resemnării, stingerea dragostei ce apune. Dimpo-
trivă, unul ce culege temeinic, cu îndărătnicie admirabilă, 
orice speranţă a înnoirii neaşteptate, a întoarcerii înspre 
formulele sibilinice din dragostea târzie. Mai profundă, mai 
intensă, avantajată surprinzător de o maturitate ce se deta-
şează magnific de comuna lehamite asumată la orizontul 
crepuscular al unui fel de senectute în masă, echivalentul 
blazării prea greu justificabile până şi azi.

Poate că nu îmtâmplător, întâiul poem al unui volum 
anterior, Lalele amare (Carolina, Cluja, 2016), se intitu-
lează chiar Toamna, hai, iubire. Ceea ce conduce la sugestia 
că, poate, dragostea tomnatică înseamnă altceva, cu mult 
mai mult. E sentimentul acela superior în profunzime pe 
care maturitatea şi-l revendică în pofida oricărei temeri 
de ridicol ori penibil când acceptă a se lăsa pradă înălţă-
torului sentiment. Ceea ce ne autorizează a spune că dra-
gostea de toamnă e cu mult mai grea (şi poate frumoasă?) 
decât cea de primăvară sau de vară.

De nu cumva lemuriana mărturiseşte subtila lucrare a 
întâlnirii într-un limbaj comun a cetăţeanului verii toride 
cu cineva aparţinând poporului toamnei. Eventual limba 
aceea cu nume pe cât de simbolic pe atât de metaforic, 
ncaa (să nu fie No Clothes at All din slang?), ce aminteşte 
exact de Lemuria-L‘amouria. Adică simptom abisal al unei 
întoarceri a omului de orice vârstă într-o copilărie abso-
lută, dinainte de naştere (despre care sugestiv pomeneşte 
Simona Modreanu). Pentru care e suficientă dragostea 

plină, într-un fel oarbă, unificatoare, ce face totul posibil 
în logica cercului invocând Idealul.

Asistăm astfel la manifestarea exuberantă a unui lirism 
cu totul altcumva feminist, adică fără tapaj pe libertatea 
absolută vizată de întreaga epocă flower power până în 
consecinţele ei de spiritualitate new age, oarecum domi-
nantă acum.

E un nou echilibru reinstaurat în căutarea altei armo-
nii de fiinţe: „Voi coborî la tine ca un geamăn/ Şi voi purta 
prin vieţi fiinţa ta/ Cu care-n taină o să mă aseamăn -/… 
Contrarii vechi se-atrag şi se preumblă,/ Monada el şi tot 
monadă ea:// Povestea noastră din lumini şi umbră…“ (Gea-
măn de terţine)

Ceea ce trimite către o revanşă a Cătălinei eminesciene 
în „alte Cătăline“: „Prin care alţi şi alţi Hyperioni/ Privesc 
din ‚nalt atâtea Cătăline.“ (În raza Eminescu)

Spiritualitatea masculină deschide cercul, începe în 
nevoia căutării unei rotunjiri care nu împresoară, nu strânge, 
doar dă formă, măsură şi ritm, formulă magică spiralei ce 
vine poate direct din brăţara ritualică dacică. Pe când spiri-
tul feminin închide, ştie deja unde va ajunge, unde cheamă, 
atrage şi împlineşte în contopire şi eternitatea acelui timp 
ritual, fără de încetare reconstruindu-se sens din sens.

Oarecum surprinzător, propensiunea autoarei pen-
tru forma fixă a poeziei clasice ajută cititorul să-şi revi-
zuiască poziţia faţă de aceasta, dezvăluită într-o oglindă 
a zborului păsării, cu o aripă frământând realul şi cu cea-
laltă reflectându-se formă. Dintr-o perspectivă a tradiţiei, 
canonul acesta impunea mai mult conţinutului, substan-
ţei să se organizeze potrivit morfologiei impuse. În timp 
ce poezia actuală, eliberată cumva, e tocmai de aceea sufo-
cantă în împlinirea estetică a dublei geometrii variabile, ce 
solicită doar formule dureros de neaşteptate într-o împă-
care mai presus de orice lege deja cunoscută, adică inva-
riabil sinucigaşă.

Frapant însă e şi faptul că Shanti Nilaya propune cu 
aplomb un romantism foarte târziu, impregnat de un 
post-textualism semiotizant şi împlinit sub umbra ferme-
cătoare a unui fantastic de tip fantasy ce obsedează acum 
sensibilitatea epocii. Ceea ce invită la o îndreptăţită aştep-
tare a viitoarelor sale volume.
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O

Elena-Brânduşa STEICIUC

Un fabulos muzeu 
imaginar: Vieţile pictorilor 

de Constantin Severin
„O călătorie iniţiatică în sufletul Artei“. Aşa îşi defineşte scri-
itorul şi artistul vizual Constantin Severin cartea de poe-
zie Vieţile pictorilor, apărută la editura Eikon în 2022 (61 
pagini). Reper în universul cultural bucovinean, colegul 
meu de breaslă împleteşte de peste trei decenii cele două 
mari filoane ale Artei – cuvântul şi imaginea – având până 
acum publicate 13 cărţi de poezie, eseuri şi romane, fiind 
tradus şi inclus în antologia După căderea Zidului: Refe-
rinţe din Europa Centrală, editată de World Literature Today.

Ca orice artist, Constantin Severin – pentru prieteni, 
Ninel – are o pinacotecă interioară, pe care o îmbogăţeşte 
treptat, vizitând marile muzee ale lumii, răsfoind paginile 
albumelor. Cei 25 de pictori care îi inspiră observaţii poe-
matice sunt percepuţi atât cu ochiul, cât şi cu mintea şi 
inima. Ataşat de curentele novatoare în arta vizuală, în spe-
cial non-figurativul, autorul a fondat şi promovat mişca-
rea Expresionismului Arhetipal, mixând cu precizie culo-
rile tari şi simboluri ancestrale, alături de creaţii din diverse 
epoci, în special cea preclasică şi clasică, în colaje originale.

Între 28 iulie 2020 şi 25 octombrie 2021 autorul a com-
pus aceste poeme revizitând pânzele unor pictori cu care este 
îngemănat spiritual. Yves Klein, Francis Bacon, Ion Ţuculescu, 
Frida Kahlo, Giorgio de Chirico, Wassily Kandinsky, Paul 
Klee, Pablo Picasso, Georgia O’Keefe, Henri Matisse, Kazi-
mir Malevich, Tamara de Lempicka, Piet Mondrian, Salva-
dor Dali, Edvard Munch, Joan Miró, Remedios Varo, Andy 

Warhol, Jackson Pollok – iată câţiva dintre cei mai repre-
zentativi pictori ai secolului trecut, a căror relaţie cu forma 
şi culoarea, cu universul, cu ceilalţi, cu ei înşişi constituie 
linia directoare a propriei reflecţii a pictorului şi poetului 
bucovinean. După cum notează Ovidiu Pecican în Prefaţă, 
prin aceste poezii este amplificat „culoarul care îl duce pe 
cititor la percepţia artistică, adăugând acesteia încă un strat 
de ereditate“ iar primul meu impuls după citirea fiecărui 
poem în parte a fost să revăd (uneori numai mental) opera 
pictorilor care mă fascinează şi pe mine, în special Matisse, 
Picasso, Miró, Mondrian, Kandinsky, Munch, Klee, Warhol.

Din Franţa, personalitatea complexă a lui Yves Klein este 
conturată printr-un monolog interior care începe cu un credo 
artistic: „albastrul ultramarin e un pod către invizibil / cea 
mai densă expresie a energiei vitale / voi rămâne mereu un 
pictor al spaţiului incandescent / strălucitor vibrant şi elec-
tric / şi voi continua să-mi pun semnătura pe cer“ (p. 9) În 
italice sunt incluse fraze revelatoare pentru concepţia artis-
tică a pictorului, preluate de la Rotraut Klein, văduva aces-
tuia: „corpul pictat din antropometrii face legătura dintre 
intim şi universal / el este în acelaşi timp subiect şi obiect pen-
sulă şi pictură / gest şi frumuseţe materie şi eternitate“ (p.10)

Suprarealistul italian Giorgio de Chirico, autor al unor 
pânze enigmatice, este adus în prezent printr-un text de o 
halucinantă frumuseţe, o chintesenţă a artei lui: „nu întâm-
plător în viziunea mea oraşele mediteraneene / au umbrele 
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adânci şi stranii ale catedralelor gotice / umbre-fiinţă 
umbre-memorie umbre-cuvânt / retrăgându-se pe neob-
servate în valuri concentrice / din venele anemice ale oame-
nilor deveniţi obiecte“ (p. 17) Omul reificat pare o fiinţă total 
atemporală, lipsită de substanţă, pentru că pictorul, în exis-
tenţa lui, dorind să vadă lumea „cu ochii primului om“ a 
avut „crize solitare şi dureroase de migrenă cu aură“. Con-
cluzia imaginată de Constantin Severin este simplă: „am 
căutat în firimituri de adevăr ce mi-a mai rămas să iubesc / 
enigma lucrurilor şi aşteptarea ghilotinei de cristal.“ (p. 18)

Despre Pablo Picasso s-a scris enorm. Constantin Severin 
nu are intenţia de a redacta un text de critică, el reconstituie 
un posibil discurs interior al hispanicului care a trecut cu o 
vervă nebună prin cubism, suprarealism, expresionism, pos-
timpresionism, neoclasicism. Autorul celebrei pânze Guer-
nica îşi trece în revistă viaţa încă de la început, când „mama 
spunea că primul cuvânt pe care l-am rostit a fost creion“ 
(p. 27) De aceea, consideră el, a lucrat cu firescul gesturilor 
copilăriei, pictând lucrurile aşa cum le-a gândit, nu cum le-a 
văzut, „hipnotizat de forţele inconştientului care alcătuiesc 
matriţa vieţii“, căutând în torentul lumii „omul primordial 
din spatele măştilor.“ (idem). Arta lui a constat în „a vedea 
lumea din mai multe perspective simultan“, plantând „dina-
mite în inimile lucrurilor diafane şi omogene“, reconstituind 

„din schije viu colorate […] cu migală analitică o nouă rea-
litate“ (idem) O altă temă fundamentală a operei pictorului 
născut la Malaga a fost erotismul ardent, reliefat de urmă-
toarea strofă, pe care o citez în întregime, pentru strania ei 
frumuseţe: „m-am drogat cu esenţa feminităţii şi mi-am 
descompus iubitele pe pânză / în fiecare tuşă trasată după 
o noapte de dragoste palpită vâltorile firii / când te apuci 
de lucru rămâi singur tot ce avem e doar sinele nostru / un 
soare cu o mie de raze care-ţi perforează pântecele şi visele 
/ şi atunci femeile-zeiţe sau femeile-covoare devin doar note 
pe portativ / tomuri muzicale de sex şi fertilitate naştere şi 
moarte dragoste şi violenţă / din care formele şi culorile îşi 
extrag incandescenţa şi frumuseţea.“ (pp. 27-28) Într-adevăr, 
catalanul care se defineşte ca un „minotaur furios“ a absor-
bit energia vitală (şi) prin dragoste, nemurindu-şi iubitele 
în tablouri, îmblânzind golul interior prin culoare şi recre-
ând „o lume aflată în descompunere.“ (p. 28)

Într-un monolog interior imaginar, Henri Matisse afirmă: 
„eu nu am pictat lucrări am zugrăvit în lumină doar diferen-
ţele dintre lucruri / pielea subţire şi străvezie care leagă inima 
lumii finitul de infinit.“ Viziunea autorului faimosului colaj 
Tristeţea regelui – moştenitor al impresionismului şi neoim-
presionismului – este expusă cu subtilitate de Constantin 
Severin, care se identifică parţial (sau total?) cu Matisse în 
versurile următoare: „a picta înseamnă să-ţi uiţi toate ide-
ile şi teoriile tale în faţa realităţii îmbobocite / să-ţi croieşti 
cu dragoste şi curaj o cale de suflet în vulcanul lumii / să 
cauţi în ierarhiile vizibile şi invizibile polenul care generează 
lumina / ca să pictezi un trandafir trebuie să uiţi toţi tran-
dafirii desenaţi vreodată.“ (p. 31) Francezul ţintuit într-un 
scaun cu rotile în ultimii ani ai vieţii a rămas până la capăt 

„un sălbatic tatuat în suflet / cu culorile Africii şi pânza de 

păianjen a locurilor în care am ars de tot.“ Aşadar, Arta este 
balsamul care îl vindecă sau îi atenuează imposibilul mal de 
vivre, îi „acoperă rănile sângerânde cu o lume mai pură ca 
nevăzutul.“ (p. 32)

„Divinul Dali“ – cunoscut de toată lumea ca „geniul 
halucinogen cu o mustaţă subţire şi răsucită inspirată de 
Velásquez“, cel ce apărea în public îmbrăcat excentric, în 
„costum de scafandru cu un tac de biliard în mână“ (p. 39) – 
nu putea să lipsească din această serie de figuri tutelare ale 
Artei moderne. Un poem cu o puternică amprentă suprarea-
listă reconstituie universul „pasionatului şi perfectului disci-
pol al Suferinţei“, pentru care „întreaga existenţă a fost o fla-
cără agonizând sub semnul morţii […] timpurii.“ (idem) La 
finalul poemului, în aceeaşi notă onirică, poetul sucevean îl 
defineşte pe imprevizibilul artist născut la Figueres în 1904: 

„…a trecut prin lume alunecând printre ceasuri de buzunar 
topite / cu clipele misterioase şi alungite devorate de furni-
cile lui Einstein / şi a iubit artiştii care-şi tăiau venele fier-
binţi şi fantomatice/ ca să simtă cu toată ardoarea cum ţâş-
nesc curenţii subterani ai istoriei.“ (p. 40)

Graficianul, fotograful şi pictorul american Andy Warhol, 
faimos reprezentant al pop art-ului şi al expresionismului 
abstract nu este uitat. Nici în cazul lui, Constantin Severin 
nu scrie biografie clasică, el inventează posibilul monolog al 
celui ce a semnat seria de lucrări Dezastre şi moarte: „viaţa 
mea a fost o încercare de a uita prin artă copilăria zgudu-
ită de tuberculoză / şi de dansul Sfântului Vitus cu mişcări 
şi convulsii spontane ale chipului şi picioarelor […] m-am 
deghizat în bancher ori în clovn cu părul dezordonat şi pri-
virea fixă / ca să nu-mi zăriţi linia scurtă a vieţii şi şanţu-
rile adânci ale lacrimilor / corsetul chirurgical purtat după 
atentatul lui Valérie de la Factory / dinţii de vampir şi sune-
tele stridente ale vieţii cotidiene“ (p. 52) Merită să citez in 
extenso finalul, în care este surprinsă chintesenţa crezului 
warholian: „a face artă înseamnă a muri parţial şi a învia 
întreg / a regăsi explozia vieţii într-un grăunte de praf / focu-
rile de bucurie din inima lucrurilor de lângă noi/ frumuse-
ţea ţâşnind dintre bocancii murdari vată de sticlă şi şobo-
lani/ imaginea e o creangă de cireş înflorit încordată între 
cuvânt şi abis.“ (idem)

Vizitând muzeul interior al lui Ninel am retrăit emoţia 
redescoperirii unor pictori care mi-au marcat existenţa şi 
gustul artistic. Sunt tentată să-i dau dreptate lui Toti O’Brien, 
care afirmă în Postfaţă: „Identităţile rămân separate, contu-
rul lor este strălucitor şi impecabil desenat. Cu toate acestea, 
povestea este, desigur, una şi aceeaşi, dar nu doar pentru că 
toţi artiştii sunt personajele lui Severin. Nu. Poezia se scu-
fundă adânc în fiecare singularitate, încât se realizează o poli-
fonie.“ (p. 61) Originala reconstituire a unor biografii artis-
tice făcută cu subtilitatea şi erudiţia unui critic de artă, cu 
percepţia fină a pictorului şi poetului are ca rezultat o carte 
originală, pe care editura Eikon a publicat-o într-o condi-
ţie grafică ireproşabilă, cu o lucrare a autorului pe coperta 
I (Iată Expresionismul Arhetipal). Cititorului nu-i rămâne, 
după ce închide ultima filă a cărţii, decât să viseze la toţi 
aceşti pictori şi la pânzele lor. 
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E
Victor TEIŞANU

Pietre pentru templele 
aducerii aminte

Extrem de productivă pe terenul memorialisticii şi 
înţelegându-şi demersul ca pe o misiune morală faţă de 
atâtea nume ilustre cu care şi-a intersectat existenţa, Monica 
Pillat ne surprinde iarăşi, în chip agreabil, cu două noi cărţi 
de evocări: Ceasuri de demult (Bucureşti: Baroque Books 
& Arts, 2021) şi Bunicul meu fără mormânt. Gheorghe 
Ene Filipescu Bucureşti: Humanitas, 2022). Primul titlu, 
Ceasuri de demult, inducând arome sadoveniene, suge-
rează prin el însuşi că autoarea, de-a lungul celor peste 
200 de pagini, va călători în trecut, într-o lume apusă, dar 
reverberând încă puternic în conştiinţa culturală a urmaşi-
lor. Portretele, creionate cu mijloacele prozei clasice şi parcă 
întrecându-se în frumuseţe şi armonie, dau 
seama fiecare despre prototipul care le-a 
inspirat, totul convergând spre un vechi 
spaţiu de idealitate, unde spiritul creator 
şi valorile în mişcare liberă erau axioma-
tice şi sacrosancte. Sub penumbra tim-
pului, pe scenă renaşte nostalgic o gale-
rie de personaje impresionantă, alcătuită 
din simboluri perene, distincte în destinul 
lor, dar transmiţând, odată cu sentimen-
tul unicităţii, şi pe acela al unităţii, capa-
bile să edifice împreună o glorioasă para-
digmă naţională. Alături de exponenţii 
dinastiei Pillat (poetul Ion Pillat, pictoriţa 
Maria Pillat Brateş, Dinu şi Cornelia Pillat, 
Pia Edwards) şi cei reprezentând clanul 
Brătienilor (Mariuţa, mama lui Ion Pillat, 
Pia Alimăneşteanu etc.), pe imensa scenă 

vom revedea, ca într-un spectacol al magnificenţei, figuri 
emblematice precum Vasile Voiculescu, Vladimir Streinu, 
Cella Delavrancea, Lili Teodoreanu, Nicolae Steinhardt, 
Dan Duţescu, George Muntean, Ştefan Augustin Doinaş, 
Ion Ianoşi, Constantin Noica, Barbu Cioculescu, Părintele 
Bartolomeu(Valeriu Anania), Ştefan Câlţia, Ioana Celibi-
dache şi câte încă altele.

Am remarcat deja valenţele etice ale discursului memo-
rial. În gesticulaţia sa altruistă, Monica Pillat ştie că deţine 

„comori“, „din sipetul timpului“, încredinţate ei „spre păs-
trare“ (p.5). Perpetuarea amintirii, asigurând o necesară 
continuitate, devine terapeutică. E şi o lecţie moştenită în 

familie, de la mama Cornelia şi bunica pic-
toriţă: „Salvându-şi prin scris amintirile 
(…) mama a ieşit din deznădejde şi din sin-
gurătate, pentru că viaţa ei s-a umplut ast-
fel de sens. Şi ea şi Buni au fost asemenea 
unor vestale care au stat de veghe să nu se 
stingă focul sacru al memoriei“ (Imortele). 
Retrăirea unor pagini din trecut e înso-
ţită constant de temperaturi sentimentale 
înalte. Patosul conferă vibraţie şi produce 
în jurul tramei un nimb incandescent. În 
asemenea condiţii e implicat, subteran, şi 
un complex de factori subiectivi care nu 
fac decât să amplifice tensiunea interioară, 
sporind forţa fascinatoare. O singură dată, 
referindu-se la riscul romanţării trecutu-
lui, Monica Pillat invocă necesitatea echili-
brului şi privirii detaşate: „…trecutul nu 
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trebuie privit nici prea de-aproape şi nici de prea departe. 
Justa distanţă îl salvează şi ne alină pentru tot ce s-a pier-
dut. Atunci sufletul poate să se facă punte între prezent şi 
ce a fost demult“ (Prin Balcic). Totuşi, sunt puţine momen-
tele de luminozitate senină în substanţa acestor evocări. 
Nota dominantă o constituie regretul, aproape suferinţa, 
pentru ce putea să fie şi n-a fost, având drept cauză princi-
pală tăvălugul comunist. Chiar dacă, într-o lecţie de gran-
dioasă nobleţe, Nicolae Steinhardt, din postura deţinutului 
politic, apoi din cea a monahului la mănăstirea Rohia, teo-
retiza posibilitatea transformării calvarului în speranţă şi 
fericire. Şi că în aceeaşi cheie se cuvine citită şi Devenirea 
întru fiinţă, unde Noica oferă soluţii celor, dintr-un motiv 
sau altul, naufragiaţi sufleteşte: „Lucrând asupra minţii, 
ajungi să pricepi că o nenorocire care te-a smuls din mie-
zul lumii, ostracizându-te într-o singurătate de durată, este 
în fond o spargere de orizonturi, o şansă care ţi s-a dat să 
îţi sporeşti lăuntric fiinţa (…). Aşa că pierderea obişnuite-
lor repere e salutară în procesul devenirii, care treptat te 
poartă mai departe, către o nouă regăsire“ (De la Robinson 
Crusoe la Constantin Noica). Valabile ca raţionamente filo-
sofice, atât concluziile lui Steinhardt cât şi cele ale lui Noica 
sunt greu, dacă nu imposibil de pus în practică. De altfel, 
textele Monicăi Pillat lasă să se întrevadă un izbitor con-
trast între aristocratismul intelectual al personajelor evo-
cate şi tragedia lor, ca destine omeneşti, după instaurarea la 
noi a regimului comunist. E precum un tablou care înfăţi-
şează apusul soarelui, când lumina şi căldura ultimelor raze 
sunt înghiţite de întuneric. Însă oricât de potrivnice deve-
neau circumstanţele, aceşti boieri ai spiritului n-au renun-
ţat nicio clipă la eleganţa şi verticalitatea lor, dobândite prin 
cultură şi educaţie.

Dar cei ostracizaţi, în fond naturi superioare, s-au puri-
ficat prin suferinţă. Mai exact, calvarul lor a însemnat de 
fapt şi o percepţie înnoită a întâlnirii cu cerul. Nu întâm-
plător cei mai mulţi dintre locatarii gulagului românesc 
au urcat acolo, şi mai apoi în libertate, noi trepte pe scara 
credinţei şi emancipării, separându-se spiritual, prin înţe-
legerea subtilă a mecanismelor divinităţii, de carcasa lor 
efemeră. Însuşi Dinu Pillat, după cinci 
ani, patru luni şi trei zile de temniţă grea 
la Jilava, Gherla şi Aiud mărturisea că 

„putuse supravieţui numai deschizând o 
fereastră spre Dumnezeu“ (Revenirea). 
Mai mult, experienţa închisorii a contri-
buit la „descoperirea, după eliberare, a 
miracolului vieţii, a elementarei bucurii 
de a exista“ (p.57). Această funcţie catar-
tică a suferinţei conferă personajelor o 
aură de măreţie tragică, apropiindu-le de 
simbolistica modelului cristic. Însă din-
colo de toate consideraţiile, unele tonice 
în esenţa lor, textele au totuşi, ca numi-
tor comun, dureroasa traversare a deşer-
tului totalitar de către elitele româneşti 
deposedate de bunuri şi libertăţi. Dinu 
Pillat e arestat în ziua de Bunavestire a 

anului 1959. Familia asistă îngrozită la percheziţiile efec-
tuate de securişti. E căutat mai ales un corp delict special: 
manuscrisul romanului Aşteptând ceasul de apoi, consi-
derat de noul regim ca o apologie a mişcării legionare. În 
cele din urmă securitatea confiscă romanul, care va fi retur-
nat familiei abia după 5 decenii, în 2010. Între timp autorul, 
torturat cu cruzime în detenţie, cu oasele capului profund 
afectate, va muri, obosit şi bolnav, în 1975. Atunci, intruzi-
unile în viaţa privată erau ceva obişnuit. Securitatea supra-
veghea continuu persoanele indezirabile. În dosarul său de 
urmărire informativă Dinu Pillat devine „obiectivul“ numit 
Pion. Uneori turnătorii sunt recrutaţi chiar dintre membrii 
familiei, acolo unde se poate. Însăşi autoarea, copil fiind, în 
1957, e trasă de limbă de către una din mătuşile sale, tur-
nătoare cu numele de cod Cleopatra. Deposedat de bunuri 
şi fără loc de muncă, Dinu Pillat, spre a-şi întreţine fami-
lia, vinde pur şi simplu biblioteca bucureşteană a părintelui 
său. „Aşa s-au preschimbat treptat preţioasele cărţi în mân-
care, în lemne pentru sobe, în haine şi medicamente“ (Bibli-
oteci şi destine). E remarcabilă capacitatea Monicăi Pillat de 
a selecta amănuntul semnificant, care să facă textul revela-
toriu. Faptul devine evident în portretele personajelor sale, 
unde nuanţa trebuie să joace rolul principal. Dar şi când 
vorbim de creionarea atmosferei, pasajele narative ori des-
cifrări de psihologii complicate. Evocările, beneficiind de 
un lexic inspirat şi de inepuizabila empatie a autoarei, reu-
şesc de fiecare dată să provoace inclusiv participarea citi-
torului la vibraţiile textului. Nu neapărat locul într-o ierar-
hie valorică a eroilor săi o interesează pe Monica Pillat, cât 
relevarea din unghiuri noi a dimensiunii lor sufleteşti. Şi de 
fiecare dată se vede cum poeta şi prozatoarea îşi dau mâna, 
completându-se în beneficiul literaturii.

Deşi înrudită simpatetic şi ca atmosferă cu Ceasuri de 
demult, evocarea lui Gheorghe Ene Filipescu din Buni-
cul meu fără mormânt e totuşi o construcţie narativă spe-
cială. Pentru că acum textele Monicăi Pillat se transformă 
adesea în veritabil scenariu de film. Dar conţin şi elemen-
tele unui roman de investigaţii. Mai mult, pot fi circum-
scrise cu brio şi bildungsromanului. Că noua carte nu e 

doar produsul unui efort memorialistic 
o dovedesc numeroasele inserţii de ficţi-
une, care par menite să completeze golu-
rile din documente. În esenţă, Monica 
Pillat şi-a propus reconstituirea, cât mai 
aproape de adevăr, a vieţii bunicului ei 
matern, Gheorghe Ene Filipescu, întem-
niţat de comunişti pentru imaginare vini 
politice şi mort fără mormânt, în 1952, la 
penitenciarul din Târgu Ocna. În demer-
sul ei autoarea se bazează, cu temei, pe 
informaţii din fonduri arhivistice, prin 
definiţie riguroase şi credibile. Însă por-
tretul celebrului meşter cizmar din anii 
interbelici ai Bucureştiului se încheagă şi 
din diverse mărturii, scrise sau orale, fur-
nizate de bunica Tincuţa, de contempo-
rani, unii foşti colegi de puşcărie, dar mai 
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ales de cartea de amintiri a Corneliei Pillat, din 1996, Eterna 
întoarcere. Uneori mărturiile foştilor deţinuţi, excesiv de 
subiective, generează incertitudini: doi dintre aceştia susţin, 
fiecare în parte, că i-au vegheat ultimele clipe, trecându-l, 
prin împărtăşanie, de la ateism la credinţă (Cealaltă faţă a 
închisorii). Pe scurt, povestea lui Gheorghe Ene Filipescu 
nu e deloc una obişnuită. Rămas orfan în Olteniţa şi foarte 
sărac, pleacă pe jos la Bucureşti, intră ucenic într-o cizmă-
rie şi progresează repede. Printr-un favorabil concurs de 
împrejurări, devine el însuşi patron de atelier şi magazin 
de încălţăminte, se căsătoreşte avantajos şi câştigă meda-
lii la expoziţii internaţionale de specialitate. Inteligent şi 
energic, învaţă scrisul şi cititul la 17 ani, formându-şi apoi 
o solidă cultură de autodidact. Cumva firesc, se alătură de 
tânăr social-democraţilor conduşi de Titel Petrescu. Motiv 
pentru care, ca socialist, suferă o primă arestare, de câteva 
zile, în complicatul an 1907. Consecvenţa sa într-un crez 
politic, ţinând de o înţelegere sănătoasă a demnităţii umane, 
îl va costa însă mai târziu libertatea şi viaţa.

Portretul lui Gheorghe Ene Filipescu, aşa cum se încheagă 
din mărturii, e de o complexitate debordantă. Sunt evi-
dente câteva însuşiri: o nepotolită sete de cunoaştere, res-
pect pentru inteligenţa umană şi munca onestă, moralitate 
aproape religioasă. Le cere copiilor săi să înveţe temeinic, 
încât doi dintre fii absolvă facultăţi, unul devenind ingi-
ner, celălalt medic, iar fata, Cornelia, căsătorită mai târziu 
cu Dinu Pillat, se specializează în pictura religioasă româ-
nească din perioada medievală, dar totodată scrie sau edi-
tează cărţi de succes. Despre mama Cornelia, Monica Pillat 
afirmă că „avea o extraordinară memorie vizuală, olfactivă 
şi tactilă care o făcea să redea amintirilor sale carnalitatea 
dispărută şi parfumul“ (Răsfrângeri). Extrem de îndreptăţite 
aceste aprecieri şi pentru cea care le-a formulat! Cât despre 
cizmarul Filipescu, destinul său a fost de la un capăt la 
altul spectaculos şi neobişnuit. Patrona un splendid maga-
zin pe Calea Victoriei, vizitat de figuri proeminente ale vre-
mii şi avându-l ucenic la un moment dat chiar pe viitorul 
actor Ştefan Ciubotăraşu. Iată-l cucerind, cu luxoasele sale 
modele de încălţăminte, medalii la Barcelona şi Paris. Apoi, 
iată-l adresându-se printr-o broşură „oamenilor superiori“ 
din România, invitându-i să sprijine iniţiativa privată, să-şi 

unească energiile şi să fie mai aproape de popor: „Cine tre-
buie să fie mai clarvăzător ca oamenii superiori care poartă 
răspunderea binelui sau răului izvorât din activitatea lor? 
Eu văd mulţi oameni superiori dar nu văd iubirea care să-i 
apropie pe unul de altul, şi pe toţi la un loc de Neam“ (O 
pledoarie). Şi iată-l ţinând discursuri în Parlament, în apă-
rarea breslelor de mici meseriaşi: „Este urgentă nevoie să 
se realizeze un mediu prielnic dezvoltării grabnice a mese-
riilor, aceasta cu atât mai mult cu cât ţara noastră dispune, 
ca puţine altele, de zăcăminte ce pot fi transformate într-o 
uriaşă sursă generatoare de energii“ (Discursul din Parla-
ment). Odată cu regimul comunist a început şi prigonirea 
adversarilor politici, percepuţi ca trădători, bandiţi şi duş-
mani ai poporului. Socialiştii care n-au acceptat compro-
misul, adică absorbţia în partidul de inspiraţie sovietică, 
au fost imediat taxaţi ca duşmani şi trădători. Între aceştia 
şi atât de onestul şi consecventul Ene Filipescu, arestat în 
1949, apoi condamnat la 15 ani muncă silnică şi confisca-
rea averii. Încât pastorul Richard Wurmbrand, închis şi el la 
Văcăreşti, va remarca nu fără o undă de umor negru: „Sub 
guvernele burgheze fusese închis pentru politica lui socia-
listă, iar acum îl ţineau închis proletarii“ (Începutul deten-
ţiei). Bolnav de TBC, a murit la Târgu Ocna, fiind aruncat 
la întâmplare într-o groapă comună. Dincolo de condiţiile 
subumane din penitenciar, Monica Pillat, asemeni tuturor 
autorilor care au scris despre gulagul românesc, remarcă fer-
voarea cu care deţinuţii încearcă să-şi menţină vie gândirea, 
transformând marasmul carceral în focare de spiritualitate 
şi educaţie. Textele Monicăi Pillat alcătuiesc o monogra-
fie, cu reverberaţii persistente în conştiinţă, despre exis-
tenţa tumultuoasă şi tragică a unui român care, muncind 
şi perfecţionându-se neîncetat, n-a făcut decât să-şi pună 
în valoare talanţii primiţi în dar de la divinitate. Încercând 
să se păstreze în limitele documentelor, autoarea excelează, 
ca de atâtea alte ori, în descifrarea mecanismelor subtile ale 
psihologiei umane, confruntată cu o gravă situaţie de criză. 
Şi parcă uitând pentru o clipă de rigorile ştiinţei, Monica 
Pillat redevine scriitoare, încheindu-şi cartea cu o voltă lite-
rară clasică: cartea începe şi se termină cu două texte în care 
bunicul fără mormânt, în formă spiritualizată, prin inter-
mediul visului, se află în dialog cu autoarea.
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Nicolae OPREA

Mihai Ursachi – „ambasador 
al Melancoliei“

Poet autentic, de vibraţie eminesciană, fără nici o urmă de 
epigonism, Mihai Ursachi a devenit o figură emblematică 
în Iaşi-ul cultural, dacă nu şi în poezia postbelică, în genere. 
După debutul întârziat, momentul de vârf al creaţiei sale 
a fost atins în 1981, odată cu apariţia antologiei Inel cu 
enigmă, în colecţia Hyperion a Editurii Cartea Românească, 
cu postfaţă de Laurenţiu Ulici, Poetul optzecist Cassian 
Maria Spiridon, care fiinţează şi scrie în mijlocul acelu-
iaşi spaţiu de emulaţie spirituală, înzestrat cu simţ cri-
tic, întreţine vie posteritatea „locuitorului din mahalaua 
celestă Ţicău“ (cu propria expresie) trecut în nefiinţă îna-
inte de vreme, pe 1 martie 2004. În anul care marchează 
opt decenii de la naşterea lui Ursachi, Cassian publică o 
nouă ediţie din cartea dedicată înaintaşului, Nerăbdarea 
limitelor la Mihai Ursachi (Ed. Cartea Românească Edu-
caţional, Iaşi, 2021). O carte alcătuită ingenios, evitând 
didacticismul studiului monografic – deşi viziunea mono-
grafică este pregnantă -, prin însumarea de comentarii cri-
tice, interviuri şi texte inedite preluate din revistele ieşene 
conduse de autorul pasionat de subiect.

În jumătatea de critică literară şi eseistică a volumului 
modulat sunt reunite comentariile care reliefează specifi-
cul liricii „ursachiene“, dar şi textele teoretice despre arta 
poetică, în capitole profilate tematic: Arca magistrului orfic, 
Marea înfăţişare a lui Mihai Ursachi şi Poezia şi nerăbdarea 
limitelor la Mihai Ursachi. Cu bună-ştiinţă, Cassian Maria 
Spiridon uzează în titluri de sintagme metaforice purtând 
pecetea poetului evocat. El analizează temeinic motivele 
originale ale poeziei în cauză, dincolo de „directa filiaţie 
eminesciană“ – „cultivând un neoromantism în răspăr cu 

maniera consacrată“. Se desprind cu arguţie analitică din 
poemele reprezentative: orfismul congenital; postura tea-
trală a poetului; parodierea ironică a unor stiluri consa-
crate; cultivarea baladescului în manieră personală faţă de 
poeţii din Cercul literar de la Sibiu sau, mai departe, de 
baladistul francez François Villon; tragismul intrinsec al 
lirismului; tema timpului ş.a. Demonstraţia analitică con-
duce firesc către specificul discursului poetic: „Nu afecti-
vitatea stăpâneşte discursul poetic al lui Mihai Ursachi, ci 
conceptele mânuite cerebral şi alimentate din varii surse 
livreşti, ca pentru un ver4itabil ospăţ filosofic, în care hrana 
înalt spirituală este poezia.“

Vocea critică a analistului este, mai totdeauna, dublată 
de vocea sa lirică, prin exprimarea plastică a opiniei cu 
inflexiuni empatice: „Poemele sale sunt broderii poetice, 
încărcate de subtil rafinate ziceri abstracte, ce nu de puţine 
ori dau senzaţia unei maşinării perfecte, a unui perpetuum 
mobile ce funcţionează impecabil, dar fără a mişca nimic 
din loc, o continuă mişcare în gol, iluzionând doar aparenţa 
poeziei, astfel din goluri născând tot poezie.“ Se deduce 
această atitudine de identificare afectivă cu subiectul şi din 
titlul cărţii, în care este preluată sintagma lui Mihai Ursachi 
din eseul publicat în 1973 Poezia şi nerăbdarea limitelor. 
(În paranteză fie zis, expresia preluată ad litteram trebuia 
marcată cu ghilimele în titlul volumului actual). O teză pe 
care o susţine constant Cassian Maria Spiridon se referă 
la manifestarea spontană a unui grup orfic la Iaşi, alcătuit 
din „cei trei mari poeţi orfici moldavi de secol XX“: Mihai 
Ursachi, Dan Laurenţiu şi Cezar Ivănescu. Ideea este argu-
mentată prin citate din conferinţa Eminescu şi noi susţinută 
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de doctorul în filosofie Mihai Ursachi, şcolit în S.U.A., la 
Universitatea ieşeană.

Prin lectura eseurilor din volumele postume Ironia onto-
logică şi alte eseuri, Zdirea. Operă în proză. Eseuri literare şi 
filosofice şi Clipele vieţii, Cassian Maria Spiridon este con-
vins că „nu doar poezia ursachiană pledează pentru accen-
tuatul ei orfism, dar şi eseistica sa“. În analiza textelor teo-
retice reunite în aceste volume compozite de Daniel Corbu, 
el comentează obiectiv crezul artistic al lui Mihai Ursachi, 
completându-l adecvat cu versuri care ilustrează ideea. 
Într-un poem din ciclul Missa solemnis, de pildă, poetul 
este văzut ca „practicant al misterelor orfice“: „Făcui deci 
invocare şi semnele cerute,/ aprinsei în căţuie trei feluri de 
tămâie;/ intrai pe uşa strâmtă cât am putut de iute,/ cum 
e plăcut la duhuri, cum îţi plăcea şi ţie.“ Deşi recunoaşte 
că unele eseuri apar „minate de o estetică lejeră şi eclec-
tică“, Cassian subliniază importanţa lor în cunoaşterea artei 
poetice particulare: „Aici, în aceste pagini eseistice, aflăm 
Marea Înfăţişare a lui Mihai Ursachi, aşezată sub zodia 
reflexiunii asupra propriei existenţe poetice.“

„Înaintea optzeciştilor, el (M. Ursachi) scrie o poezie 
inteligentă, ludică, plină de ironie intertextuală, savuroasă 
lexical şi în stare de permanentă graţie“ – conchide Nicolae 
Manolescu în Istoria critică a literaturii române din 2008. 
Nu ştiu în ce măsură Cassian Maria Spiridon a fost influ-
enţat de opinia manolesciană, dar el distinge într-un poem 
analizat: „caracterele stilului optzecist sunt revelate avant la 
lettre – cultivarea resurselor poetice ale banalului şi faptu-
lui divers, ale cotidianului prozaic…“ Apoi remarcă: „Tex-
tele poetice existând doar pentru frumuseţea lor, într-un 
textualism pur, un postmodernism al zădărniciei, al scri-
erii poeziei pentru că nu are încotro…“ Încheind în alt 
context: „Mulţi optzecişti şi nu puţini dintre moldavi îi 
sânt direct coborâtori şi datori lirismului ursachian.“ Ast-
fel de anticipări conduc spre concluzia că nu întâmplător 
şi-a ales Ursachi tema tezei de doctorat din timpul exilu-
lui american: Poezia Fiinţei, de la Hölderlin la Paul Celan. 
Mihai Ursachi defineşte postmodernismul – „un concept 
a cărui idee centrală este des-centrare, excentricitatea Făp-
turii ajungând să se dezvăluie în cinstea noastră“. Reţi-
nem, în acest sens, din fragmentul reprodus în addenda 
volumului de faţă: „Postmodernismul literar nu consti-
tuie doar un alt „ism“, ci este o focalizare a spiritului lite-
rar care recunoaşte prioritatea ontologică a Fiinţei asupra 

logosului, timpului şi spaţiului şi fără îndoială Gewort-
fenheit, fiinţa-aruncată-în-lume-condiţiei umane, cu toate 
asumările responsabil omeneşti incluzând reflexiile filo-
sofice şi poezia esenţelor.“ (în Poezia postmodernă şi con-
ceptul existenţial).

Din partea documentară a cărţii, cuprinzând dialo-
gurile neconvenţionale cu subiectul ei putem reconstitui, 
cu detalii inedite, biografia dramatică a lui Mihai Ursachi, 
convergentă cu opera sa. Punctez câteva dintre momen-
tele existenţiale rememorate. Raportarea la Eminescu se 
petrece din adolescenţă când îşi petrece vacanţele la buni-
cii dinspre mamă din Ipoteşti: „Cele mai frumoase amin-
tiri le am tot din satul Ipoteşti, unde mă duceam în pădure, 
dar pe dealul celălalt, pământul nostru era exact pe dea-
lul opus, spre pădurea Cocorăni. Dealul lui Eminescu e 
dealul dinspre Botoşani.“ La 20 de ani, student la Filoso-
fie, fiind acuzat că dosarul sau conţine acte false şi urmă-
rit de Securitate, ia hotărârea să fugă din ţară înotând pe 
Dunăre spre Iugoslavia, dar este prins de grănicerii din 
Turnu Severin. Este condamnat ca deţinut politic: „4 ani 
temniţă grea, confiscarea averii şi 7 ani degradare civică. 
Am executat 3 ani la Penitenciarele Jilava şi Craiova şi 
Lagărul Georgieni, fiind eliberat după 3 ani tot din fortul 
13 Jilava,“ Mai târziu, în 1981, părăseşte „în deplină liber-
tate“ România, cu ajutorul unei burse acordate de Agenţia 
Culturală a Departamentului de Stat din S.U.A. şi solicită 
azil politic. Este ajutat să ocupe postul de asistent al Uni-
versităţii Statului Texas, unde se şi înscrie la doctorat. Deja 
americanizat, învăţând engleza şi pregătind teza, alege să 
se stabilească în climatul mai prielnic al Californiei: „În 
Texas clima este foarte rea: căldură ca-n iulie tot timpul 
anului şi umezeală. Încât am migrat pe malul Pacificului 
în California, şi acelaşi providenţial Don Eulert mi-a găsit 
şi locuinţă şi post la Universitatea Statului California din 
San Diego.“ Se întoarce în patrie în 1990, considerând că 
odată cu înlăturarea regimului comunist, cauza exilului nu 
mai există, şi este numit director al Teatrului Naţional din 
Iaşi (destituit după doi ani!) Recunoaşterea deplină a valo-
rii creaţiei sale poetice este consfinţită în 15 ianuarie 1992, 
când i se conferă Premiul Naţional Mihai Eminescu pe anul 
1991 în Biserica din Ipoteşti. Cum se vede, Cassian Maria 
Spiridon ştie să îmbie la confesiune şi a reuşit în Nerăb-
darea limitelor la Mihai Ursachi să combine fructuos exe-
geza cu documentarul.
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Constantin DRAM

Între cer şi pământ, 
tăcerea vorbeşte

Reprezentând volumul de debut al Ramonei Roman, eRam 
(cu ortografia semnificantă, apărut la editura băcăuană Art 
book) este o apariţie care atrage atenţia, în sens pozitiv, din 
mai multe motive. Remarcăm, mai întâi, calitatea discursului 
poetic, acesta fiind o marcă distinctă a tuturor poemelor inse-
rate de autoare în această carte. Lipsită de inhibiţii neproduc-
tive, poezia Ramonei Roman e structurată la nivelul a două 
cicluri, cu elemente stilistice şi de conţinut specifice: La lumina 
lunii, respectiv Cu aer de mister pierdut. Unitatea compoziţio-
nală este însă ingenios urmărită, fiind asigurată de conceperea 
unui subtil balans de natură psiho-filosofică ce priveşte eterna 
temă a poeziilor dintotdeauna, erosul. Trebuie însă menţio-
nat că poemele semnate de această autoare se situează într-o 
notă a originalităţii evidente, creatoare de poeticitate impli-
cită, preferând să privească totul ca şi cum ar instrumenta o 
cazuistică sensibilă, mereu îmbogăţită cu file noi ce ţin de 
noi şi noi abordări. Dincolo de mici alunecări/ ieşiri din con-
text (cu unele poeme ce se înscriu într-o tematică a medita-
ţiei sau/ şi satirice) celelalte texte rămân în această consacrare 
a temei mereu reluate, configurându-se astfel repertoriul ce 
poate trimite, inclusiv, spre un text celebru, Amor şi Psyche, 
aşa cum îl ştim din romanul lui Apuleius sau spre alte de gen 
(precum Zburătorul lui Heliade Rădulescu sau Cartea Nun-
ţii a lui Călinescu) în care înţelegerea (pe cât e posibil…) a 
infinitei problemei a iubirii e supusă unor nuanţate interpre-
tări. E un repertoriu ce poate fi mai lesne asumat dacă îl tri-
mitem la titlul volumului, în care se pot propune mai multe 
piste de discuţie. În primul rând este vorba de ortografierea 
deliberat ludic-postmodernistă, cu sensuri ce converg către 
creştere, devenire, împlinire, aşa cum o presupune o discuţie 
despre suflet (de la e la R); apoi, tot în titlu se află cuprinsă o 
altă dezvoltare semantică, ţinând de valenţele imperfectului 
în limbajul poeziei, ca un creator de stare raportabilă la visare, 
romantism, iubire, reverie etc.; în sfârşit, ca să restrângem sfera 
la o triadă semnificativă, în radicalul ascuns de vocabula ce 
dă titlul cărţii se află unul dintre cele mai puternice simboluri 
ale vieţii/ poeziei, anume ramul cel care poate fi văzut într-o 
largă trimitere spre vegetal sau doar ca mlădiţa ce aşteaptă ca 
în jurul ei să se organizeze noii vectori existenţiali: „eRam şi 
azi/ la poalele muntelui crud de-atâta verde/ privind cum îi 
flutură frunzele-n vânt/ prinse-n clame din coajă de stejar“.

Primul ciclu, mai amplu, lasă loc şi unor versuri ce trimit 
spre minime încercări de artă poetică/ definiri proprii ale actu-
lui poetic şi ale fiinţei poetice. „din pântecul unui cuvânt/ am 
clădit/litere/ din limbi nemaiauzite/ algoritmul lor mi-a smuls/ 
mi-a smuls foaia pe care scriam“ sau „îmi prind nemărginirea/ 
o să mă învălui/într-o pânză de păianjen“. Pot fi însă doar poze 
de moment, deoarece discursul poetic este sinuos şi lasă loc atât 
tonului meditativ-interogativ de nuanţă psihologizantă, cât şi 
sugestiiilor deschis intertextualizante, în care se simte o puter-
nică personalitate explodând în imagini: „tu eşti dracul/ din-
tre coastele mele/ şi de m-ar izbi cineva/ de pământ/ ai crăpa 
tu/ iar cu tine-ntreaga/ legiune de draci“. De altfel, preferinţa 
pentru un anume gen de imagistic este evident pe tot parcursul 
volumului. Despre ce scrie Ramona Roman? Cu foarte puţine 
imagini ce ţin de percepţia naturii, a cosmosului larg, fără 

note polemice 
sau elegiace, 
găsim în acest 
volum anumite 
poeme ce ating 
şi o uşoară notă 
socială, trimi-
ţând spre tare 
cunoscute ale 
epocii con-
t e m p o r a n e 
(anormalitate, 
superficiali-
tatea trăirilor, 
absenţa mora-
lei, stări de conflictualitate): „e mult praf/ în ceştile voastre/ 
cafea ordinară“, „nu dau bani pe banii tăi/ ia-ţi tu palate fă-ţi 
castele“, „M-am săturat de hoţi de buzunare/ De fufe proaste 
smăcuite cu pomadă“. Dar cele mai multe dintre textele poe-
tei, scrise cu o sensibilitate care o reprezintă de fapt pe autoare 
sunt cele despre Ea/ El, respectiv despre eros. E un eros supus 
dezbaterii, un eros unor sartrian (celălalt putând fi iadul), toate 
poemele putând fi văzute ca veritabile piese, replici nuanţate 
ale unui dosar ce se pre-face mereu, creionând, subtil, un mit 
original. Ea, fata, în ipostaze mereu împrospătate stilistic („cu 
rochie/ din pânză de păianjen“, „desculţă-n sfârşit de / octom-
brie“, „eu,/ îmbrăcată-n galben“) e cea care, în dialogismul ima-
ginat ca soluţie poetică, execută o complexă cercetare asupra 
unui imaginar erotic susţinut de un discurs poetic pe măsură. 
Textele mai apropiate de un lirism revelatoriu sunt accentu-
ate caligrafic, într-un adevărat joc al sentimentelor, al căută-
rilor, certitudinilor, neîmplinirilor, dorinţelor: „te-am căutat/ 
pe toate străzile de pe pământ“, „nu mă iubi prea mult/ sunt 
toxică“/ „te iubesc/ până-n pânzele albe/ nimeni nu te-a iubit 
aşa/ doar eu ştiu cum se face“.

Celălalt ciclu, intitulat Cu aer de mister pierdut validează 
alte disponibilităţi poetice ale autoarei. E cultivată mai mult 
prozodia cu tentă clasică, tonalităţile merg spre declamativ, 
spre discursul care îşi propune să devină persuasiv, împru-
mutând, pe ici pe colo, câte ceva din curgerea sprinţară spe-
cifică unor versuri ale Minulescu sau Topîrceanu, bine con-
textualizate de o memorie selectivă a unui foarte bun cititor 
de poezie. Tocmai din acest motiv, e de amendat inserarea 
poemului O floare pentru Eminescu, care nu îşi găseşte locul 
potrivit în acest volum.

Cu o siguranţă a scrisului care arată o temeinică ucenicie 
în domeniu, Ramona Roman, prin acest volum de debut, ia o 
opţiune serioasă pentru un drum care nu are cale de întoar-
cere, acela al trăirii (şi) pentru poezie. Viitoarele sale volume 
vor valida un destin poetic, suntem întru totul încredinţaţi, 
a unei poete care se va instala, definitiv, la „masa rotundă“, 
CĂUTÂNDU-ŞI TĂCEREA CARE VORBEŞTE ÎN VERSURI, 
după cum vedem într-un poem al său: „ploaia/ emigrant ile-
gal/ face ravagii/ printre petale/ ferestrele plâng/ porumbei 
rătăciţi/ urme de paşi nefăcuţi/ la masa rotundă/ nici tăce-
rea nu mai stă“.
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Radu VOINESCU

Gherismul (V)
Gherea şi scriitorii români
Primele analize lungi, cuprinzătoare de opere din critica 
noastră apar nu în revista „Junimii“, cum probabil ar fi fost 
de presupus, ci în publicaţiile de stânga, iar ele i se dato-
rează lui C. Dobrogeanu-Gherea. „Trei comedii ale lui 
I.L. Caragiale“, în „Contemporanul“, numerele 10-11-12, 
15 mai-15 iunie 1885, „Caragiale fluierat“, în „Drepturile 
omului“, nr. 89, din mai 1885 (e drept, acesta nu e decât o 
cronică de mai mică întindere, dar exprima prompt pul-
sul vieţii literare şi al scenei româneşti), „Dl. Brociner ca 
descriitor al vieţei ţărăneşti“, în „Contemporanul“, nr. 15, 
din 1-15 august 1885, „Pesimistul de la Soleni“, foarte 
critica întâmpinare la adresa romanului În faţa vieţii, de 
Duiliu Zamfirescu, în „Contemporanul“, nr. 4, din octom-
brie 1886, un fragment din „Poetul ţărănimii“, dedicat, 
fireşte, lui G. Coşbuc, în „Evenimentul literar“, nr. 35, din 
august 1894, „Eminescu“, în „Contemporanul“, numerele 9 
şi 11, martie şi mai 18871. Un articol plănuit despre Barbu 
Ştefănescu-Delavrancea, „talentatul şi simpaticul nostru 
nuvelist“, cum îl numeşte, nu va fi scris propriu-zis, ci se 
va transforma (pretextul fiind un artificiu polemic, ceea 
ce adaugă la însuşirile lui Gherea în materie, despre care 
am vorbit deja) în celebrul „Asupra criticei“. Delavrancea 
nu e analizat, despre nuvelele lui sunt emise doar fugare 
opinii, simpatia criticului este evidentă dincolo de nive-
lul declarativ, mai ales că, mult mai târziu, undeva, în „Dl. 
Panu asupra criticii şi literaturii“, afirmă, şi nu e prima 

1  T. Maiorescu publică „Eminescu şi poeziile lui“, articol schematic şi 
destul de sărac în ceea ce priveşte subiectul, poeziile, şi analiza aces-
tora, partea cea mai importantă fiind centrată pe versificaţie şi pe rima 
eminesciană, marcat în prima parte de note de necrolog şi de evocare, 
cu adaosuri de elemente biografice şi cu precizări ţinând de editarea 
volumului din 1883, în „Convorbiri literare“, numărul 8, din 1889.

oară, că îi preţuieşte ideile care au atingere cu critica lite-
rară. Prin discuţia aceasta nu urmăreşte altceva decât să 
combată concepţia dominantă în mentalitatea şi în prac-
tica timpului potrivit căreia o operă literară considerată 
realizată, care place şi se bucură de un anumit succes, ar 
putea fi deasupra oricărei critici.

Alte texte apar în volume, fără a fi trecut prin circuitul 
revuistic. „A. Vlahuţă“ apare în primul volum de Studii 
critice, în 1890, „«Făclia de Paşte» şi «Năpasta»“, se înţe-
lege, despre Caragiale, vede lumina tiparului în al doilea 
volum al Studiilor critice, în 1891, ca şi, „Criticii noşti şi 
«Năpasta»“, iar „Poetul ţărănimei“ apare integral în Studii 
critice III, în 1897.

Comentând, în primul tom din Studii critice, piesele lui 
Caragiale, apărute în volum,2 Gherea face mai întâi câteva 
observaţii care ţin de mediul social, de conjunctura isto-
rică, ideologică şi economică de după Revoluţia de la 1848, 
când „o pleiadă de tineri generoşi au introdus la noi formele 
sociale moderne“3. Din această sincronizare,4 realizată de 
o burghezie care încă nu se formase bine, „incultă“, cum 
spune el, sub acest raport, faţă de burghezia din ţările apu-
sene, nu puteau să rezulte decât: „multă nepricepere, schi-
monosire, falsificare a instituţiunilor şi culturei europene“.5 

2  Este vorba de „I.L. Caragiale“, în C. Dobrogeanu-Gherea, Studii cri-
tice, vol. I, apărut la Tipografia „Românul“, Vintilă C.A. Rosetti, din 
Bucureşti, în 1890. 

3  C. Dobrogeanu-Gherea, Studii critice, Ediţie îngrijită de George Ivaşcu, 
Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1967, p. 258. Citatele, în conti-
nuare, ca şi până aici, după această ediţie.

4  C. Dobrogeanu Gherea vorbeşte şi acum, dar şi în alte rânduri, despre 
acţiunea de a împrumuta instituţii şi valori ale Occidentului la noi în 
ţară în termeni care te fac numaidecât să vezi în el un precursor al ideii 
de sincronism, promovată mai târziu de E. Lovinescu. Pe larg despre 
această întâietate în Z. Ornea, Opera lui C. Dobrogeanu-Gherea, ed. cit.

5  C. Dobrogeanu-Gherea, Studii critice, ed. cit., p. 258. 
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Era ceea ce îl nemulţumea, profund, cum este cunoscut, 
şi pe T. Maiorescu.

a). Caragiale
Pentru Gherea, orice operă este nu numai un prilej de ana-
liză obişnuită, în care să fie relevate meritele sau scăderile 
unui text interpretat, ci şi o ocazie de a trece către nivelul 
teoriei literare. Dacă Delavrancea este pretextul pentru a 
discuta despre starea criticii de la noi la momentul respec-
tiv, interpretarea lui Caragiale va genera şi ideile polemice 
la adresa lui Maiorescu din „Perso-
nalitatea şi morala în artă“.

Revenind la studiul pomenit, 
comentatorul apreciază, corect, că în 
comediile lui Caragiale, la care vede 
un mare talent, dublat de un talent 
satiric, există o notă generală, anume 
bătaia de joc, ridiculizarea anomalii-
lor generate de clivajul dintre formula 
instituţiilor europene recent intro-
duse şi mentalitatea în cadrele căreia 
fiinţează acestea la noi, iar când zice 

„instituţii“, trebuie să înţelegem noţi-
unea în sensul ei sociologic. Conu 
Leonida faţă cu reacţiunea este cea 
mai mică, cea mai neînsemnată din-
tre comediile lui Caragiale, dar aici, 
spune criticul, se poate descoperi, în 
germene, „talentul lui Caragiale cu 
toate marile lui calităţi şi cu toate 
neajunsurile lui“, pentru că în această 
piesă se dezvăluie „un umor, un spi-
rit, un râs vesel şi nesilit, o observaţie 
adevărată, reală şi fină, o pricepere de 
scenă perfectă, o exactă pătrundere 
psihică şi o vedere limpede asupra fiecărei mişcări a eroilor“.6 
Pentru el, O noapte furtunoasă şi O scrisoare pierdută sunt 
în mod evident capodopere prevestite de amuzanta farsă 
care este Conu Leonida… Este de remarcat observaţia asu-
pra „priceperii de scenă perfecte a lui Caragiale“.

Dincolo de capacitatea de a integra corect opera cara-
gialiană în contextul social şi politic al epocii, relevând, 
contrar criticilor care îi reproşau dramaturgului orien-
tarea către mediile umile, triviale, tocmai meritul de a-i 
aduce pe scenă pe reprezentanţii unei lumi care atunci se 
ridica, mahalagiii cu oarecare stare fiind nu doar bazinul 
electoral foarte important în sistemul de vot al României 
celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea, ci şi pepi-
niera care va genera, din crâşmari şi cherestegii, bancheri 
şi burghezia mai însemnată, cu rol important în economie, 
în politică şi în administraţie.

După ce se opreşte asupra fiecărui personaj, cu explica-
ţii, interpretări, desluşiri ale psihologiei, ajunge la a releva 
o trăsătură a talentului satiric caragialian, atrăgând atenţia 

6  „I.L. Caragiale“, în C. Dobrogeanu-Gherea, Studii critice, ed. cit., p. 259.

asupra unei chestiuni care unora le scapă şi în zilele noas-
tre, anume că nu trebuie căutată „o absolută identitate între 
tipurile lui Caragiale şi tipurile similare din viaţa reală, şi 
nici între frazele ce pronunţă eroii lui şi între acele pe cari 
le spun oamenii ce trăiesc realmente şi care au dat mate-
rial lui Caragiale pentru scrierile lui“. Iar aceasta pe fondul 
faptului că „satira şi-a arogat totdeauna dreptul unor exa-
gerări“, adăugând şi că „lucrările marilor maeştri satirici 
întrec mult în exagerări pe ale lui Caragiale“.7 Nu putem 
verifica, la o asemenea distanţă, dacă lucrurile se prezentau 
întocmai şi dramaturgul nu exagera. Mai degrabă, cu per-

cepţia actuală, ni se pare că o făcea, 
dar putem încerca să îl credităm pe 
criticul care cunoştea, desigur, pul-
sul vieţii de atunci.

Privitor la arta lui Caragiale, mai 
reţinem o observaţie preţioasă: minu-
ţiozitatea indicaţiilor legate de ges-
turi, mimică, mişcare scenică şi aşa 
mai departe; cu un cuvânt, didas-
calia. Ceea ce face, adaugă Gherea 
altor observaţii de adâncime, ca pie-
sele acestea să fie uşor de jucat şi, nu 
mai puţin important, „aşa de intere-
sante la citire“8.

Şi, cu toate că îl admiră şi îl pre-
ţuieşte atât de mult,9 nu poate să nu-i 
avanseze şi câteva critici destul de 
severe. Una ţine, însă, numai de limi-
tele criticului, despre care vom vorbi 
mai în amănunt, la un moment dat, 
anume, el este nemulţumit că dra-
maturgul, „indiferent în materie de 
politică socială“, nu are un „ideal 
social înalt“, spre deosebire de Vol-
taire, care, „tocmai fiindcă avea ideal 

aşa de înalt şi de mare […], râsul lui a zguduit lumea de 
atunci“. Dacă ar fi avut „aceeaşi gândire care să fie mult 
mai presus decât societatea în care trăieşte, ar fi izbutit mai 
multe prin comediile sale“10. Alta se referă la deficienţele 
de compoziţie din D-ale carnavalului, o serie dintre rezol-
vările acţiunii petrecându-se „în culise“, nefiind, în con-
secinţă, bine fundamentate narativ, scenic. De asemenea, 
Miţa Baston e „nereală şi nelogică“, iar numeroasele bătăi 
nu arată decât că „bătaia e pusă pe scenă numai pentru a 
face pe public să râză“11.

În „«Făclia de Paşte» şi «Năpasta»“, publicat în Stu-
dii critice, II, din 1891, remarcă – se pare, nu era singu-
rul în epocă – influenţa lui Dostoievski asupra scriitorului 
român. Prilej de a face alte precizări teoretice cu privire la 
a copia şi a prelua influenţe: „Diferenţa dintre copiator şi 
artist va fi următoarea: pe când la un copiator, în scrierea 

7  Ibidem, p. 259.
8  Ibid., p. 275.
9  Vor deveni, de altfel, prieteni foarte apropiaţi, pe viaţă.
10  Ibid., p. 278.
11  Ibid., p. 279.

C. Dobrogeanu-Gherea pe la 1910
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lui, va reapărea tot opera citită, dar întunecată şi schilo-
dită, la un artist opera citită va fi mai mult un pretext de a 
crea, iar opera creată va purta semnele intelectului, tem-
peramentului, caracterului, personalităţei artistului.“ Ca 
urmare, „vom avea de-a face cu două opere diferite“.12 
Rândurile acestea sunt, într-un fel, premonitorii, dar nu 
au putut să îl apere suficient pe marele dramaturg, acuzat 
de plagiat un deceniu mai târziu, numai din rea credinţă, 
de C.A, Ionescu (Caion).

Cu toate că are obiecţii la o serie de detalii de construcţie 
din „Făclia de Paşte“, analiza pe care o face nuvelei este una 
prin care se relevă minuţios modul 
în care autorului îi izbuteşte gradarea 
atmosferei de groază şi crescendo-ul 
stărilor psihologice prin care trece 
Leiba Zibal, până la paroxismul care 
scoate din personajul timid şi fri-
cos un altul, al cărui curaj se naşte 
din spaimă. Oprindu-se la „Năpasta“, 
se ridică ferm împotriva insinuări-
lor de plagiat după Dostoievski la 
adresa lui Caragiale (fără îndoială, 
atunci, ca şi acum, unii vorbeau des-
pre plagiat fără să cunoască şi să pri-
ceapă natura fenomenului), arătând 
că drama este doar influenţată de 
scriitorul rus, ea rămânând în între-
gime creaţia celui de-al doilea. O cre-
aţie cu multe merite, semnalând o 
noutate absolută în literatura noas-
tră. Cu toate că finalul piesei nu-i 
pare tocmai bine justificat, prin ale-
gerea personajelor şi prin aducerea 
în faţa publicului a unui caz privind 
intensitatea nedreptăţii şi atrocită-
ţii tratamentului justiţiei şi al auto-
rităţilor statului la adresa unui om 
de jos şi a urmărilor profund, defi-
nitiv traumatizante ale acestora, „Caragiale e unul dintre 
cei dintâi care pe scenă a ridicat un colţ mic de pe marile 
suferinţi ţărăneşti“13.

b). Decepţionismul
Urmărind mişcarea literară din România în al optulea şi al 
nouălea deceniu ale secolului al XIX-lea, lui Gherea i se pare 
că desluşeşte în noile apariţii trăsături care îl îndreptăţesc să 
ia act de existenţa unui curent literar. Astfel încât, cu bosa 
lui de teoretician, gata să îi şi dea numele: decepţionism! 

12  Ibid., p. 290. Gherea nu foloseşte în acest context conceptul de origi-
nalitate. Dezbaterile în jurul acestuia se vor purta ceva mai târziu. Pen-
tru o discuţie asupra cvasi-totalităţii paradigmei preluărilor şi a dife-
ritelor tipuri de influenţe se poate urmări „Plagiatul – de la anatemă 
la elogiu“, în Radu Voinescu, Spectacolul literaturii, Editura Muzeul 
Literaturii Române, Bucureşti, 2004.

13  Ibid., p. 317. Citadinul Caragiale a fost – nu chiar în treacăt fie zis – 
foarte atent întotdeauna asupra suferinţelor ţărăneşti. 

Greşeşte, pesimismul pe care îl înregistrează în mai multe 
creaţii poetice şi în proză ale acelor ani ţine de ceea ce se 
poate numi un spirit al timpului, de o modă literară, întru-
câtva. Se transferă în literatură atmosfera generată de situ-
aţia deloc fericită în care se afla societatea noastră, în care 
tinerii înzestraţi, dacă nu proveneau din clasa de sus ori din 
burghezia în ascensiune accelerată, nu găseau prea multe 
puncte de sprijin pentru idealurile lor, pentru împlinire, 
pentru a răzbate mai sus, conform meritelor.

Dar să urmărim puţin argumentele lui Gherea, care 
publică, în numărul din 8 februarie 1887 al „Contem-

poranului“, articolul „Decepţionis-
mul în literatura română“. „Am chib-
zuit“ – mărturiseşte – „cu ce cuvânt 
am putea caracteriza mai bine epoca 
noastră literară, care e trăsătura 
caracteristică prin care această lite-
ratură se deosebeşte de cea care a 
precedat-o şi de cea care, probabil, 
o va urma? Cum să numim curen-
tul nostru literar?“14 S-ar fi gândit la 

„pesimism“, dar îşi dă seama că evan-
taiul de sensuri sub care este folo-
sit cuvântul, la noi şi în alte limbi, 
în vocabularul comun, dar şi în cel 
filosofic, nu-l ajută deloc, dimpo-
trivă. Şi atunci, alegerea cade asu-
pra cuvântului „decepţionism“, „ce 
caracterizează literatura noastră con-
temporană, care şi-a găsit răsunet în 
Eminescu, Delavrancea, Vlahuţă şi-n 
o mulţime din scriitorii noştri, în cei 
care au ceva talent, precum şi în cei 
care sunt cu totul lipsiţi“.15

Şi atunci dezvoltă o întreagă argu-
mentaţie, excelent susţinută retoric şi 
abundând în exemple, legată de posi-
bilele cauze: în filosofia schopenha-

uriană, în filosofia mai veche, în buddhism, în înrâurirea 
literaturii apusene, în religie, în ateism, în ştiinţă, în sis-
temul politic modern, în marea influenţă şi autoritate ca 
poet a lui Eminescu, la noi, şi aşa mai departe.

În ciuda perspicacităţii sale, Gherea nu a reuşit să iden-
tifice cu adevărat un curent literar şi să îi dea numele, con-
fundând ceea ce se numea în epocă mal du siècle sau spleen 
(fenomen despre care avea cunoştinţă, de altfel, cum vom 
vedea imediat), cu alte cuvinte, un fond sufletesc irigând şi 
o serie de creaţii literare, cu ceva mai organizat. „Decepţi-
onismul“ lui nu răspundea decât unui criteriu tematic sau 
de orientare, de atmosferă, mai curând, dar el căuta „pri-
cina ori pricinile decepţionismului veacului nostru, pricina 
ori pricinile boalei veacului“.16 Lipseau luările de poziţie 

14  Ibid., p. 95.
15  Ibid., p. 96.
16  C. Dobrogeanu-Gherea, op. cit., p. 101. „Generaţia noastră, ca şi 

cele dinaintea sa, zace de boala veacului“, spune Hippolyte Taine, pe 

Pagina de titlu la „Studii critice“,  
volumul I, 1890
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programatice, poate nici ele întotdeauna absolut necesare, 
dar nu se arătau acele forme şi formulele literare noi prin 
care să fie susţinută o asemenea mişcare.

În cele din urmă, explicaţiile vin tot pe terenul care-i 
era drag, familiar, de data aceasta căzând el însuşi în cap-
cana de a crede în uşurinţa aplicării acestei chei: materia-
lismul economic. Păstrez expresia lui şi nu folosesc materi-
alism dialectic şi istoric, de această dată, pentru că această 
formulă limitativă este în consonanţă cu teoria pe care o 
propune. Iar teoria pe care o propune desemnează că „pri-
cina decepţionismului nostru, a decepţionismului poeţi-
lor noştri, obârşia lui, sunt anomali-
ile societăţii burgheze. Pricina boalei 
veacului e starea patologică a civili-
zaţiei burgheze.“17

Din păcate pentru el, explicaţia 
aceasta pentru naşterea unui curent 
literar ca acela pe care vrea să-l defi-
nească nu se poate sprijini numai 
pe asemenea elemente argumenta-
tive. Pentru a explica un curent lite-
rar trebuie luaţi în calcul mult mai 
mulţi factori, unii dintre ei extrem 
de subtili, precum procesul istoric 
şi structural de evoluţie intimă a for-
melor literare şi a psihologiei crea-
ţiei şi a receptării, decât a putut el 
invoca. Gherea ştia asta, dar un ase-
menea demers era prea mult la vre-
mea respectivă, chiar şi pentru un 
gânditor atât de înzestrat.

Cu toate acestea, conceptul de 
decepţionism devine operaţional 
pentru metoda lui, devenindu-i idi-
omatic şi folosindu-l adesea, fie în 
analiza mentalităţii epocii, fie, bine-
înţeles, în analiza operei unui autor 
sau altuia. De fapt, dacă nu se face caz de ideea că ar fi 
vorba de un curent şi nu se iau în seamă alegaţiile care 
decurg de aici, ca simplă situare a unui eveniment artistic, 
a unei opere într-un context admis ca funcţionând ad-hoc, 
se poate discuta relativ cu folos, cu condiţia păstrării lui în 
interiorul analizei lui Gherea, fără tentaţia de a-l extinde 
şi de a-l întrebuinţa de sine stătător. Decepţionismul, aşa 
cum îl putem azi înţelege, nu era decât o formă de a con-
tura anumite psihologii ale timpului, anumite destine, pri-
vite în ficţionalitatea lor şi în funcţionalitatea lor narativă, 
în cele din urmă, poate şi o modă ce presupunea un anumit 
fel de a simţi şi de a se manifesta al unor autori care se imi-
tau oarecum unul pe altul în această privinţă, ca şi în a-şi 
satisface cititorii, dar în cadrul unor formule literare tra-
diţionale, într-un fel. La o adică, şi poporanismul, şi sămă-
nătorismul, implicau alegerea unor medii, a unor teme, a 

ale cărui consideraţii din Istoria literaturii engleze îşi aşează Gherea 
o parte a demonstraţiei. Cf. infra, p. 99.

17  Ibidem., p. 107.

unor personaje, dar dacă acolo scopul era manifest expri-
mat, în cazul acestei literaturi „de gust“ aşa ceva lipseşte.

c). Vlahuţă
La Alexandru Vlahuţă, comentând, în studiul menţionat 
la începutul acestui capitol, un volum de nuvele şi unul 
de poezii, remarcă numaidecât caracterul „decepţionist“ 
al tuturor bucăţilor cuprinse în primul, pentru a conti-
nua: „Şi tot melancolic, sombru şi dureros e conţinutul 
volumului de poezii.“18

Iar una din cauzele decepţionis-
mului din micul volum de poezii 
este „poziţia artei în societatea de 
azi“. Gherea nu este un idealist naiv 
şi cu atât mai puţin un paseist ca să 
creadă că arta a fost privilegiată în 
epocile mai vechi. În repetate rânduri 
afirmă că societatea burgheză consti-
tuie un mare salt înainte faţă de feu-
dalismul care dominase mai bine de 
o mie trei sute de ani, exemplificând 
amplu, folosindu-se de propriile ima-
gini plastice, foarte sugestive, ori de 
poziţiile altor gânditori. Părerea lui 
este că s-a creat o falie între idealu-
rile cu care revoluţiile burgheze au 
pornit la drum şi realitatea configu-
rată după aceea, o dată cu instalarea 
noilor relaţii de producţie şi sociale, 
a noilor instituţii. „Mai mică e deose-
birea dintre măreţul Apollon şi scâr-
bosul Silen, decât dintre societatea 
făgăduită de utopiştii burgheziei şi 
cea întemeiată în adevăr. […] Pricina 
decepţionismului nostru, a decepţio-
nismului poeţilor noştri, obârşia lui, 

sunt anomaliile societăţii burgheze. Pricina boalei veacu-
lui e starea patologică a civilizaţiei burgheze“ scrisese în 

„Decepţionismul în literatura română“19. Şi, zice el, cum 
să nu fie aşa dacă „În locul libertăţii, o crudă robie econo-
mică: minele întunecoase, fabricile fără aer, nesiguranţa 
zilei de mâine. Da, burghezia a prefăcut societatea după 
chipul şi asemănarea sa: iubirea e marfă; familia, gheşeft; 
cinstea, morala, idealurile măreţe n-au nici un rost. Toate 
sunt fleacuri, banul să trăiască; banul este ideal, banul reli-
gie, banul zeu, şi pântecosul burtăverde prorocul său.“20 
Cum se vede, aici se insinuează activistul politic, cu dis-
cursul lui incendiar.

Cu toate că rezonează în multe privinţe cu versurile lui 
Vlahuţă, mai ales, pe care îl percepe mai mult sau mai puţin 
ca pe unul dintre tovarăşii de suferinţă, prozei găsindu-i 
multe cusururi, pe drept cuvânt, nu se lasă impresionat de 
această vagă comuniune, ci afirmă răspicat: „Concepţiunea 

18  Ibid., p. 219.
19  Ibid., p. 106.
20  Ibid., p. 106-107.
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poetică a lui Vlahuţă e mult mai puţin vastă decât a lui Emi-
nescu, şi multe chestii filosofice şi sociale nu sunt atinse“. 
Concede, totuşi, că se află în faţa unui scriitor la primele 
volume, aşa încât continuă: „ori, poate ar fi mai drept a 
zice nu sunt încă atinse“.21

Analiza poeziilor lui Vlahuţă, pe care îl socoteşte înru-
dit cu acea şcoală franceză a cuvântului, remarcabilă prin 
Flaubert, fraţii Goncourt şi Théophile Gautier, denotă o 
fină înţelegere, cum am spus, multă rezonanţă. Textul este 
amplu, elocvent, copios ilustrat cu versuri. Din nefericire 
pentru bietul Vlahuţă, care nu era, deci, un poet aşa de rău, 
fiind un înzestrat meşteşugar, rimând armonios22, constru-
ind imagini pregnante, la fiecare pas este comparat cu Emi-
nescu. Poeziilor sociale, cele care descriu natura sau au ca 
temă dragostea le găseşte mereu câte un pandant în creaţia 
eminesciană, această punere în paralel dezavantajându-l 
aproape dezastruos pe junele poet.

d). Eminescu
Gherea cunoştea bine literatura română de dinainte de Emi-
nescu şi face uneori referiri lapidare şi exacte la Grigore 
Alexandrescu, Nicolae Bălcescu, Mureşianu, Bolintineanu 
şi alţii. El este unul dintre aceia care au înţeles bine codu-
rile culturii române, de aceea, chiar când greşeşte, mai ales 
din cauza limitelor în critica şi teoria literară a timpului său, 
analizele pe care le face au consistenţă şi îşi păstrează o anu-
mită îndrăzneală a pionieratului. Valabile, indiscutabil, sub 
foarte multe aspecte la momentul când au fost scrise, astăzi 
rămân, tot sub multe aspecte, cum se spune, „datate“. Câte 
dintre teoriile trecute astăzi la inventarul istoric nu au fost 
utile la vremea lor?! Acestea este felul în care avansează şti-
inţa, fie că vorbim în termenii schimbărilor de paradigmă 
ale lui Karl Popper, fie în aceia ai treptelor utile, apoi depă-
şite, în teoriile literaturii, după cum a arătat René Wellek.

Îi este uşor, având în vedere acestea, ca, fără a abandona 
vreun moment spiritul său critic, să se apropie de poezia 
lui Mihai Eminescu manifestând o cuprindere şi o empatie 
prin care îşi depăşeşte contemporanii, inclusiv pe Maiorescu. 
În ciuda tuturor actelor cunoscute ale criticului „Junimii“ 
faţă de persoana lui Eminescu23 şi a meritelor pentru care 
cultura română îi va rămâne mereu datoare în cultivarea 
şi păstrarea operei acestuia, în exerciţiul critic Gherea l-a 
valorizat mai intens decât acesta, culminând cu momentul 
în care l-a trecut între poeţii mari ai lumii.

21  Ibid., p. 221.
22  „E îndeobşte recunoscută frumoasa şi armonioasa limbă din scri-

erile lui. După Alecsandri şi Eminescu, cari au creat adevărata limbă 
poetică, pentru lirica noastră, Vlahuţă e demnul urmaş şi emul al 
lor. Corectitudinea în ritm, în versuri, e tot aşa de desăvârşită ca şi 
în cele mai bune poezii ale lui Eminescu. Din când în când numai, o 
rimă necorectă. Câteodată, strâmtorat în marginile ritmului şi rimei, 
poetul aleargă la fel de fel de meşteşuguri, expediente, pentru a da 
strofei o formă potrivită pentru exprimarea unui anumit simţământ.“ 
(Ibidem. p. 250).

23  Nu iau în calcul aici atitudinea profund ostilă a lui Maiorescu şi con-
secinţele acesteia faţă de legătura dintre Eminescu şi Veronica Micle, 
rămasă încă subiect de controversă.

A scris mult despre Eminescu, atât de mult şi de sub-
stanţial, cu suficiente priorităţi ideatice şi interpretative 
ca să i se dea întâietate între eminescologi. După părerea 
mea, eminescologia, dacă o acceptăm ca disciplină, cu el 
se naşte. O probează nu doar foarte întinsul studiu „Emi-
nescu“, publicat, cum am văzut, în 1887, ci şi „Decepţio-
nismul în literatura română“ (consacrat tot poetului, în 
fond). Şi, de asemenea, „Dl. Panu asupra criticei şi literatu-
rii“, unde Eminescu este una dintre cheile cele mai impor-
tante, dacă nu cea mai importantă a demonstraţiei prin 
care amendează părerile junimistului, un capitol, al treilea, 
intitulându-se „Eminescu şi curentul eminescian“. Referiri 
largi, mai mult decât semnificative la creaţia poetului şi la 
personalitatea acestuia se află în „Asupra criticei“, în „Per-
sonalitatea şi morala în artă“, în „Tendenţionismul şi tezis-
mul în artă“, în „Asupra mişcării literare şi ştiinţifice“, ca 
să le menţionez doar pe cele unde îşi sprijină cel mai apă-
sat şi mai amplu ideile pe aceste referiri.

Pentru criticul instalat la acea oră în fruntea domeniu-
lui, la noi, preluând locul de la Maiorescu, Eminescu este 
cu necesitate apărut ca urmare a condiţiilor sociale şi eco-
nomice ale celei de-a doua jumătăţi de veac XIX românesc. 
Convingerile materialist-dialectice nu-l părăsesc, după cum 
se vede. Pentru că, opinează el, în acea epocă în care în lite-
ratura noastră romanul nu avea condiţiile, tradiţia, dez-
voltarea, încă, pentru a exprima tendinţele sociale şi artis-
tice ale vremii, aşa cu se întâmplase în literaturile apusene, 
revenea ca acest rol să fie asumat de lirică. Era inevitabil, 
în acest context, „ca un poet liric să fie acela care, expri-
mând propriile sale gânduri şi simţăminte zbuciumate, să 
exprime totodată starea de suflet (l’état d’âme) a epocii sale“ 
afirmă în „Dl. Panu…“. Ar fi putut să fie oricare poet zgu-
duit de aceste simţăminte ale noului pentru care poporul, 
în ansamblul lui, nu doar clasa de jos sau intelectualii toc-
mai apăruţi, nu era pregătit, ale rupturilor sociale şi sufle-
teşti, un poet bun pur şi simplu, „dar am avut norocul ca 
ăst poet să fie nu numai liric, dar să fie şi un mare poet, să 
fie Mihai Eminescu“24.

Încă în „Asupra criticei“, aşadar, în 1887, îi atrăgea aten-
ţia preopinentului său, Sphynx, că în articolul pe care acesta 
îl incrimina cu suficienţă nu nimicise creaţia poetului, ci 
dimpotrivă: „am înşirat mai multe consideraţii prin care 
am vrut să arătăm talentul mare, neasemănat de mare, al lui 
Eminescu“.25 De data aceasta, Gherea, deşi Eminescu trăia, 
iar el se exprimase undeva, cu profundă pătrundere a eti-
cii criticii, în legătură cu dificultatea de a pronunţa anumite 
judecăţi şi analize despre autorii care sunt în viaţă, trece des-
chis la a discuta calitatea de poet genial a acestuia: „Emi-
nescu a fost oare un geniu, a fost numai un mare talent? 
Din nenorocire, aceste epitete sunt aşa de relative! Atâta e 
sigur, că în exprimarea sentimentelor erotice ajunge până 
la Musset, în exprimarea gândurilor înalte până la Lenau – 
şi aceasta nu e puţin“26.

24  C. Dobrogeanu-Gherea, op. cit., p. 606.
25  Ibidem., p. 12.
26  Ibidem, p. 606.



114 HYPERION ReLecturi

După care trece la motivarea acestei păreri, afirmând că 
există cel puţin trei argumente care îl plasează pe poet în 
această zonă rarefiată a literaturii europene („care îl pun pe 
Eminescu între cei aleşi, între marii artişti“27), pe atunci sin-
gura care conta cu adevărat în orizontul cultural de aici. Pri-
mul ar fi că el, „ca toţi marii poeţi lirici care au făcut epocă 
într-o literatură, şi-a făurit singur instrumentul pentru cre-
aţiunea lui, el a creat limba lirică necesară pentru exprima-
rea unor idei şi sentimente adânci de care nici nu visa litera-
tura trecută“. Cel de-al doilea ar ţine de calitatea „profetică“ 
manifestată prin arta lui, adică de capacitatea de a exprima, 

„ca toţi marii artişti“ (să se observe, şi mai departe, repe-
tiţia insistentă), „idei, sentimente, stări sufleteşti care toc-
mai în urmă trebuiau să se dezvolte mai cu putere“28. Cu 
alte cuvinte, Eminescu a venit cu un mod de a gândi şi de 
a simţi care nu mai fusese încercat până atunci şi care s-a 
impus ulterior, pentru că prevestea tendinţele viitorului. 
În fine, „al treilea fapt care îl pune pe Eminescu în rândul 
marilor artişti şi care îi dă dreptul la o glorie pe care tre-
buie s-o împartă cu puţini artişti chiar în literaturile mai 
vechi, e tocmai faptul de care acuză dl Panu curentul emi-
nescian: lipsa de continuitate cu literatura trecută“. Faptul 
e cu atât mai meritoriu cu cât „Eminescu n-a avut aproape 
predecesori“29, ca în literaturile cu mai îndelungată tradi-
ţie, unde poeţilor, având deja această tradiţie, le vine mai 
uşor, crede Gherea, să îşi făurească propriile mijloace de 
expresie. Toate acestea sunt motivele pentru care – face la 
rândul lui o profeţie – „epoca noastră literară va fi numită 
epoca lui Eminescu“30.

27  Ibid. Această evaluare, deşi făcută numai după lectura volumaşului 
din 1883, pregătit de T. Maiorescu pentru tipar, rămâne în picioare şi 
astăzi, după părerea unora dintre critici, mai ales după descoperirea 
tezaurului postumelor şi a întregului şantier literar, ceea ce relevă în 
întreaga dimensiune statura creatorului. 

28  Ibid.
29  Ibid., p. 607.
30  Ibid. Epoca respectivă se numeşte astăzi „a marilor clasici“, între 

care domină, desigur, Eminescu, dar asta nu ştirbeşte prea mult din 

E relativ lesne de dedus că în perioada respectivă, în con-
versaţii particulare poetul era privit ca un geniu. Gherea, 
însă, o afirmă răspicat, „oficial“, şi o demonstrează. E pri-
mul, în critică, sper că nu mă-nşel, aşa cum în viaţa reală, 
Veronica a fost aceea care, la douăzeci de ani, şi-a dat seama 
de geniul tânărului care o plimba prin muzeele şi grădinile 
Vienei vorbindu-i de câte-n lună şi în stele.

Studiul „Eminescu“, discută amplu caracteristicile cre-
aţiei eminesciene, în prima parte, „despre înţelesul social“, 
în cea de-a doua, „despre însemnătatea estetică“, prevenind 
că operează un fel de decupaje, cum am spune astăzi, de 
insolitări, întrucât „e peste putinţă să vorbim despre una 
fără a atinge şi cealaltă“.31

Este atent, aşadar, la critica socială, la poezii precum „Epi-
gonii“ şi „Împărat şi proletar“, dar încă de la primele pagini 
se ocupă de o temă care îi va atrage ca un magnet, mult mai 
târziu, pe eminescologi, demonismul, aşa cum este prezent 
în opera poetului, trăsătură pe care o surprinde, neaşteptat, 
chiar şi în cel de-al doilea poem menţionat.

După ce afirmă, aproape cu mândrie personală, că „Emi-
nescu e artist“, grăbindu-se să releve şi de această dată meri-
tele care îl plasează într-o asemenea ecuaţie aleasă pe poet, 
desigur că tentaţia spiritului critic nu-i dă pace, trecând la 
discuţii substanţiale – nu întotdeauna şi justificate, o spun 
de pe acum – asupra izbânzilor, dar şi asupra acelor puncte 
în care poezia eminesciană i se pare că nu se află la cuve-
nita înălţime.

…Dar despre aceasta şi despre ceilalţi scriitori asupra 
cărora C. Dobrogeanu-Gherea s-a aplecat cu dragoste, 
pentru că este limpede că iubea cu un fel particular de 
patimă lucidă literatura română (nu multor critici, chiar 
cu faimă, li se poate aplica o asemenea caracterizare), aşa, 
puţină, câtă era pe atunci, şi cu pătrundere, vom vorbi, 
poate, data viitoare…

(va urma)
capacitatea vizionară a celui care a făcut o asemenea afirmaţie.

31  Ibid., p. 154.
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Valentin COŞEREANU

Desculţ în iarba copilăriei (IX)
Motto:

O, rai al tinereţii-mi, din care stau gonit!
Privesc cu jind la tine, asemeni lui Adam,
Eu nu gândesc c-o clipă am fost şi fericit,

Ci mor, mor de durea că-n braţe nu te am.

AVEAM O MUZĂ
Aveam o muză, ea era frumoasă,
Cum numa-n vis odată-n viaţa ta
Poţi ca să vezi icoana radioasă,
În strai de-argint a unui elf de nea!
Păr blond deschis, de aur şi mătasă,
Grumazii albi şi umeri coperia,
Un strai de-argint strâns de-un colan auros
Strângea mijlocul ei cel mlădios!

Şi talia-i ca-n marmură săpată
Strălucea albă-n transparentul strai,
Sâni dulci şi albi ca neaua cea curată,
Rotunzi ca mere dintr-un pom de rai;
Abia se ţine haina cea bogată

Prinsă uşor cu un colan de pai,
Astfel adesea mă 
găsea veghind −
Nori străbătea o 
umbră de argint.

Crinul luminii stră-
lucea în mână
Reflectând dulce mândrul ei obraz,
Razele dulci loveau faţa-i senină,
Rotunzii umeri şi-albul ei grumaz;
Părul lucea ca auru-n lumină,
Straiul cădea de pe-umeri de atlaz,
Ochi mari albaştri-n gene lungi de aur
Şi fruntea-i albă-ntunecată-n laur!
Odată-n viaţa-i muritorul vede
În visul său un chip aşa d-ales!
Eu… fericit c-amantul blondei Lede,
Nebun de-amor, eu o vedeam ades.
Venea-n singurătatea mea [pe îndelete],
Rătăceam mâna-n păru-i blond şi des,
De pe-umeri haina-i luneca uşor –
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Vedeai rotundul braţ pân’ subsuori.

Părea c-aşteaptă de a fi cuprinsă,
De-a-şi simţi inima bătând cu dor,
Ca buza ei de-a mea să fie-atinsă,
Ca graiul ei să tremure uşor,
Să văd privirea veselă şi plânsă,
Să aud glasu-ntunecat de-amor
Şi la ureche dulce să-i repet
Cântul, ce-n gândul meu se mişcă-ncet.

O, îmi şopteşte numa-n dulci cuvinte
Neînţelese, pline de-nţeles,
O, îmi surâzi cu gura ta fierbinte,
Tu, înger blând cu ochii plini d-eres,
Căci al tău zâmbet îmi aduce-aminte
C-un înger eşti ce fu din cer trimes,
Ca să mângâi junia mea bogată
Cu-a ta zâmbire dulce şi curată.

S-apropia, în aer suspendată,
Şi braţul ei grumazu-mi cuprindea,
Priveam în sus la faţa-i luminată,
La gura-i mică, care surâdea –
Din ochi albaştri raza-ntunecată,
Plină de-amor în ochiul meu cădea,
Talia ei subţire-n colan strânsă
Tremura scump de braţul meu cuprinsă.

Ea a murit. – Am îngropat-o-n zare.
Sufletul ei de lume este plâns. –
Am sfărmat arfa – şi a mea cântare
S-a înăsprit, s-a adâncit – s-a stins.
Îmi plac a nopţii turburate oare,
Îmi place de dureri să fiu învins;
O de-aş orbi, de-aş amuţi odată,
Că-n lume nu văd lumea căutată!

Eu nu văd munţii înecaţi de nouri,
De care gându-mi vultur s-acăţa;
N-aud a mării înmiite-ecouri,
Ce-n glasul meu măreţ s-amestecă;

În codri-antici n-aud muget de bouri,
Trezind zilele vechi în mintea mea
Codrul din munţi, râul din vale-mi tace –
De ce nu pot în praf a mă preface!

* * *

Şi poezia aceasta are ca temă aceeaşi obsesie legată de 
mult iubita Casandra din Ipoteşti.

Se regăseşte în manuscrisul 2259, f. 142-143.
Perpessicius precizează faptul că Nu numai tiparul octa-

vei, dar pare-se că şi substanţa acestor texte şi până la un 
punct şi seva sonetelor aparţin, cu toatele, capitolului „Iubitei 

de la Ipoteşti“.1 (Este vorba de versiunile sonetului Sunt ani 
la mijloc2.

D. Murăraşu susţine şi el că poezia „Aveam o muză“ este 
obsesia aceleiaşi copile moarte3.

Urmând acest fir, se certifică teoria cercetătorului de la 
Ipoteşti atunci când spune: Copleşit de o foarte mare durere 

– mai ales că cimitirul cu mormântul fetei era vecin cu casa 
părintească, poetul a căutat să se îndepărteze de Ipoteşti, ca 
să se poată linişti cumva, dar chipul Casandrei îl însoţea peste 
tot, după ce se despărţise de ea atât de dureros, pentru tot-
deauna: „Ea a murit. − Am îngropat-o-n zare. / Sufletul ei 
de lume este plâns. − / Am sfărmat arfa − şi a mea cântare 
/ S-a înăsprit, s-a adâncit – s-a stins. / O de-aş orbi, de-aş 
amuţi odată, / Că-n lume nu văd lumea căutată!“4.

Teoria se susţine şi prin faptul că Eminescu, îndure-
rat, se îndepărtează de locul acesta peste măsură de trist: 
mai întâi a vrut să-şi continue studiile, dar fiindcă Gheor-
ghe Eminovici tatăl nu mai avea încredere în el, simţindu-l 
probabil derutat şi neîncrezător în viaţa de urmat, poetul 
încearcă la Botoşani, solicitând o bursă printr-o cerere la 
minister, dar, din nefericire, ea nu i se acordă.

În primăvara lui 1864, Mihai este angajat sufleor în trupa 
de teatru Tardini-Vlădicescu, care dăduse mai multe repre-
zentaţii la Botoşani şi cu care va pleca la Cernăuţi, fără a fi 
din nou elev aici. După ce colindă o vreme, se retrage din 
nou acasă, încercând, probabil, să treacă peste suferinţa 
produsă de moartea iubitei, alimentată şi de prezenţa mor-
mântului Casandrei din cimitirul din spatele casei părin-
teşti. Acum se angajează practicant (copist) la Comitetul 
permanent al judeţului Botoşani. Apoi din nou la Cernăuţi.

Aveam o muză, un titlu cu verbul la trecut, este semnifi-
cativ din capul locului, căci poetul surprinde în strofa întâi 
chiar chipul iubitei pierdute: ochii albaştri, părul blond, 
mijlocul (adesea invocat şi în alte creaţii) mlădios, straiul 
transparent al îmbrăcămintei de vară. Nimic din ceea ce 
numeşte Călinescu pentru lirica de mai târziu, adică împe-
recherea iubiţilor în mijlocul naturii nu transpare din ver-
suri ca acestea: Strălucea albă-n transparentul strai, / Sâni 
dulci şi albi ca neaua cea curată, / Rotunzi ca mere dintr-un 
pom de rai; / Abia se ţine haina cea bogată / Prinsă uşor cu 
un colan de pai.

Dimpotrivă, tot ceea ce descrie mai departe poezia nu 
este altceva decât nevinovatele atingeri de altădată, când 
Mihai îşi aştepta iubita lângă salcâm, ori lângă teiul sfânt 
de pe marginea lacului, unde se întâlneau pe furiş tinerii 
şi neprihăniţii îndrăgostiţi.

Odată cu retrezirea sentimentului iubitei pierdute, tonul 
poeziei se înăspreşte. El însuşi recunoaşte că îi place de dureri 
să fiu învins, căci nu mai găseşte lumea căutată, nu mai vede 
nimic din amintirea locurilor dragi ale copilăriei ipoteş-
tene, generalizate acum la întregul spaţiu dunăreano-pontic. 
Versurile însăşi, remarcate de Perpessicius, sunt adresări 

1  M. Eminescu, Opere, V, ed. Perpessicius, p. 60.
2  Vezi Opere, II, ed. Perpessicius, p. 118 sqq.
3  M. Eminescu, Poezii, I, ed. Murăraşu, p. 339. 
4  I. D. Marin, op. cit., p. 127.
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evidente la epoca de care vorbim: Să mângâi junia mea 
bogată/Cu zâmbirea-ţi dulce şi curată5.

Comparând poezia aceasta cu Fiind băiet păduri cutre-
ieram, certificată ca atare în economia spaţiului ipoteştean, 
I. D. Marin, observă unele similitudini: Aproape cu aceleaşi 
cuvinte, apare şi-n poezia „Aveam o muză“. Iată şi strofele 
puse faţă-n faţă, pentru a demonstra afirmaţia:

Şi, ah, era atâta de frumoasă,
Cum numa-n vis odată-n viaţa ta
Un înger blând cu faţa radioasă,
Venind din cer se poate arăta;
Iar păru-i blond şi moale ca mătasa
Grumazul alb şi umeri-i vădea.
Prin hainele de tort subţire, fin,
Se vede trupul ei cel alb deplin.
(Fiind băiet păduri cutreieram)

era frumoasă,
Cum numa-n vis odată-n viaţa ta
Poţi ca să vezi icoana radioasă,
În strai de-argint a unui elf de nea!
Păr blond deschis, de aur şi mătasă,
Grumazii albi şi umeri coperia,[…]
Se vede trupul ei cel alb deplin.
(Aveam o muză)

În cursul verii (1865), aflându-se la Ipoteşti, împreună cu 
fratele său Matei, a vizitat Dumbrăvenii, unde tatăl lor era 
reangajat, pentru câteva luni, de Ana de Balş, ca delegat în 
comisia de plasă, pentru împroprietărirea ţăranilor, iar în 
noiembrie-decembrie, 1865 se afla iar la Cernăuţi. În acea 
vreme sta în gazdă la Aron Pumnul şi avea grijă de biblio-
teca gimnaziştilor6.

Imaginea tristă a mormântului revăzut şi a imaginei 
iubitei moarte îi stăruie poetului atât de amar şi de distinct 
în minte, încât neliniştea vieţii în preajma acestor locuri îi 
întunecă sufletul de durerea amintirii a ceea ce-a fost.

De-acum înainte, ţelul propus al poetului este de a o 
cânta pentru vecie pe cea pe care a iubit-o atât de mult şi 
pe care a pierdut-o iremediabil. De aici întrebările metafi-
zice ale poetului care se vor înmulţi pe măsura trecerii tim-
pului, devenind din simple revolte, adânciri de substanţă 
asupra rolului şi rostului vieţii pe pământ, asupra rostului 
shakespearian al lui A fi sau a nu fi…

Restul e doar tăcere, căci versul final al poeziei De ce nu 
pot în praf a mă preface! nu este altceva decât, aşa cum spune 
Murăraşu, semnul cel mai viu al deşertăciunii şi piericiunii7.

COPII ERAM NOI AMÂNDOI…
Copii eram noi amândoi,
Frate-meu şi cu mine.

5  M. Eminescu, Opere, V, ed. Perpessicius, p. 61.
6  I. D. Marin, op. cit., p. 128.
7  M. Eminescu, Poezii, I, ed. Murăraşu, p. 340.

Din coji de nucă car cu boi
Făceam şi înhămam la el
Culbeci bătrâni cu coarne.

Şi el citea pe Robinson,
Mi-l povestea şi mie;
Eu zideam Turnul − Vavilon
Din cărţi de joc şi mai spuneam
Şi eu câte-o prostie.

Adesea la scăldat mergeam
În ochiul de pădure,
La balta mare ajungeam
Şi l-al ei mijloc înotam
La insula cea verde.

Din lut acolo am zidit,
Din stuful des şi mare,
Cetate mândră la privit,
Cu turnuri mari de tinichea,
Cu zid împresurată.

Şi frate-meu ca împărat
Mi-a dat mie solie,
Să merg la broaşte ne-mpăcat,
Să-i chem la bătălie −
Să vedem cine-i mai tare.

Şi împăratul broaştelor,
C-un oacaca de fală,
Primi − porunci oştilor
Ca balta s-o răscoale.
Şi am pornit război.

Vai! multe broaşte noi am prins
− Îmi pare chiar pe rege −
Şi-n turnul negru le-am închis,
Din insula cea verde.
Spre sar-am făcut pace

Şi drumul broaştelor le-am dat.
Săltau cu bucurie,
În balt-adânc s-au cufundat
Ca să nu mai revie.
Noi am pornit spre casă.

Atunci răsplata am cerut
Pentru a mele fapte −
Şi frate-meu m-a desemnat
De rege-n miază-noapte
Peste popoare-ndiane.

Motanul alb era vistier,
Mârzac cel chior ministru −
Când de la el eu leafa-mi cer,
El miaună sinistru.
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Cordial i-am strâns eu laba.

Şi împăratul milostiv
Mi-a dat şi de soţie,
Pe fiica lui cu râs lasciv
Şi ţapănă, nurlie,
Pe Tlantaqu-Caputli.

Am mulţămit c-un umil semn,
Drept mantie-o prostire?
M-am dus l-amanta mea de lemn,
În sfânta mănăstire,
Într-un cotlon de sobă.

Şi ah! şi dragă-mi mai era!
Vorbeam blând cu dânsa,
Dară ea nu-mi răspundea
Şi de ciudă eu atunci
Am aruncat-o-n foc.

Şi pe şură ne primblam
Peste stuf şi paie
Şi pe munţi ne-nchipuiam.
Cu fiece bătaie
Mărşăluiam alături.

Şi pe cap mi se îmfla
Casca de hârtie.
O batistă într-un băţ,
Steag de bătălie.
Cântam: Trararah!

Ah! v-aţi dus visuri, v-aţi dus!
Mort e al meu frate.
Nimeni ochii-i n-a închis
În străinătate −
Poate-s deschişi şi-n groapă!

Dar ades într-al meu vis
Ochii mari albaştri
Luminează − un surâs
Din doi vineţi aştri
Sufletu-mi trezeşte.

Eu? Mai este inima-mi
Din copilărie?

………………………….
Ah! îmi îmblă ades prin gând
O cântare veche.
Parcă-mi ţiue-aiurind
Dulce în ureche:
Lume, lume şi iar lume!

* * *

Incontestabil legată de arealul ipoteştean, poezia se regă-
seşte în manuscrisul 2259, f. 279-279v., pe file şi cu grafia, 
proprii epocii vieneze (o dovadă în plus că nici la Viena, stu-
dent fiind, Eminescu nu uită ambientul ipoteştean şi cu atât 
mai mult dragostea dintâi). În vecinătăţi, cu acelaşi scris şi 
pe aceeaşi hârtie, file cu strofe din „Eco“, din „Memento mori“ 
(Grecia), din „Înger şi demon“ etc.8.

D. Vatamaniuc adaugă faptul că poezia Este o evocare 
a copilăriei petrecute la Ipoteşti, împreună cu Ilie, cel mai 
apropiat dintre fraţii săi, încetat din viaţă la Bucureşti în 
decembrie 18639, când era felcer militar la Spitalul oştirii, 
căci făcuse sub îndrumarea doctorului Carol Davila cur-
suri de medicină şi farmacie, la şcoala acestuia. Era întâiul şi 
esenţialul pas înspre organizarea sistemului sanitar-medical 
din România10.

Iată cum s-au petrecut lucrurile din punct de vedere bio-
grafic: În această vreme de iarnă, foarte grea, când poetul 
era topit de îndurerat de boala fetei, o veste neagră a căzut ca 
un trăsnet în familia Eminovicilor, de la Ipoteşti. Fiul lor, Ilie, 
elev în clasa a II-a la Şcoala naţională de medicină şi farma-
cie din Bucureşti, a murit la Spitalul oştirii, „azi noapte, pe la 
orele 5“, în ziua de 28 decembrie, 1863, fiind suferind grav de 
gastro-enterită. A fost înmormântat la 31 decembrie, 1863, la 
cimitirul bisericii Visarion, din mahalaua Schitu Măgureanu, 
care cimitir a fost desfiinţat ulterior, prin extinderea Cişmi-
giului. Fireşte că de la Ipoteşti n-a putut participa nimeni, la 
acea înmormântare. Numai poetul şi-a arătat durerea, într-o 
încercare de poezie, scrisă în grabă: „Mort e al meu frate / 
Nimeni ochii n-a închis / În străinătate. / Poate-s deschişi 
şi-n groapă. / Dar ades într-al meu vis / Ochii mari albaştri 
/ Luminează un surâs, / Din doi vineţi aştri“11.

Din care motive n-a ajuns Eminescu la înmormântare 
este lesne de înţeles, căci stătea atât de rău cu banii, încât 
abia mai prididea să se descurce ca student la Viena, aspect 
certificat de corespondenţa cu părinţii şi fraţii de acasă. (Vezi 
în acest sens, la final, capitolul Corespondenţă).

Ilie era blond cu ochii albaştri, un foarte talentat dese-
nator şi un copil bun la suflet. Spre deosebire de ceilalţi fraţi 
mai mari, care aveau preocupările lor distincte de cele ale 
lui Mihai, Ilie, mai apropiat vârstei fragede a poetului, era 
un bun şi apropiat prieten de joacă şi de năzbâtii petre-
cute la Ipoteşti.

De el îşi amintea poetul, probabil, când Creangă îi citea 
din amintirile sale. Cu el juca jocuri nevinovate de copii, 
când înhămau Culbeci bătrâni cu coarne la care improvi-
zate Din coji de nucă.

8  M. Eminescu, Opere, V, ed. Perpessicius, p. 60. 
9  M. Eminescu, Opere, I, ed. Vatamaniuc, p. 797.
10  Doctorul Carol Davila, un francez iubitor al ţării noastre, a înfiinţat 

la noi cursuri intensive de câteva luni pentru a putea pregăti felceri 
militari. Probabil că Ilie a fost unul dintre cei mai buni, din moment 
ce doctorul îl ia lângă dânsul în Bucureşti, la spital. Aici, activând ca 
felcer militar, fratele poetului s-a molipsit de tifos şi nimeni ochii n-a 
închis / În străinătate.

11  I. D. Marin, op. cit., p. 119. Datele sunt certe întrucât trimit la Arhi-
vele Statului Botoşani, Fondul Mitrici, Comuna Cucorăni, pachetul 
pe anii 1845-1865, condica nr. 22 (cu dublet).
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Iar dacă Ion Creangă oprea trecătorii să le citească pasaje 
din Amintirile… sale, cu siguranţă că nu-l va fi scutit nici 
pe Eminescu, chemându-i pe-amândoi, amintirile-n tre-
cut, căci Ce-i pasă copilului când mama şi tata se gândesc 
la neajunsurile vieţii, la ce poate să le aducă ziua de mâine, 
sau că-i frământă alte gânduri pline de îngrijire. Copilul, 
încălecat pe băţul său, gândeşte că se află călare pe un cal 
dintre cei mai straşnici, pe care aleargă cu voie-bună, şi-l 
bate cu biciul, şi-l struneşte cu tot dinadinsu, şi răcneşte la 
el din toată inima, de-ţi ie auzul; şi de cade jos, crede că l-a 
trântit calul, şi pe băţ îşi descarcă mânia în toată puterea 
cuvântului… Aşa eram eu la vârsta cea fericită şi aşa cred 
că au fost toţi copiii, de când îi lumea şi pământul, măcar 
să zică cine ce-a zice12.

Stadiul intelectual al copiilor căminarului vorbeşte şi 
prin această poezie, căci în afara jocurilor nevinovate şi 
fireşti, Ilie îl citea pe Robinson Crusoe, a lui Daniel Defoe, 
i-l povestea şi lui Mihai, în timp ce acesta din urmă zidea 
Turnul – Vavilon din cărţi de joc.

Excursiile pe jos, în preajma lacului încărcat cu flori 
de nufăr, erau o adevărată aventură descrisă cu prospe-
ţime de Eminescu în câteva bune strofe. Poznaşele jocuri 
nevinovate de copii sunt zugrăvite în toată amănunţimea 
şi realismul lor.

Spre seară, ori când pe cei doi fraţi îi răzbeau foamea, 
îmbujoraţi la faţă şi pârliţi de soarele care-i arsese toată 
ziua, pornesc spre casă.

În ceea ce priveşte lecturile lui Mihai se ştie că ele erau 
dirijate, la iniţiativa lui Niculae (fratele mai mare) preo-
cupat de indianism, înspre acest domeniu, din moment 
ce imaginaţia poetului alunecă uşor spre popoare-ndiane, 
spre Tlantaqu-Caputli, dar, pe de altă parte şi spre miste-
rioasa miază-noapte.

Din povestirile tatălui, seara, acasă, când se adunau cu 
toţii, aflau şi copiii câte ceva din istoria neamului propriu, 
căci versurile acestei poezii vorbesc de la sine atunci când 
e vorba de rangurile boiereşti ori de aluziile la viaţa mona-
hală, împământenită în familie.

A doua zi, totul era luat de la capăt, întrucât jocurile 
se reiau iar şi iar, fără conştiinţa sâcâitoarelor repetări ale 
faptelor de mai târziu, căci fericirea copiilor nu se poate 
cântări cu nici un cântar al lumii, ea este viaţă pură şi joc 
credincios, neclintit de regulile stupide (dar necesare) ale 
maturităţii.

Copilăria este în fapt edenul vieţii, iar cei care au noro-
cul să şi-o păstreze cât mai mult, aceia sunt sigilaţi de des-
tin (vezi G. Călinescu) în aşa măsură, încât din creativita-
tea lor pot să dăruiască lumii înţelegeri specifice acesteia. 
Frumuseţea aproape frustă a jocurilor nevinovate ale copi-
lăriei nu poate fi comparată cu nimic în lumea maturităţii. 
Tocmai de aceea, regretul omului matur, Eminescu, este 
exprimat în versuri atât de pline de realism sentimental: 
Eu? Mai este inima-mi/Din copilărie?

12  Ion Creangă, Amintiri din copilărie, Bucureşti, Editura Litera Inter-
national, 2002, p. 182.

În fond, lumea aceasta este lumea ipoteşteană, cu far-
mecul aducerilor aminte a tot ceea ce a fost şi nu mai este. 
În legătură strânsă cu aceasta, trebuie invocată chiar amin-
tirea chipului lui Ilie, căci, aşa cum însuşi Eminescu o recu-
noaşte, de câte ori trebuia să descrie un portret (mai ales 
în prozele sale), poetul îşi aducea aminte de acest frate şi 
nu de ceilalţi, mai mari şi cu alte preocupări.

Mai mult, poetului i s-a întipărit atât de tare imaginea 
talentatului Ilie, încât ajunge să se confunde cu fiinţa aces-
tuia, căci iată ce îşi notează în cunoscutul caiet-manuscris 
intitulat Fragmentarium: De câte ori voisă-mi închipuiesc 
figura unui om nobil şi inteligent pe care nu-l cunosc îmi 
iese Ilie înainte – pare că văd înaintea mea ochii lui albaş-
trii – de câte ori citesc un pasagiu înţelept îmi pare că-l aud 
citit de glasul lui. I se prezintă oare orişicui ideea unei per-
soane iubite (şi pierdute) în închipuirile cele mai valoroase şi 
mai preţuite ale sufletului său, sau este asta numai în cazul 
meu? Şi dacă li s-ar prezenta într-adevăr, ce însemnează 
asta? Chiar dacă mă-nchipuiesc mare, onorat, sapient, îmi 
pare c-aş voi s-o fiu sub forma lui şi nu sub a mea, pare că 
când mă primblu picioarele şi corpul meu au acea legănare 
proprie mersului său – oare nu sunt eu el, cu toate dorinţele? 
De la simpatia deosebită s-ar putea conchide la asemănare, 
din această nedispoziţiune a chipului său – la identitate13.

Despre fragmentul acesta notat de Eminescu deloc 
întâmplător, referitor la Ilie, C. Noica scrie: Ce-i va fi spus, 
ce-i va fi citit şi cum va fi arătat Ilie Eminovici, fratele său cu 
trei ani şi ceva mai mare, săvârşit din viaţă de tifos în 1863, 
la 16 ani, pe când ajunsese – spun biografii – elev la o şcoală 
de medicină a lui Davila? […]… dar niciodată pietatea lui 
Mihai pentru fratele său cel mai apropiat nu va avea pen-
tru noi nici un conţinut, în afara celor spuse în câteva ver-
suri, care-l evocă pe Ilie doar pe firul joacei de copii.

O însemnare ca aceea de mai sus nu se poate tipări. Ea 
nu are sens decât pe o filă de manuscris, în care cineva îşi 
pune o frântură de suflet. S-a stins şi Mihai, după ce se stin-
sese Ilie, dar un gând de frate a rămas aci în manuscrisul 
2287, spre a povesti ceva despre condiţia omului.

Straniu gând omenesc, la prima vedere, acesta: „… îmi 
pare că aş voi s-o fiu eu sub forma lui şi nu sub a mea“. Chiar 
dacă e vorba de un frate, cum oare poate îngădui acel amor 
propriu, despre care vorbesc atât de stăruitor moraliştii fran-
cezi, să vrei a fi sub chipul „lui“, şi nu sub al tău?

Dar poate că Ilie, cel cu ochii albaştri, nu e un frate, ci 
Fratele, şi atunci lucrurile ar căpăta sens14.

De altfel, la Ilie s-a gândit Eminescu atunci când şi 
într-un proiect nedesăvârşit al piesei Mira face o descri-
ere asemănătoare: Ce vrei? Sunt visător. Aveam un frate. 
Amândoi eram visători… amândoi visam, el mărirea unui 
Cezar – se rătăcea pe insulele necunoscute decât de imagi-
naţiunea sa – făcea împărăţii între sălbatecii Americii, a 
căror împărat era el – împărţea aur la locuitorii pământu-
lui şi avea viaţă veşnică ca împăraţii din basme – Într-o zi 

13  M. Eminescu, Opere, XV, ed. Academiei Române, p. 227-228.
14  C. Noica, Eminescu sau Gânduri despre omul deplin al culturii româ-

neşti, Bucureşti, Editura Humanitas, 2014, p. 161-162.
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frate-meu dispăru… Eu îl căutam nebun şi visător, căci îmi 
lipsea o parte din sufletul meu – deodată aud un vuiet prin 
popor, ridic ochii şi văd în cocie [regionalism: căruţă] cu 12 
cai pe un Domn cu barba lungă şi neagră ca un codru şi sub 
muntele frunţii cu doi ochi de vultur: era Mihai cel mare, ce 
gonise pe Ieremia şi intrase-n Suceava – alături cu el Marcu 
Vodă – era fratele meu (manuscrisul 2255, f. 183r., 183v.).

Ca o concluzie, s-ar putea spune că poezia Copii eram noi 
amândoi reprezintă amprenta vioiciunii copilăriei într-un 
spaţiu pe care nimeni de aici înainte nu-l mai poate contesta. 
El dăinuie în opera poetică eminesciană prin unicitatea sa.

S-A DUS
S-a dus, s-a dus departe ca stele trecătoare
Ce las un întuneric adânc în urma lor.

* * *

Se regăseşte în manuscrisul eminescian 2257, la f. 24r. şi 
a fost publicată pentru întâia dată de Petru Creţia în numă-
rul special al revistei Manuscriptum, la p. 33.

Imaginea iubitei, acum transformată în cometă, lăsând 
în urma ei dâra lungă a şirului amintirilor merită toată oste-
neala de a fi scoasă la iveală, chiar dacă poezia conţine doar 
aceste două versuri. Şi nimic nu ne poate contrazice dacă 
trimitem prin ea la imaginea iubitei pierdute în tinereţe.

Asociat cu versuri din Floare albastră, distihul de mai 
sus nu face altceva decât să întărească ideea pierderii unei 
fiinţe dragi poetului, amintire pe care nimeni şi nimic în 
lume nu i-o poate şterge.

În fapt, Casandra este ecoul unei frumoase şi dragi 
aduceri-aminte, care răsare din când în când în imagina-
ţia nocturnă eminesciană şi pe care avem toate motivele 
s-o identificăm în ea.

TE-AŞTEPT IUBITĂ
Te-aştept, iubită,
Să-mi vii cu bine,
Inima-n mine
Arde rănită.

O stea ce luce,
Un vânt ce trece,
O undă rece
Aminte-aduce

De-a mea iubire,
De-a ta ferice;
Inima-ţi zice
Dumnezeire!

Or ce-i aceie
Ce lumi domină?
A mea lumină

E o femeie.

Să curgă sori
Secoli la vale
Pe a ta cale
Ea plânse flori.
Să cadă lumea
În negure-abisuri –
În mândre visuri
Eu cânt un nume.

Să treacă timpul
Şi lumi să moară
Copilă soră,
Vecinic ţi-e nimbul!

Mă lasă, lasă
Să-ţi mângâi faţa
S-ador frumsaţa
Armonioasă.

* * *

Poezia aceasta se regăseşte în manuscrisul 2290, f. 9-9v. 
Perpessicius spune despre ea că este începută cu cerneala 
şi grafia (primele două versuri numai), textelor învecinate: 
„Iubitei“, „Iubită dulce o mă lasă“, însă continuă cu creionul15.

Aşa cum în Sara pe deal sufletul poetului arde-n iubire 
ca para, la fel şi în strofa întâi a poeziei Te-aştept iubită… 
se degajă acelaşi frenetic te-aştept eu pe tine, când Inima-mi 
mine/Arde rănită. Totul este aducere-aminte: steaua ce luce, 
Un vânt ce trece, O undă rece, totul Aminte aduce de iubirea 
dintâi, amintire pe care inima i-o transformă în Dumnezeire.

Iubirea aceasta care plângea flori (nu ne-o închipuim pe 
Cleopatra Poenaru, pe Veronica şi cu atât mai mult pe Mite 
Kremnitz în atari posturi!) şi pe care o considera Copilă 
soră, aşa cum nu-şi va mai numi iubita niciodată nici în 
ciclul veronian şi nici în vreuna din poeziile iubirii mature.

Acum, când lumile mor în negre abisuri, poetul cântă 
un nume, dar unul pe care-l trece sub tăcere, ca de fiecare 
dată când este vorba de Casandra (cu o singură excep-
ţie, analizată la momentul respectiv, în Cântecul Casan-
drei. Vezi Ondina).

Armonia imaginii Casandrei îi apare lui Eminescu acum, 
mai mult ca altădată, căci îndumnezeirea acesteia o ridică 
la alt nivel, al cerurilor nalte. Ce altceva mai pur în gând şi 
imagine să se fi petrecut în mintea poetului decât trans-
formarea acestei sfinte a copilăriei în îngerul ideal al poe-
ziei şi al imaginaţiei?

(Volumul a apărut la Iaşi,  
Editura Junimea, col. Eminesciana)

15  M. Eminescu, Opere, V, ed. Perpessicius, p. 578.
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R
Theodor CODREANU

Tudor Ghideanu  
şi ontologia arheităţii (I)

Punere în temă
Recunoaşterea statutului de filosof al lui Eminescu a venit 
târziu, încât intrarea „cu drepturi depline“ în sânul „bres-
lei“, recte în tratatele academice de istoria filosofiei româ-
neşti, nu s-a produs nici în vol. I din 1985, întârzierea 
petrecându-se în pofida evidentei pregătiri universitare a 
poetului, cum atrăgea atenţia Alexandru Surdu: „dacă ar fi 
cazul să spunem ce era «de meserie», ar trebui să răspun-
dem, fără nicio ezitare, că era filosof. Căci a studiat filosofia 
3 ani la Viena şi 2 ani la Berlin, citind mult şi ascultându-i 
la cursuri pe cei mai vestiţi filosofi din vremea aceea. Şi 
a fost chiar aproape de susţinerea doctoratului în filoso-
fie, timp în care a şi tradus fragmente din Critica raţiunii 
pure. Dar sunt şi relatări despre lecturile sale din Platon şi 
din Schopenhauer“1. Unii, înarmaţi lăutăreşte, au trecut 
pe lângă evidenţe, considerând că Eminescu n-a fost decât 
un simplu auditor de diverse cursuri, la modul diletantis-
tic, fără să fi fost înmatriculat în documentele universitare, 
prejudecată căreia i-a pus capăt, recent, Constantin Barbu, 
care, după investigaţii stăruitoare, în Germania, a publi-
cat, în originalul german, matricola din 22 ianuarie 1875, 
conform căreia poetul a absolvit, cu diplomă, Facultatea 
de Filosofie „Kὂniglichen Friedrich – Wilhelms – Univer-
sität zu Berlin“2.

Traseul ingrat produs în posteritate are ca punct de 
plecare neinspirata hotărâre a lui Titu Maiorescu de a-l 

1  Alexandru Surdu, Eminescu şi filosofia, Târgu Mureş, Editura „Ardea-
lul“, 2020, p. 9-10.

2  Cf. Constantin Barbu, Matricola lui Eminescu, în „Convorbiri lite-
rare“, nr. 1/2022, p. 36-37.

însărcina pe I.A. Rădulescu-Pogoneanu să publice şi să 
comenteze traducerea din Critica raţiunii pure, chiar în 
anul 1902, când, în urma unei campanii de presă, criticul 
a încredinţat moştenirea eminesciană Academiei Române. 
Rădulescu-Pogoneanu, subliniază Alexandru Surdu, nu era 
filosof propriu-zis, ci un filolog şi pedagog, neînţelegând 
adevăratele dimensiuni ale traducerii eminesciene, con-
chizând că era vorba de o traducere stângace, fantezistă, 
absorbind ideile kantiene „cu pasiunea unui spirit tineresc 
şi, purtat de ele, pluteşte în voie în lumea viselor sale“3. Abia 
în ediţiaLecturi kantiene (1975), amânată un deceniu de 
cenzură, ediţie realizată de Constantin Noica şi de Alexan-
dru Surdu, lucrurile vor fi puse în noimă. Numai că efec-
tele obtuzităţii lui Rădulescu-Pogoneanu se produseseră 
pentru multedecenii, determinându-l pe G. Călinescu să 
afirme că Eminescu nu e filosof, ci un comentator în margi-
nea filosofiei lui Kant şi Schopenhauer, adormind interesul 
filosofilor „kantieni“ interbelici (C. Rădulescu-Motru, P.P. 
Negulescu, Ion Petrovici, Mircea Florian ş.a.)pentru încă 
alte generaţii, precum cea următoare, postcălinesciană,a 
lui Nae Ionescu, cel care aprecia tranşant că autorul „lec-
turilor kantiene“ „n-a fost deloc filosof “4.

Până la Kant, filosofia s-a ocupat cu transcendentul. Marea 
Kehre kantiană a însemnat „abandonarea„transcendentului 
pentru transcendental. Postkantienii din secolul lui Emi-
nescu încă nu înţeleseseră cotitura care va duce, în următorul 

3  Cf. I.A. Rădulescu-Pogoneanu, Kant şi Eminescu. Traducerea Criti-
cii raţiunii pure, în „Convorbiri literare“, nr. 6-7-8/1906.

4  Nae Ionescu, Curs de metafizică, Bucureşti, Editura Humanitas, 
1991, p. 173.
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secol, la diferenţa ontologică, recte la ontologiafundamentală 
a lui Heidegger, la care Eminescu însuşi va aspira prin des-
părţirea de numeroasele sisteme filosofice ale vechii metafi-
zici, cu ecou în ceea ce poetul va numi „ecuaţiunea univer-
sală“. Traducerea şi comentariile eminesciene, va observa 
Noica, arată faptul că geniul tânărului Eminescu înţelesese, 
cu previziuni de adâncime,distincţia kantiană transcendent 
/ transcendental, ceea ce Rădulescu-Pogoneanu a ignorat cu 
desăvârşire. Grăitor e faptul că Rădulescu-Motru, la come-
morarea a 50-a, deşi recunoaştea importanţa canonică a 
poetului pentru întreaga cultură românească, nu s-a încu-
metat să meargă până la capăt cu argumentarea, la nivel filo-
sofic, a originalităţiigândirii eminesciene:„În Mihai Emi-
nescu noi am ajuns a recunoaşte pe cel mai reprezentativ 
maestru al nostru. El este pentru noi ceea ce este Goethe 
pentru germani, Shakespeare pentru englezi, Dante pen-
tru italieni. El este geniul în care s-au întâlnit, deopotrivă 
de ridicate, puterea de invenţiune cu aceea de reflexiune 
critică. În poezia şi proza lui, simţirile cele mai caracteris-
tice ale vieţii noastre naţionale şi-au găsit o expresie artis-
tică nepieritoare. El a fost maestrul care a ştiut alege meta-
lul pur şi nobil din minereul brut al sufletului naţional“5. 
Ceea ce nu s-a încumetat să facă C. Rădulescu-Motru (căci 
istoria maşteră nici nu i-a îngăduit, ultimele sale lucrări 
antume de după 1939, fiindTimp şi destin, 1940, şi Etni-
cul românesc. Comunitate de origine, limbă şi destin, 1942, 
după care a venit cancerul „eliberatorilor“ de la 23 august 
1944),va realiza Constantin Amăriuţei, în exilul postbe-
lic, cu argumentul forte că e un nonsens a vorbi de „poe-
tul naţional“ fără a-i proba originalitatea filosofică româ-
nească. Până atunci însă ceilalţi discipoli importanţi ai lui 
Maiorescu (Mircea Djuvara, Mircea Florian, Ion Petrovici)
s-au ocupat episodic de filosofia eminesciană. Cea mai 
importantă intervenţie pare să fie a lui Mircea Djuvara, 
care în nr. 6/1914 al revistei „Convorbiri literare“ publica 
studiul Filosofia poeziei lui Eminescu, acceptând realita-
tea existenţei unei filosofiipoetice a lui Eminescu, şi încă 

„una din cele mai înalte care s-au arătat“. Mai mult de atât, 
Mircea Djuvara nu face confuzia dintre poezie şi filosofie, 
referenţiale culturale diferite, chiar antitetice, iar meritul 
capital al lui Eminescu este că poetul nu le confundă, ci 

„se situează dincolo de artă şi filosofie, pentru a le reuni“, 
sesizează şi Ştefan Munteanu, acest dincolo completat cu 
între arătând una dintre primele intuiţii avant la lettre că 
Eminescu gândea transdisciplinar, într-o logică a terţu-
lui inclus, care-l va face pe Ştefan Lupaşcu să recunoască 
în poetul nostru precursorul său din celălalt veac6. În for-
mularea lui Mircea Djuvara: „Eminescu, poetul, nu este 
în poezia sa un filosof. Nici un poet nu este ca atare tot-
deauna, filosof. Se poate chiar afirma, că poezia şi filosofia 
prin firea lor nu numai sunt deosebite, dar chiar se şi exclud 
într-o măsură“. Altfel spus, sunt„discipline“ culturale dife-
rite, iar Eminescu transdisciplinarizează. Mircea Djuvara 

5  C. Rădulescu-Motru, în „Convorbiri literare“, an. LXX, nr. 6-9/1939.
6  L.M. Arcade, L'autre ciel chez Eminescu et Lupaşcu, „ARA Journal“, 

Davis, California, 1991.

extindea transfigurarea antitezei artă/filosofie la perechea 
Kant/Schopenhauer, Eminescu situându-se între ei, fără 
însă ca filosoful Djuvara să soluţioneze până la capăt pre-
judecata pesimismului eminescian de sorginte schopenha-
ueriană.Tânărul Mircea Florian a publicat în „Noua revistă 
română“ din 22 iunie 1914 studiul Gândirea lui Eminescu, 
studiu scos din uitare de I. Oprişan şi de Ştefan Munteanu. 
Premisa de la care porneşte e aceea că un poet adevărat 
nu poate să fie dependent de un sistem filosofic, fiindcă 
ar risca să alunece în didacticism. Cu toate acestea, recu-
noaşte că gândirea lui Eminescuîncearcă, şi la nivel poetic, 
să soluţioneze „antinomiile lăuntrice“ accentuate, poate, şi 
de influenţele filosofilor citiţi, însă prin raportare la Absolut. 
Fondul gândirii sale a venit „ca un dor nesfârşit de iubire, 
credinţă şi viaţă“, încât „numai urmărind curba lăuntrică 
şi individuală“, „aşa cum e închegată în operele lui“ „vom 
găsi cheia concepţiei lui despre lume şi viaţă“. Mircea Flo-
rian consideră că ar trebui părăsită prejudecata că pesi-
mismul schopenhauerian este nihilism (o va face, într-un 
bun studiu şi Ilina Gregori, Ştim noi cine a fost Eminescu?, 
2008). Impresia „pesimismului“ eminescian venea pe tere-
nul argumentat al defectelor clasei politice: „Nu putem 
socoti sceptic-înnăscut pe ce care învinuia pe contempo-
ranii săi de necredinţă, lipsă de vlagă şi ideal“. Pesimism 
găsea Mircea Florian, în sensul cel mai rău al cuvântului, 
în Rugăciunea unui Dac, fapt spulberat însă de Emil Cio-
ran într-un text memorabil din 19897.

Curentul pesimismului sursologic schopenhauerian a 
blocat eminescologia, cu puţine excepţii. Vasile Gherasim 
va încerca să schimbe paradigma (atrăgându-i atenţia şi 
lui Tudor Ghideanu, prin dimensiunea iubirii), voind să 
consacre ceea ce părea fantezist: optimismul eminescian, 
găsindu-i izvorul în iubire(ca şi Mircea Florian), extinsă 
la iubirea de patrie, de femeie, de cosmos, de aproape, de 
cultură, de poezie şi Shakespeare, dacă vreţi.Prin fantezie 
poetică, el s-a depărtat atât de influenţa lui Kant, cât şi de 
Schopenhauer. Ceea ce poate fi adevărat, dar nu şi ridicare 
la reîntemeierea metafizicii, dincolo de sistemele tradiţi-
onale. Vasile Gherasim asimilează oarecum „omul veşnic“ 
eminescian cu voinţa lui Schopenhauer, singura diferenţă 
găsind-o între orbeţia şi agresivitatea voinţei prin raportare 
la pasivitatea arheului, ca eternă pace8.

În urma precedentului pogonian, aşadar, gândirea filo-
sofică românească a abordat, în genere, parţial şi cel mai 
ades sursologicfilosofarea eminesciană, adunându-se, în 
timp, o bibliografie diversă şi bogată, în materie. O oglindă 
a fenomenului, începând chiar cu primii eminescologi de 
seamă, ne-o oferă seria de volume semnate de filosoful 
Ştefan Munteanu, sub titlul O istorie a opiniilor privind 
filosofia lui Eminescu, I-II, Bucureşti, 2017, 2019, un al 
treilea fiind în curs de realizare şi apariţie. La fel de bine-
venit este proiectul început de filosoful Tudor Ghideanu 

7  Vezi Mihai Eminescu, în O sută şi una de poezii, ediţie de Theodor 
Codreanu, Bucureşti, Editura Academiei, 2017, p. 423-424.

8 Vasile Gherasim, Mihai Eminescu,Iaşi, Editura Junimea, 1977. Vezi 
şi Ştefan Munteanu, O istorie a opiniilor privind filosofia lui Eminescu, 
I, Bucureşti, Editura Eikon, 2017, p. 71-88.
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în 2021, Archaeus. Sublimul creaţiei eminesciene, vol. I, Iaşi, 
Editura Princeps Multimedia, 2021, celelalte două anun-
ţate fiind: II, O fenomenologie a erosului şi nemurirea; III, 
Eidetica eminesciană şi transcendentul conştiinţei. Ante-
rior, în 2004, publicase Filosofia lui Eminescu. O ontolo-
gie a arheităţiifusese deja conturată prin contribuţiile lui 
Constantin Noica,Svetlana Paleologu-Matta, Constantin 
Barbu, Constantin Amăriuţei, Mihai Cimpoi, Dumitru 
Tiutiuca, Theodor Codreanu ş.a.9 Cercetarea din 2021 a 
lui Tudor Ghideanu are ambiţia de a radiografia, în singu-
laritatea ei românească şi europeană, toate dimensiunile 
structurate în conceptul ontoestetic de Archaeus. Intere-
sant că G. Călinescu (dar şi Mihail Dragomirescu) pornea 
el însuşi de la observaţia profundă că Eminescu se întâl-
nea, în universalitate, cu Dante, bunăoară, prin gândirea 
esenţială: „E curios însă cum, întocmai ca la Dante, orice 
propoziţie poate fi găsită la Eminescu“10. Călinescu putea, 
fără a greşi, să-l compare şi cu Shakespeare. De astă dată, 
departe de orice sursologie, cu atât mai mult, cu cât Emi-
nescu a fost primul român şi european care a înţeles ceea 
ce în vremea noastră un Harold Bloom a numit centrul 
iradiant al canonului literar occidental.Călinescu com-
para situaţia lui Eminescu cu aceea a lui Dante, căci auto-
rul Divinei comedii este precursorul sublim al „divinului 
brit“. Care n-a fost filosof de meserie, dar care, observă 
Harold Bloom, contează mai mult decât toţi marii filosofi 
ai Europei în materie de filosofie: „În toată istoria filozo-
fiei nu există originalitate cognitivă comparabilă cu cea a 
lui Shakespeare şi este şi ironic, şi fascinant să vezi cum se 
întreabă Wittgenstein dacă există vreo diferenţă autentică 
între reprezentarea shakespeariană a gândirii şi gândirea 
însăşi“. Este şi motivul pentru care „Shakespeare, care nu 
s-a bazat prea mult pe filozofie, e mai important în cultura 
occidentală decât sunt Platon şi Aristotel, Kant şi Hegel, 

9  Am găsit contribuţii interesante şi la Mircea Păduraru, Bogdan Popo-
veniuc, Ana Anghelici (Chişinău), Alexandru Cosmescu (Chişinău), 
Mircea Breaz, Diana Breaz, Victoria Mîţă, Cristian Bândea, Nico-
leta Ifrim.

10 Apud Tudor Ghideanu, Archaeus. Sublimul creaţiei eminesciene, vol. 
I, Iaşi, Editura Princeps Multimedia, 2021, p. 9.

Heidegger şi Wittgenstein“11. Este şi situaţia lui Eminescu, 
în cultura română, poetul dând prioritate poeziei, literatu-
rii, în genere, ca şi Shakespeare, în ciuda faptului că, prin 
studii universitare, era filosof. Poetul nostru evalua trăi-
nicia, perenitatea şi atotcuprinderea gândirii poetice sha-
kespeariene prin comparaţie cu pletora de sisteme filoso-
fice: „Flori mirositoare, însă sălbatece ca florile din cununa 
nebunului rege Lear. Oare amestecul ce pare fără înţeles a 
florilor sălbatece ce se strecor prin pletele bătrânului rege 
nu sunt metafora vie (s.n.)12 a creierilor săi, în care imagi-
nile, florile gândirei s-amestecau sălbatece şi fără înţeles? 
Şi câtă profunditate în acele gândiri, şi cât miros în acele 
flori! Astfel sunt şi florile sălbatece – cântecele poporale. 
Pe câmpiile lor a cules Shakespeare şi orce poet naţional 
(s.n.) – pe alte câmpii însă a cules poeţii aciia care vor-
besc de rai şi iad de îngeri şi demoni, de stelele cerului şi 
de mărgăritarele din fundul mărei. Shakespeare a vorbit 
de om – de om cum e. Beţivul său e beţiv, eroul său e erou, 
nebunul său e nebun, scepticul său e sceptic şi fiecare om e 
muruit din gros cu coloarea caracterului său, căci poporul 
concepe cum vede, şi Shakespeare a fost al poporului său 
prin escelinţă“13. Să se observe că universalitatea canonică 
a lui Shakespeare este asimilată de autorul Doinei cu statu-
tul de poet naţional al „divinului brit“. Eminescu vorbeşte 
pentru întâia oară la noi de poet naţional, chiar în sensul 
dat cuvântului de G. Călinescu, sintagmă echivalentă, în 
limbajul de azi,cu aceea de canon naţional. Cum fără Sha-
kespeare nu există canon occidental, dar nici canon naţi-
onal englezesc, nici fără Eminescu nu există canon româ-
nesc, egal cu cel occidental, chiar dacă, în necunoaşterea 
lui, Harold Bloom n-a ajuns până la Eminescu. Asta, cred 
ignoranţii de pe malurile Dâmboviţei, le-ar da dreptul să 
nu ajungă la Eminescu, spre propria lor pierzanie.

11 Harold Bloom, Canonul occidental, trad. din engleză de Delia 
Ungureanu, Grupul Editorial Art, Bucureşti, 2007, p. 38.

12  Ca Paul Ricoeur, Eminescu vorbeşte de metafora vie, opusă celei for-
male, convenţionale. (Vezi Méthafore vive, Paris, Seuil, 1975).

13  M. Eminescu, Opere, XV, Fragmentarium. Addenda ediţiei, Editura 
Academiei Române, Bucureşti, 1993, p. 138.
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P
Corneliu FOTEA

Jurnalul cu Eminescu (16)
Pun aici un intermezzo.
Cel numit rabinul a făcut câteva observaţii de bun simţ, 
printre care notez: Demonstraţia este forţată, forţată de ideea 
oratorului de-a înghesui pe poet în treptele Diotimei. A văzut 
autorul oraţiei cum se îngemănează cele trei poeme Fecio-
rul de împărat, cu Fata în grădina de aur şi cu Luceafă-
rul? A înţeles că Poetul a ratat un mare poem, renunţând la 
Basmul ce-l pregătea, un veritabil mit, al omului fără stea?

Aici Cadelcu a replicat că acolo voia să ajungă, adică 
să schiţeze drumul plăsmuirii Luceafărului, un drum la 
care alţii nu s-au prea gândit. A spus chiar, şi aici voi cita: 
Din dorinţa de-a mă apropia de Eminescu pe calea mea, am 
respins mereu ideea că Luceafărul este capodopera poetului. 
Singura capodoperă bine sfârşită mi se pare a fi doar Oda, 
iar capodopera ratată este Feciorul de împărat. Căci mi se 
pare că Poetul a pus mereu întrebarea care e locul omu-
lui de geniu, al demonului-înger sau viceversa, în ierar-
hia lumii. Şi vreau să cred că ne-a răspuns prin cele două 
poeme, Feciorul şi Luceafărul, Fata în grădina de aur fiind, 
o cred şi eu, o variantă a Luceafărului, poate mai închegată.

Am să demonstrez asta CÂNDVA. Acum cred aşa că 
Feciorul de împărat cel fără de stea devine, în povestea 
poetului, stea, adică Luceafărul. Ca să ajungă acolo, el cel 
fără de stea, capătă alt ascendent, sau îşi atribuie ascendenţă 
divină precum în Fata în grădina de aur.

Ian‘ ascultaţi,vă rog, o strofă din Fata în grădina de aur:
Un zmău o vede, când s-a pus să steie
‚N-a ei fereastră-n asfinţit de sări;
Zburând la cer, din ochi-i o scânteie
Cuprinse-a ei mândreţe, fermăcări;
Şi-n trecătoarea tânăra femeie
Se-namoră copilul sfintei mări –
Născut din soare, din văzduh, din neauă

De-amorul ei se prefăcu în steauă.
Aşa, precum Zburătorul lui Eliade, va coborî în tinda 

ei măreaţă, în chip de demon. A doua zi va veni în chi-
pul unei ploi, în tact căzândă, aromată lin – şi trebuie să 
vă citesc mai departe pentru că e de-o frumuseţe fără egal 
această secvenţă.

Ascultaţi numai: Şi din fereşti perdelele le-ndoaie, 
burând prin ţesăturile de in, pătrunde iarăşi în a ei odaie.

Daţi-mi voie să cred că Eminescu nu putea citi astea 
în alt loc decât numai în inima sa. Ori poate i le-a dictat 
însuşi Dumnezeu.

Aici ar trebui să spun că dl. Valea s-a ridicat de la locul 
său şi tulburat a spus: Să n-o luăm mecanic, măi tovarăşi, 
aşa cum porneşti tu, se poate demonstra orice. M-ai dus cu 
vorba de la zmeul din Fata în grădina de aur la Luceafă-
rul care e stea, dar Feciorul de împărat unde-i? Nu-l bagi 
acum şi pe el?

– Păi tocmai asta e, că Feciorul de împărat care n-are 
stea ar putea fi o stea, ar putea face el lumea pe care Dum-
nezeu nu i-a dat-o, ci l-a recompensat doar cu nemargini 
de gândire. Şi oare nu aşa face ermitul din finalul manus-
crisului, partea pe care o găseşte Perpessicius dramatizată? 
Chipul acela pe care-l construieşte călugărul e o proiecţie a 
spiritului sau a visărilor sale. E partea cea mai bună din el!

Aici a început să ne citească din poem toată acea parte 
care în manuscris e dialogul dintre călugăr şi Mag şi unde 
magul îi spune În tine e un demon – în nori nu e nimică. 
Tu împopulezi marea cu suflete măreţe / Şi stelele de cân-
tec le împli, şi cu feţe / De îngeri împli cerul. Aceasta-i 
blasfemie.

Aici interveni părintele Petrea care spuse:La fel ca în 
Dionis, călugărul acesta imită pe Creator. Acolo băiatul 
acela pune sori câţi vrea el, alege plante. Face o lume care 
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nu îi este îngăduit muritorului s-o facă. Aici poetul nostru 
este eretic, crezându-se Dumnezeu. Şi va continua în erezia 
sa. Câteodată cred că marele său orgoliu, păcat de moarte 
în canoanele noastre, l-a prăbuşit în nefiinţă. Dar asta e o 
demonstraţie pe care nu mă ştiu în stare s-o fac.

Ziua a doua sau poate mai curând cea de-a doua 
noapte, căci în aproape toată acea zi s-a dormit, bărbaţii 
din beciul primarului nedormind decît hăt în ziuă.

(Peregrinări prin pădure, încercări de filozofie peri-
patetică, Cadelcu nu răspunde neavând cu el cărţile. 
Încinge în schimb o discuţie ciudată despre cât de ames-
tecat e aşa zisul sânge românesc spunând printre altele 
că el ştie sigur că bunica de pe tată era nemţoaică get 
beget dar neştiind cine a fost tatăl mamei sale şi aflând 
din scrisorile unui unchi al său, de prietenia acestuia 
cu un Askenazi, prietenia intimă, poate bănui că după 
moartea şefului de gară de la Şipote, bunica, cea numită 
Ţigănel, ar fi putut să se dea în dragoste cu acest Ask, 
aşa că sângele lui ar avea şi câteva dramuri de sânge din 
neamul iudaic…

Profesorul de limbi clasice argumnetează altfel. Gazda 
e plecată la târg şi aduce cu sine două citariste şi pe H. 
Surpriza şi bucuria lui Bădiţa. H. discută cu rabinul. 
Bădiţa compune epitalamuri pentru H. Clasicistul stri-
gat mereu rabi propune un concurs de epitalamuri pen-
tru cele trei fete, citaristele şi flautista. Se prinde şi Valea, 
mă prind şi eu. Producem texte frumoase, inspiraţi de 
frumuseţea celor patru fete. H. se arată geloasă fiind că 
Bădiţa o ţine în braţe pe N.? Au loc explicaţii. Cei doi 
se împacă şi intrăm în beci.)

INCIPIT SECUNDA NOTTE
(Rabi îl provoacă pe părintele Petrea, îl apără Bădiţa. 
Valea aduce ca argument textul lui Pompiliu Constanti-
nescu „Eminescu – poet păgân“. Argumentele lui P.C. sunt 
primite de părintele Petrea, dar acesta vite cu vorbe despre 
ereziile eminesciene. Acestea ar fi în număr de şapte, cât 
cele şapte păcate capitale: Orgoliul nemăsurat, de la mica 
strofă din textul Numai poetul şi până la Luceafăr care e 
rece, aproape egal cu Satan sau cu Lucifer; Făt-Frumos are 
aceeaşi esenţă cu Iisus; în locul Învierii, Eminescu pre-
feră reîncarnările budiste; între El şi Dumnezeu nu sunt 
intermediari, nici măcar Iisus; Femei oarecare, chiar şi 
cele căzute, sunt comparate cu Fecioara Maria, de notat 
exemplele în care…; ca fiind sfinte prin iubire, or iubirea 
Fecioarei are altă natură decât a femeii păcătoase care este 
iertată pentru că prea mult a iubit; Invocarea lui Satan ca 
demon al eliberării din sclavia Tatălui; Iubirea emines-
ciană nu e creştină, el pune la temelia lumii nu cuvântul, 
Logosul, ci Erosul, iubirea cu semn sexual: Dar deodat‘ 
un punct se mişcă, cel dintâi şi singur, iată-l. Cum din 
Haos face mumă iar el devine Tatăl.)

Din păcate Paul a lăsat aşa textul. Şi tot aşa l-am lăsat 
şi eu, până azi. Nu-l voi reconstitui deşi acum am parcă în 
faţa ochilor şi spaţiul şi timpul acela şi fata aceea frumoasă 
şi inima îmi simt pulsând la fel.

N-am s-o fac pentru că în scrisorile mele din 89 am 
folosit aserţiunile părintelui Petrea, ba chiar am găsit mai 
multe păcate decât sfinţia sa. Dar aş fi vrut ca măcar ceva 
să fi notat despre seara a doua, aceea în care el şi H. s-au 
cuibărit lângă mine. Fetele celelalte au fost culcate în vecini, 
desigur tot cumva către ziuă. Şi ceilalţi musafiri merseseră 
la culcare pe unde au apucat. În beci rămăsesem noi trei, 
hetaira, Alkibiade şi eu. Dar H. n-a vrut să doarmă la mij-
loc în patul ce-l improvizarăm, s-a culcat în stînga mea, 
iar Paul în dreapta, aşa că i-am ţinut o vreme ca pe doi 
copii, pe pieptul meu, poate chiar se atingeau uşor. S-or fi 
şi mîngâiat. El a adormit primul, ea a simţit şi m-a îmbră-
ţişat apoi săruntându-mă pe piept mi-a spus că se întoarce 
şi trebuie s-o iau numai pe ea în braţe.

Aşa a adormit, aşa ne-am trezit. Doar că Paul se întor-
sese iar către mine şi mă ţinea destul de strîns în braţe. De 
aici cred c-a pornit şi dorinţa mea de a-i vedea în chip de 
Cezara şi Ieronim, istorie ce va fi spusă ceva mai încolo.

Păgânul de Paulică n-a dezvoltat din păcate nici cea de-a 
treia seară a banchetului, cea care i s-a oferit lui Valea şi 
unde ne-am întrecut cu toţii în a beşteli, după Eminescu, 
nemernicia şi nevrednicia românească.

Transcriu doar schiţa lui Paul, completând acolo unde 
umezeala, de care am mai vorbit, a stricat textul. Şi din aceste 
vorbe am scos câte ceva în scrisorile de la Valea Neagră.

INCIPIT NOTTE TERZZO
(Când ne-am trezit noi citaristele plecaseră, rămăsese 
cu noi doar H; a fost ziua peştelui, gospodina a făcut 
chiar şi un crap umplut, s-a vorbit mult despre aseme-
nea bucate dar s-a schimbat şi vinul; H. a vrut să fie o 
hetairă, rabinul i-a explicat dansul, dispută asupra întâ-
ietăţii în dans, cel ebreu sau cel elen? Nea Vasile Ursachi 
ne dezvăluie ceva ce nu credeam şi anume că dansurile 
românilor sunt foarte vechi, sunt citaţi Arghezi, Blaga şi 
Enescu; rabinul spune că Iliada şi Odissea pot fi recitate 
numai pe ritm de cântec românesc; Hetaira dansează şi 
aproape reuşeşte; ce gânduri o avea cu ea Bădiţa – între-
barea lui Valea; încep dezbaterile)

Bădiţa vine cu pozna lui că în Doină, doar în prima 
variantă, desigur, Eminescu a folosit în blestem vorba 
Mânca-i-ar casa pustia şi nevasta, văduvia pentru ca în 
varianta finală să prefere şi neamul, nemernicia.

Corect ar fi fost să spun şi despre versul din faţă unde 
apare pentru prima oară nemernicia. În varianta aceea, e 
la pagina 14 din vol. III, Eminescu scrie Cine ne-au adus 
străinii/Mânca-i-ar inima câinii… Deci nu cine-au îndră-
git, cum e în varianta finală, ceea ce schimbă cu mult ţinta 
blestemului eminescian. Din păcate, aducerea streinilor, de 
pildă în 44, a dus la îndrăgirea acestora şi la imitarea lor 
până la triumful experienţei staliniste, Nicolae Ceuşescu, 
cel atât de îndrăgit de românul simplu şi nemernic, încât 
e şi-acum pomenit cu duioşie. Asta e mai gravă decât dra-
gostea. Dragostea e o patimă şi-atât, duioşiia implică gân-
dire, deci judecată la rece, adică nemernicia românească 
dusă la sublim.
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De aici s-a pornit vorbirea despre Nevrednicii şi nemer-
nicii româneşti. Din păcate n-am avut curajul să le notez, 
cum am făcut cu păcatele lui Eminescu şi cred că multe 
dintre ele le voi fi scăpat. Aici o să mai puie şi Bădiţa de la 
dânsul, că ştie, mai ales că de unele a vorbit chiar dânsul, 
cu vehemenţă, de nu l-a potolit nici H.

Avea dreptate junele meu Alkibiade, cred că cel mai rău 
m-am aprins la nemernicia românului de-a trece lesne, prea 
iute chiar,de la o extremă la cealaltă. Aici am argumentat 
cu înscrierea legionarilor la comunişti, dar şi cu trădările 
noastre. Pe-atunci credeam chiar că astea ne vin încă din 
vâna dacică. Nu ştiu cine sau ce mă convinses că Burebista 
a murit ucis de-ai săi, dar şi faptul că cei de la ‚48 voiau 
principe străin şi după ce-l aleg pe Phillip de Flandra trec 
iute la votarea principelui Carol şi fac asta nu din prudenţă 
politică, ci acum sunt convins, ca să nu se cocoaţe vreunul 
de-ai lor la tron. Că erau destui cu astfel de fumuri şi mai 
aveau şi experienţa neferictă cu Vodă Cuza.

Din câte îmi mai aduc aminte au fost trecute prin-
tre nemerniciile româneşti: rapida aderenţă la socialism, 
după ce un secol aproape fuseseră avertizaţi de pericolul 
acestuia, despre rusofilie, după două sute de ani de neiu-
bire a acestora, despre absenţa sfinţilor şi martirilor români, 
despre religiozitatea de paradă ca şi despre xenofobia de 
acelaşi fel (aici nu i-am dat dreptate rabinului, deşi argu-
mentele sale erau convingătoare. Am face acum o discu-
ţie despre asta, dar o mai trăi oare? Avea atunci peste 60.), 
starea de lehamite, când e mai mare nevoie de acţiune, 
dragostea de cultură doar afişată şi compensată de dispre-
ţul faţă de cei cu carte. Ceva mai târziu, când aveam să-l 
descopăr pe Drăguţescu – dar mai întâi cred că l-am citit 

pe Rădulescu-Motru – aveam să aflu că de unde pornise-
răm şi noi discuţia cam de acolo porniseră şi ei. Valea oare 
citise aceste texte? Nu ştiu; rabinul însă, care de fapt era 
universitar bucureştean, sigur le citise. A fost adusă chiar 
şi vorba cu şi pe acesta l-a mâncat politica.

Şi cred că tot atunci am aflat şi cum s-a făcut Unirea 
cu Basarabia, cum adică a fost cumpărat Sfatul Ţării de la 
Chişinău. Şi se pare că tot atunci ne-a povestit rabinul (sau 
preotul) cum au fost primiţi ostaşii români în Basarabia 
în iulie 41. Că nu numai evrei au fost cei care i-au primit 
cu gloanţe în loc de flori. Aici cred că eu le-am povestit 
ce-mi spusese naşul Cadelcu despre vizita dintâi a M.L. 
Ferdinand şi Maria în Basarabia şi bătaia cu trandafiri, cât 
mai ghimpoşi. Naşu Alecu fusese mecanic de locomotivă 
la trenul regal.

Despre acea acceptare bucuroasă a sclaviei de către 
români, de care vorbise Eminescu, ştiam de mult şi mai 
ştiam şi despre nişte vorbe scoase de poet din diferiţi autori 
bizantini despre vlahi. Dar, sincer să fiu, pe- atunci nu 
voiam să cred în ele.

Rabinul adăugase că exista chiar şi un text în care Emi-
nescu se plângea că românii nu s-au folosit niciodată de 
dezastrele vecinilor decât spre a-şi distruge compatrioţii. 
Se referea la abdicarea lui Cuza exact în vremea în care 
statul habsburgic se clătina şi Ardealul ar fi putut fi adus 
la Ţară dacă românii nu s-ar fi grăbit să-şi decapiteze Ţara.

Am găsit acest text mult mai târziu. Era ciorna unui 
articol pentru Timpul. Nu voi da acum citatul l-am folo-
sit de fapt într-una din scrisorile de la Valea Neagră, e acel 
pasaj care începe cu Ce-mi roade mie inima.
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Leo BUTNARU

Poezia întrupată în destin 
ca dinamism existenţial

(LEONID CERNOV: 1899 – 1933)

În ultimul deceniu al secolului XIX, în estul Malorusiei, 
parte a imperiului ţarist, se nasc doi viitori reprezentanţi 
importanţi ai avangardismului european, unul – David Bur-
liuk (1882), supranumit părintele futurismului rus, celălalt 

– Leonid Cernov (1899), acesta, în timp, debutnd ca poet 
imagist rus, apoi, ca un fiu risipitor, care deţinea încă multe 
averi poetice în sufletul şi conştiinţa sa, revine la oropsita, 
asuprita, marginalizata, aproape până la interzicere şovină 
moscovită, limbă ucraineană, maternă. Pe atunci era prohi-
bit chiar şi numele unei posibile viitoare ţări, Ucraina, însă 
imperialiştii insistând a-i zice acelui teritoriu Rusia Mică 
(Malorusia). Burliuk a trăit 87 de ani, prin longevitate parcă 
răzbunându-şi fratele mai mic, poetul Nikolai Burlik, care 
a fost împuşcat de bolşevici, pe când abia împlinise 30 de 
ani, în 1920. Leonid Cernov a vieţuit 34 de ani, fiind răpus 
de o boală incurabilă.

Dar să facem ceva lumină în onomastica acestui excepţi-
onal Cernov, care scria în autobiografie: „Dacă ar fi să vedeţi 
omul în privirile tânărului căpitan de cursă lungă, care însă 
poartă în braţe o maşină de scris, sau şi mai bine, – dacă 
veţi vedea un om, care are toate aceste însemne şi o zveltă 
statură de european, şi care cu un entuziasm nebun voci-
ferează în cercul scriitorilor despre incomparabila frumu-
seţe şi plăcere de a goni pe motocicletă, să ştiţi că acel aş fi 
chiar eu, Leonid Cernov, care acum, în Ucraina, are abso-
lut întâmplător un atare nume de familie rusesc, aşa cum 
adevăratul meu nume e Maloşiycenko“.

Apare pe lume în familia lui Kondrat şi a Mariei 
Maloşiycenko (în autobiografie scriitorul menţiona că istoria 
dragostei părinţilor săi ar fi fost demnă de pana lui Jack Lon-
don), în oraşul Aleksandria* din stepele Hersonului. Bine-
înţeles, glumea, când scria în aceeaşi autobiografie: „Prima 
greşeală, pe care am făcut-o în viaţă, a fost că m-am născut. 
Am vrut foarte mult să o corijez, însă aşa ceva s-a dovedit a 
fi imposibil. Apoi i-au urmat greşeli mai neimportante, una 
din ele fiind că m-am născut ucrainean şi nu fiu al unei naţi-
uni mai puţin «samoede»…“.

Bunicul pe linie paternă era ţăran-legumicultor, preocu-
pat de pepenărie, iar cel pe linie maternă era matelot, răz-
vrătit, navigator-transportator cu barja, de la el Leonid moş-
tenind unele trăsături de caracter definitorii care, în urma 
şcolirii talentului, s-au manifestat, implicit-specific, în poe-
zia sa – energică, impulsivă, inventivă, fastuos metaforică, 
după cum se poate judeca cel puţin după discursurile esen-
ţiale „Sindicatul demenţilor“, „Taifunul inimii“, „Dinamis-
mul poftei de viaţă“, „Săgeţile furtunii“, acestea având moto: 
O forţă, o forţă uriaşă / E tăinuită în mine.

Învaţă la gimnaziul din Aleksandria care, precum 
raporta ohrana ţaristă, încă de prin 1911 devenise mediu 
propice pentru tineri cu aspiraţii revoluţionare. Aici Leonid 
Maloşiycenko cunoaşte şi primul succes literar, dar, conco-
mitent, şi… insucces… social, pe tărâmul scrisului, legate, 
ambele, de editarea revistei ilustrate „Praştia“ („Рогатка“), în 
urma colaborării cu care se văzu nevoit să abandoneze învă-
ţătura şi să plece de acasă. Trece Nistrul, ajunge la Chişinău, 
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unde îşi continua studiile gimnazial, absolvite în anul revo-
luţionar 1917, în care: „Trebuia să-mi cos la tunica de gim-
nazist nasturi de student, să-mi iau «certificatul de matu-
ritate», să dezarmez poliţişti, să particip la demonstraţii, să 
organizez detaşamente înarmate, să alung guvernatorul, să 
creez Teatrul Uniunii Elevilor, să mă îndrăgostesc, eu însumi 
să scriu piese, tot eu să le montez şi să le joc, tot eu fiind şi 
sufleurul!… Aici, la Chişinău, a văzut lumina ramei prima 
mea piesuţă, pe care am înscenat-o şi în care am interpre-
tat rolul principal“.

Mai pe larg, despre acele vremuri Cernov avea să măr-
turisească: „Următoarea perioadă (1914-1922) mi-a fost un 
galop neîncetat prin facultăţi şi trupe teatrale. Am învăţat la 
Odessa la facultatea de matematică (1917), iar în toamna lui 
1918 m-am cărăbănit în fostul Ekaterinoslav la facultatea de 
medicină; alături de cadavre, în pauze scriam texte umoris-
tice, studiam Brehm (savant-zoolog german, 1829-1884, l.b.) 
şi istoria artelor, ticluiam versuleţe de doi bani, înjghebam 
grupe teatrale… Cu alte cuvinte, zgomotoasele mele zile se 
înghesuiau între tomuri, grupuri şi trupuri“.

Tot pe atunci avu loc şi debutul său, în ziarul «Izvestia» 
(„Ştiri“) al administraţiei locale (zemstva) din Aleksandria, 
primul articol fiind semnat: Leonid Cernov.

În 1919 începe să editeze în oraşul natal hebdomadarul 
umoristic „Rubiconul“, însă din cauza hârtiei foarte proaste 
(erau timpuri post-revoluţionare bântuite de penurii de tot 
soiul) renunţă la proiect. Se leagă de un teatru rătăcitor, scrie 

„poeme futuriste interplanetare“. I se întâmplă şi angajarea 
la un serviciu oficial, primul salariu ridicându-l de la agen-
ţia de presă „Ukrrosst“.

În anul 1921 a jucat pe scena teatrului „Franko“, scri-
ind dramaturgie, poezie, traducând Molière. Îi sunt mon-
tate piesele „Legea lupilor“ („Avram Dumnezeul“), „Spe-
lunca“ („Regele Maximilian“) şi poemele de proporţii, până 
nu demult încă nepublicate, „A cincea Evanghelie“, „Omul 
în culori“, „Natalia Kavrenko“. Iar în 1922 face o tentativă 
eşuată de a pune pe picioare propriul teatru „Ma-hudram“ 
(Atelierul de dramaturgie artistică), mai târziu amintindu-şi: 

„Erau timpuri grele. În centru se îngrămădiseră forţele lite-
rare şi artistice postrevoluţionare, se iveau scriitorii de mâine, 
iar noi, uitând de situaţie şi măsură, ne opinteam într-o 
sălbatică luptă a lá Don Quijote, undeva într-o fundătură 
de provincie ca un bârlog de urs, crezând că facem o faptă 
general-ucraineană, pentru ca rezultatele unei munci de 
mulţi ani flămânzi să se transforme în fum“.

Dezamăgit de toate ale provinciei, caută salvare la 
Moscova, unde intră în anturajul imagiştilor, unul din curen-
tele avangardiste de prim-plan, al cărui protagonist a fost un 
timp (mai apoi s-a dezis) Serghei Esenin. După care, cute-
zător, porneşte aventuros spre exotismul glacial al Siberiei 
(cu mamuţi la temelie, în îngheţul veşnic) şi Orientului 
Depărtat, spre fluviul Amur şi hotarele Chinei. O vreme, se 
stabileşte la Vladivostok, angajat în redacţiile unor ziare şi 
reviste (printre care „Красное Знамя“ şi „Красная Звезда“ 

– „Drapelul Roşu“ şi „Steaua Roşie“), îşi încearcă aptitudinile 
în cinema, devine secretarul consulatului chinez. Acolo, la 

capătul lumii, cum se mai zicea, şi-a publicat întâiul volum 
de versuri imagiste, „Sindicatul demenţilor“, trimis în lume 
cu pseudonimul Leonid Cernov. Organizează spectacole 
literare, îşi încearcă pana în proza scurtă, debutul în acest 
gen literar avându-i loc pe paginile revistei „Приморский 
огонёк“ (Primorskiy ogoniok – „Flăcăruia din Primorsk“).

Debordând de energie, rezonând avid cu spiritul neli-
niştit şi nesedentar al începutului de veac XX, al epocii, se 
îmbarcă pe o navă, care îl duce spre India, acest periplu, trăit 
intens, mai apoi descriindu-l în prima carte scrisă în limba 
maternă, ucraineana, intitulată „124 de zile la tropice“.

(În genere, la începutul secolului XX poeţii călătoreau 
mult, fiind suficient să exemplificăm prin trei celebri fran-
cezi: André Gide hălăduieşte prin Africa, după care publică 
volume inspirate de Congo (1927) şi Ciad (1928). În timpul 
celui de-al doilea război mondial se află în Tunis, unde scrie 

„Tezeu“, ultima din operele sale importante. Blaise Cendrars 
călătoreşte la Moscova, de unde placă spre Harbinul din Răsă-
ritul Îndepărtat (1913), scrie „Proza Transsiberianului“ (ed. 
1919), înaintea acestui periplu avându-l pe cel transatlantic, 
american, soldat cu captivantul poem „Paştele la New York“ 
(1912/1919). Victor Segalen, poet, romancier, medic de navă 
maritimă, etnograf, sinolog şi arheolog, a vizitat Polinezia, 
arhipelagul Tuamotu, făcând studii, cercetări, de unde s-a 
inspirat pentru unele scrieri. Să ne amintim şi de poetul rus 
acmeist Nikolai Gumiliov, care se considera un conchista-
dor al spiritului, călătorind prin Europa, efectuând şi două 
expediţii în imensităţile Africii (în 1909 şi 1913), reflectate, 
implicit, în unele grupaje ale sale de poeme, în piesa „Vână-
toarea de rinoceri“ (1920) care, în traducerea subsemnatu-
lui, a cunoscut un spectacol-lectură la Teatrul „Odeon“ din 
Bucureşti în regia regretatului Alexandru Tocilescu, 2011).

Iar după respectiva sumă de zile şi nopţi, indicată în 
titlul cărţii, calea lui Leonid Cernov duce spre Bombay, 
Cairo, Odessa… În oraşul de la Marea Neagră, ca şi vecin 
nouă, posibil chiar în cartierul Moldovanca, Leonid Cer-
nov se împrieteneşte cu futuriştii, grupaţi în jurul revistei 

„IugoLEF“ (într-o desfăşurare a noţiunii, ar fi: Frontul sudic 
de stânga al artei, ca branşament al „tulpinii“ centrale, zisă 
pur şi simplu „LEF“; mişcare artistică gândită, lansată şi 
coordonată de Vladimir Maiakovski, până în ziua sinuci-
derii acestuia: 14 aprilie 1930). La editura de stat îi apare o 
altă carte scrisă în limba ucraineană, „Avionul“. Are o acti-
vitate prodigioasă la aşa-numita fabrică de cinematografie, 
unde şi-a reîntâlnit vechi prieteni. În acea vreme cineva îl 
portretiza memorabil: „Un Don Juan panucrainean, vaga-
bond siberian, de asemenea lup de mare, tăbăcit de sarea şi 
furtunile a trei oceane“.

La un moment dat, pe ţărmul de la Odessa, roza vântu-
rilor, atât de firească pentru destinul său, îşi modifică direc-
ţia, Cernov ajungând, pentru a-şi proba şansele, în Veneţia 
Nordului, cum fusese numit Sankt Petersburgul / Lenin-
gradul care, din an în an postrevoluţionar, pălea, se ofilea. 
Sosind în oraşul de pe Neva în 1925, poetul face cunoş-
tinţă cu membrii „Ordinului imagiştilor combatanţi“, ide-
olog căruia era Vadim Şerşenevici, ce avea să cadă jertfă 
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represaliilor bolşevice. Cernov intenţiona să citească acolo 
„poetoprelegeri“ despre curentele literare contemporane – 
imagismul, simbolismul, futurismul. Fusese anunţată şi apa-
riţia „Micii antologii a imagiştilor“, ce ar fi inclus şi textele 
sale. Însă volumul aşa şi nu apăru, posibil din cauza tragi-
cii sinucideri (de unii exegeţi puse la îndoială) a lui Serghei 
Esenin în hotelul „Engletere“ din capitala nordului rusesc. 
De atunci încolo s-au înteţit constrângerile puterii bolşe-
vice faţă de liberi-cugetători, avangardişti, filosofi, în genere 
intelectuali. Astfel că antologie avea să apară abia în 1997.

La Leningrad este, imprevizibil, atacat de tuberculoza, pe 
care o contactase în junglele bengale, văzându-se nevoit să 
se întoarcă în Ucraina, în mai calda şi prielnica urbe natală 
Aleksandria. Un an de zile ca şi cum respectă regim medical 
auster, însă fără a înceta să străbată stepele pe motocicleta, 
de care era foarte mândru. Cu alte cuvinte, în pofida sănă-
tăţii şubrede, poetul, intelectualul, misionarul întru propă-
şirea poporului său, la acea vreme parcă oarecât scăpat de 
ţarism, dar nu şi de imperialismul, şovinismul fratelui sla-
von mai mare, îşi reia activităţile tumultoase, inspirate de 
mişcarea de renaştere naţională ucraineană. Destinul său 
nu se dezminte, propulsat de zvâcnitorul zigzag cu vectori 
imprevizibili, implicaţi, angajaţi în realitate, ca fapte drama-
tice, dar şi ca artă, imaginaţie, filosofie existenţială, creaţie, 
toate – de o violenţă… îmblânzită de subtilitate estetică, în 
fine – de „aspră“ armonie poetică.

A fost aproape de grupul literar „Noua generaţie“, orga-
nizat de Mihail Semenko (care avea să fie împuşcat de bol-
şevism în 1937). A colaborat şi cu grupul „Avangarda“ din 
Harkov (pe atunci capitala Ucrainei sovietice), mentorul 
căruia era poetul Viktor Polişciuk, fiind comilitonul aces-
tuia, care susţinea în artă direcţia „dinamismului constructiv, 
spiralismul“, asemeni futuriştilor urmând linia luptei con-
tra concepţiilor retrograde a aşa-zişilor neoclasici, a aca-
demismului, decadentismului, combătând modele ruseşti 
depăşite, pe care reacţionarii le introduceau în spirituali-
tatea ucraineană.

Din anul 1927, când ideologia bolşevică atacă tot mai 
făţiş avangardismul, Leonid Cernov îşi publică versurile 
deja în reviste ucrainene… sovietice. Încă se mai credea şi 
chiar era liber în discursul suprem-metaforic. E anul în care 
editează volumul „Soare sub vâsle“. Semnează frecvent în 
revista „Литературня ярмарка“ (titlu complicat de tradus 
cât mai… exact, „lăfăindu-se“ în posibile variante: „Iarma-
rocul (piaţa / bazarul) literar“. Ei bine, avangardismul, pro-
vocator în toate ale lui, era şi democratic: alege, culege sen-
suri, sau non-sensuri, eresuri etc., dat fiind că arta e mereu… 
alta, chiar în acelaşi loc, în acelaşi moment sau… monu-
ment! Atunci îşi anunţă revenirea la cel ce era cu adevărat, 
decât când iscălea Leonid Cernov: schiţa de autobiografie 
o semnează, recuperator şi – de ce nu? – patriotic: Leonid 
Maloşiycenko. Publică în revista constructiviştilor „Avan-
garda“, iar din 1930 – în „Пролітфронт“ („Politfront“). Edi-
tează cărţile „Ciudaţii înfrumuseţează lumea“ (1929), „Cadou 
pentru tinerii cineaşti“ (1930), „Staţia Znamenka“ (1930), 

„Omul de pe o altă planetă“ (1931), „Aventurile profesorului 

Voks pe insula Ţipaho“ (1931), poemul „Frontul“ (1931), 
pentru ca ultima sa carte, „На углу бур“ (titlul e în ucrai-
neană, traducându-se ca: „Pe Capul Furtunilor“) să-i apară 
post-mortem (1933), pe care iniţial o intitulase „Cobzar pe 
motocicletă“, ideaţia, stilistica şi canonul liberal-democratic 
de largă respiraţie creativă putând fi catalogate sintetic drept 
avangardism… romantic, în varianta imagismului exotic, 

„coborât pe pământ“ de înrudirea cu năvalnica prozodie mai-
akovskiană sau chiar influenţat creator de ea. Plus, ca şi… 
congenital-literară, tonalitatea şi inventivitate gogoliană cu 
evidente nuanţe parodice. Acest volum important în crea-
ţia lui Cernov-Maloşiycenko a ajuns până în prezent graţie 
fericitei întâmplări, când unicul exemplar a fost salvat de un 
coleg din Lvov, Sveatoslav Gordinski, în rest întregul tiraj 
fiind confiscat de cenzura bolşevică şi distrus.

Revenind în Ucraina, Leonid (deja) Maloşiycenko e în 
asentiment cu demersul ideologic şi de creaţie al colegilor 
avangardişti, în primul rând cu al lui Mihail Semenko şi 
Mikola Hvilioviy, care pledau pentru europenizare în fosta 
colonie ţaristă, ajunsă oarecum doar cvasi-colonie sovietică, 
ceea ce nu plăcea multora „de la centru“, ce ţineau – în con-
tinuare morţiş! – să fie „fraţi mai mari“, alergici la numele 
unei posibile ţări Ucraina, preferându-l pe cel, parcă sigi-
lat „întru eternitate“, de colonialismul ţarist – Malorusia 
(Rusia Mică). Hvilioviy chiar scrie un studiu polemic intitu-
lat „Ucraina sau Malorusia?“, în care îi dă ripostă unui băgă-
tor de seamă vigilent din metropola bolşevismului, un oare-
care Iurineţ, care, „când cade într-o stare de afect, exclamă: 
«De-ajuns cu Europa. De-ajuns cu europenizarea Ucrainei»“, 
la care scriitorul ucrainean întreabă: „Dar cine v-a spus asta? 
De unde se vede că e de-ajuns cu Europa, când dumneata 
n-o înţelegi?“ Urmează concluzia explicită că Iurineţ e din-
tre cei care se linguşesc în faţa Moscovei, precum un oare-
care cneaz rus în faţa Hoardei de Aur sau ca un membru 
exemplar al „colegiului malorus“ în faţa ţarului întregii Rusii, 
asigurând Moscova că el „nu va rupe nimic din/de la ea“, 
deoarece Moscova va rămânea totdeauna să fie inima lui…

Astfel, Leonid Cernov-Maloşiycenko e printre ideolo-
gii Ucrainei noi, pledând pentru o intensă industrializare, 
pe care tânăra ţară trebuie s-o accepte indiscutabil, în caz 
contrar va rămâne în „tragicul, eternul somn al clovneriei 
maloruse“. În scrisul său apar motive sociale, patriotice dis-
tincte, tranşante: „Iar aici – în gunoiul de grajd moscovit / 
Meleagul roditor l-a acoperit, / Hăulindu-şi cântecul în întu-
nericul pădurilor, – / Şi gemea spre prostituata Ekaterina / 
Bătrânul Nipru…“ Poetul trăia intens, cu înfrigurare pre-
zentul, neliniştit pentru viitorul ţării sale.

Din păcate, a fost o premoniţia ce avea să se adeverească 
necruţător, cumplit: patru ani după moartea lui Leonid 
Cernov-Maloşiycenko în noul / vechiul imperiu bolşevic, 
ruso-sovietic, se declanşează sălbatica teroare stalinistă. 
Printre primele ei victime a fost poetul Gheo Şkurupiy deza-
măgit, deznădăjduit, sîmpuşcându-se împuşcă chiar în ziua 
sa de naştere, la care îşi invitase prietenii, colegii; B. Tenta 
se spânzură (în situaţie ucraineană, cazurile amintesc de V. 
Maiakovski, S. Esenin, M. Ţvetaeva…). Sunt executaţi Gr. 
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Ciuprinka, D. Falikivskiy şi G. Kosinka. Este ars de viu poe-
tul V. Sidzinski… În 1937, împreună cu alţi oameni de artă 
şi literatură ucraineni, a fost executat de NKVD Mihail 
Semenko, ilustrul fondator şi promotor al avangardismului.

De fapt, în perioada culminaţiei represaliilor staliniste, 
1937-1939, se întâmplă ceea ce a fost numit „Împuşcarea 
Renaşterii“, „Golgota literaturii ucrainene“, sintagme care, 
prin metaforismul lor cutremurător, dezvăluie nemaiîntâl-
nita cruzime a regimului bolşevic autoritar, ceea ce, inclu-
siv în Ucraina, avea să constituie o imensă pierdere pentru 
cultură, spiritualitate, istorie în general, pierdere resimţită 
acut până astăzi.

Iar faptele de curaj şi speranţa în libertate nu au fost iertate 
de călăi nici după anihilarea fizică a victimelor lor, printre 

care, fără îndoială, ar fi fost şi Leonid Cernov-Maloşiycenko. 
Însă, anticipativ, aliatul tiranului din Kremlin, ai ucigaşilor 
pe care îi avea în simbrie, a fost boala necruţătoare, care l-a 
răpus în 1933. Iar atitudinile oneste patriotice, naţionale, 
contra noului gen de imperialism, ruso-bolşevic, sovietic, 
au făcut ca, la sfârşitul anului 1934, toate cărţile lui Leonid 
Cernov-Maloşiycenko să fie scoase din librării şi biblioteci, 
creaţia fiind pusă la index pe zeci de ani înainte…

2-3.XI.2021
___________________________
*Aleksandria (ucr. Oliksandria) – localitate căzăcească, 

întemeiată în 1746, ca oprelişte în calea tătarilor şi leşilor. 
În garnizoană se aflau şi oşteni români, sârbi, bulgari, croaţi.

Leonid CERNOV
A SCUIPA ÎN OBRAZ
Aramă-negrită duduind ca biserica,
Beat de antrenantul mers mondial, –
Eu – ascultătoare minge de crichet
Sub al destinului ciocan fatal.

Iubito – iubito!
Tu mă auzi?
Ca sirena de uzină urletul mi-e declanşat:
Din nou simt ai Iubirii şoricei cu dinţi ascuţiţi
Îmboldind cu botişoarele
Prin sângele cald.

Avid ca flacăra,

Flămând de Iubire,
Mereu străin de-a bărbaţilor gri adunături –
Aduc din nou la căpătâiul tău
Multă Iubire şi ceva zbârcituri.

Iar acum, când de-a-ntregul
Eu sunt toamnă înstăpânită,
Când tu pentru mine ai fi
Ca aburii pentru locomotivă,
Când lumea spune: –
Deja el doar lui To`sin ar fi de-asemănat,
Se potrivesc,
Când Martie râde ca Ianuarie ştirb, –
Eu
Ca un electric ciocan de oţel
Bat în inima plictiselii, sfărâmând
Piatra tristeţii, mărunţind-o nisip
Pentru unicul în Lume „Iubesc“.

Pe voi, pozitivilor, hohotul meu vă întărâtă,
Nu mai sunteţi exemplari, ca din cutie!
Eu sunt pe de-a-ntregul sărbătoare triumfală,
Semn roşu printre file negre, o mie.

Copii drăgălaşi!
Permiteţi-mi chiar acu să vă propun ştreang de vers
Lunecând ca lacrima pe pământul dur.
Strălucind subţire ca horbota pal-roză,
Plasă-a poemelor pe ochii de taur.

Iar apoi…
Să râd niţel răutăcios de voi –
Mormane de carne înţepenite-sloi,
Cu hohot scânteios să-mi urlu Veşnica Pomenire,
Să nu-i fie Lumii ruşine de voi.

Prea de tot subţire înţeapă
cele stufărişurilor noastre,
Un cincinal am cântat în faţa unui tâmpit în extaz, –
Şi nimănui nu i-a trecut prin cap
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Ca acelei generaţii de mediocrităţi
Pur şi simplu să i se fi scuipat în obraz.

Ce mi-aş dori de la voi – o pere-
che de pantaloni, vin, ţigări.
Iar voi de la mine? Eu zic doar atât –
Oare nu e timpul surtucul întrebărilor de-nmormântare
Să-l schimbaţi pe al Dragostei
Minunat veşmânt?

Dar de altfel… voi sunteţi liberi doar la 12…
Vă preocupă cotlete, dări de seamă, 
noua politică economică, –
Parcă vă arde să vă lăsaţi pradă fleacurilor,
Când e uriaş preţul la fărâma de pâine cât o furnică?

Iar noi vouă –
Despre pocalele roz ale femeilor, –
Când voi v-aţi mulţumi doar cu galoşi, cipici,
Carne femeiască,
Un trenci la modă,
Iar noaptea cu soaţa –
Oficialul tremurici.

Cu peruca lui Liszt, cu suflet de neguţători,
Şinele prostiei întinse pretutindeni,
Spre gogineaţă de porci,
Spre Orizontul Depărtat…
Ce fericit sunt eu, că am fost cel dintâi
Care generaţiei de mediocrităţi
I-am proiectat în obraz
Un sonor
Vesel
Scuipat!
1922

SINDICATUL DEMENŢILOR
(A doua strigare)

Piei în beznă,
Preasfântă troiţă,
Noi te spălăm de fardarea barbară!
Pe ruinele Lumii e în edificare
A treia Romă, interplanetară.

În creştetul culmilor de munţi –
Şevelura pădurilor ţepoase.
Noi nu cunoaştem nici cifre, nici timpuri
Perindate-n veacuri fabuloase.

Aşadar, păşiţi într-un pas cu noi,
Răzvrătiţi ai tuturor popoarelor, ţărilor!
Noi îi vom arunca îndărăt lui Dumnezeu
Evanghelia şi Coranul. În locul lor.

Pe hârtie albită cu sânge roşu

Poetul înnebunit negreşit
Va scrie o Nouă Biblie cu pană din
Coada planetelor din infinit.

Cu toţii venim
Din negurile Pământului,
Declanşând al răzmeriţelor torent, –
Viaţa e-n neogoirea clocotului pentru noi
Cei ce suntem membrii sindicatului dement;

Cu versurile noastre – să chinuim răposaţii
Cântecele noastre – să-i ardă nimicitor.
Fie ca peste veacuri să domine răzbunător
Sindicatul Demenţilor!
1923

FEMEIA ÎN LABELE MELE
Globul roşcat al soarelui –
Ca la biliard
În buzunarul apusului în vâlvătăi
Împins de subţirele
Nopţii
Achiu.
Noroasele grămezi ale herniei
Umflate peste pădurice,
Unde suntem oploşiţi noi doi.

Cunoştinţa noastră scrâşneşte ca expresul
Ce duce spre casele de vacanţă, vinerea.
E bine a şti –
Fiece femeie strânsă ca-n presă
Eu o duc în fiece lacrimă spre-a o răstigni.

Zângănind cu buzele – te voi răstigni fără geamăt,
Pe crucea Revoluţiei spaima îţi voi răsplăti.

…Numai că tu curând vei părăsi intimitatea vagonului
Şi ca o căţea blândă de curte te vei strecura
În casa de vacanţă a soţului.

Ah, ce disonant sună „nu mă atinge!“ al tău!
Şi ce fleac e acest „să mă grăbesc ar trebui“…
De aici încolo multe zile va fi să rotesc între degete
Umbreluţa ta liliachie
Ce, hoţeşte, inima îmi va ameţi.

Lăsând în urmă o trenă de parfum
Ai coborât
Deja silueta ta se depărta oarecum sincopat –
Fără să aud ce spui, am înţeles – eşti o comunistă
În tinereţe ai fost în ilegalitate
Tatăl ţi-a fost împuşcat.

Că soţul ţi-e ofiţer de contraspionaj, albgardist,
Că iubirea-n inimă o simţi labă de fier arzător.
Din asta te alegeai cu informaţiile necesare
Statului nostru major.
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Ca un foşnet te-ai potolit. Dar în liniştea mea jucăuşă
Parcă mă priveşti
Parcă mă ispiteşti:

– Dar dumneata cine eşti?

Rupe
Toate firele,
Piedicile,
Lanţurile
Pe margine de hău!
Desfă-ţi sufletul ca pe o velă în rătăcire!
Şi înfige-ţi dinţii
În urletul
În geamătul
Sau bâiguitul
Meu,
Pentru că eu sunt poetul tău!

În purpuriul hohot al stindardelor
Şi în decretul comisarilor poporului.
Ca pe o floare în păr, îţi voi împleti durere şi nenoroc,
Trecându-te-n zbor peste o piaţă din mici odăiţe,
Ultimul tău poet şi proroc.

Eşti udă-leoarcă sub ploaie, în bubuire de tunete
Printre eroinele în scurte de piele. Spre-a te îmbărbăta
Fie ca cea dintâi să-ţi împodobească tinerii sâni,
Purpuria mea Stea.
1923

O COLECŢIE DE BLESTEME
1
Primul din toate – cel mai straşnic – e pentru
Tatăl meu, spre a-l năbuşi:
În `99 el îi dărui cutia trupului
Sufletului meu, cum ar veni.

În leagănul razelor de lună, verzui
Inima îmi aurea bezna de nepătruns.
El a înjghebat cuşca sufletului –
Cel dintâi „fii blestemat“ pentru el fie spus.

2
Vai,
Ahtiat de bani zi şi noapte,
În locul Dragostei – tremur cu soaţa-n suspine,
Fiară nesătulă, împăratul traiului
Tu – dintr-un milion – eşti blestemat de mine.

Pentru tine versurile nu-s decât gram din poluţie,
Vulcanii sânilor – al pasiunilor scuipat.
Etern, Mare, Viguros Mitocan,
Ţie îţi strig: Să fii blestemat!

3

Voi, care aţi porcăit ochii Primăverii
Din motiv că n-aveţi cotlet şi lingăi la cherem,
Eu, cel ce fură visele vieţii,
Sunt tăişul celui de-al treilea blestem.

4
Pe voi, cei pentru care Moartea e lacheul
Oamenilor geniali – pe voi lua-v-ar nimicul;
Voi, cei care striviţi gândul în pumn,
Al patrulea blestem, Groaznicul.

5
Vouă, jandarmi ai moralei grase
„Asta-i bine, iar cealaltă-i rea, cum vedeţi“,
Voi, vineţi de răutatea şi gemete,
Duceţi-vă naibii cu tot ce aveţi.

6
Iubitei mele pentru durere şi pasiune
Care mi-au tot sfâşiat viaţa,
Pentru beznă, chin şi putere despotică,
Pentru azilul din urmă-n ultima dimineaţă;

Iubitei mele pentru că mă iubeşte,
Pentru că pe Lume suntem în doi mereu –
Al şaselea blestem, – şi-odată cu el
„Sfinţească-se Numele Tău“.
1924

ULTIMA PREÎNTÂMPINARE
Lacrimile stelelor, bolta cerească din atlaz,
Iar jos pe Pământ – sângele-oceane-n zbuciumare.
De i s-ar tăia Lumii neputincioase arterele,
Aruncându-i-se stârvul în vreun şanţ oarecare.

Iar de la vechiul Dumnezeu să smulgem garanţia
Ca în Noul Univers să fie primăvară-n orice lună
Şi oamenii să poarte mantii de purpur-aprins,
Odăjdii din Râset, Visare şi Bucurie nebună!

Pentru ei să nu conteze Europe, Americi sau Anglii,
Să nu se înece în sânge ierburile pale;
Pentru ei cântecele mele să fie Noua Evanghelie
A unei iubiri colosale.

Noi, casta poeţilor, suntem sfânta negustorime
Ce zângăneşte din comorile versurilor astrale.
Omenire, noi totdeauna suntem avangarda ta,
Dacă tu ţii cale spre adevăruri sacramentale.

Dar dacă şi de aici încolo în oarbă contabilitate
Se va calcula ura şi sângele-n cifre năucitoare –
Noi îi vom tăia Lumii arterele,
Aruncându-i hoitul în vreun şanţ oarecare.
1928, Odessa

Traducerea de Leo BUTNARU
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Serghei Jadan (n. 1974)
Născut în fosta regiune Voroşilovgrad, actualmente 
Luhansk, Ucraina. Poet, prozator, eseist şi traducător, 
de asemenea cântăreţ şi muzician, membru al grupului 
rok „Jadan şi Câinii“. Autorul volumelor de poeme „Volum 
de citate“, „Etiopia“, „Viaţa Mariei“, „Templierii“, „Atena“ şi 
al romanelor „Voroşilovgrad“, „Mesopotamia“, „Interna-
tul“. Propus de Academia Poloneză pentru Premiul Nobel.

Serghei JADAN

MORMONII
Mormonii şi-au înălţat biserica
în coasta teatrului, au aranjat
câteva straturi de flori şi mulţi dintre ei
s-au şi înţeles să se întâlnească anume acolo:

veseli, radioşi mormonii în costume sobre,
palizi după sângeroasele, dementele lor
week-end-uri.[

În bisericile noi se pune la cale ceva anume cu oxigenul –
enoriaşii se adună dimineţile, scot
toate aste flecuşteţe şamanice, arcu-
rile, spiralele însângerate,
cârligele cromate de care
spânzură aparatele radio de jertfă
şi scriu cu sânge pe pereţi –

pe cel care a ajuns până aici, deja gla-
sul nostru nu-l mai poate opri,

pe cel care a citit aceste inscripţii, deja 
nu-l mai poate salva nicio ştiinţă,
păşind pe urmele însângerate ale iubirii tale, nu uita de
şerpii otrăvitori tăinuiţi la fundul pachetelor cu biolapte.

Când voi deveni şi eu mormon,
voi sta cu prietenii pe partea-nsorită a străzii,
râzând şi vorbind despre starea timpului:
iar în fiece dimineaţă voi scoate 
urmele de sânge de sub unghii,
deoarece noapte de noapte îmi sfâşii pieptul,
străduindu-mă să smulg din el inimile în plus
care noapte de noapte cresc în mine
precum ciupercile pământului.

* * *
Comandanţi de operaţiuni
inimile cărora
sunt acoperite de ceaţă
nu aşteaptă decât să se împrăştie ceaţa.

Până astăzi partizanii rămân partizani,
cât mai există duşmani
în spatele cărora
să pună la cale diversiuni.

Pletele voastre lungi ce vă cad pe faţă,
beretele voastre negre şi mundirele numai zdrenţe
flutură în vânt
ca nişte grâne dulcii
prin care se pitesc dezertorii înfricoşaţi.

Noapte de noapte apare umbra răzvrătitului
dând târcoale geamurilor ca o himeră de luptă
şi se jilăveşte la fundul raniţei de piele
tutunul olandez
şi o cărţulie de Apollinaire.

– Ce e, comandante de regiment,
îţi răsfoieşti codul personal, ca un infractor?
Tot alergi la poştă, gâfâind?

– Ce poştă?! – răspunde colonelul, –
Oricum mie
nu-mi scrie nimeni.

Traducere de Leo BUTNARU
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C
Virginia MORATIEL

Paul Celan: Când oroarea 
sparge cuvântul

Că cele două războaie mondiale au reprezentat o rană pro-
fundă în istoria umană – poate cea mai profundă criză care 
a existat vreodată la nivel global – nimeni nu poate nega. 
De fapt, în această etapă, lumea a asistat la o pierdere com-
pletă a valorilor etice. Odată cu asta, o distrugere irevo-
cabilă a sensului existenţei, până la scufundarea totală în 
absurd şi, în consecinţă, o rupere bruscă cu ideea anteri-
oară de raţionalitate. Chiar înainte de 
prima mare confruntare, încrederea în 
tehnică şi în capacitatea sa de a genera 
progrese au dispărut, când Titanicul a 
naufragiat în apele îngheţate ale Atlan-
ticului de Nord. Acest eşec a fost urmat 
de instrumentarea tehnicii de către sta-
tul totalitar şi punerea ei în slujba răului, 
prin distrugerea masivă, nejustificată şi 
capricioasă, a civililor nevinovaţi, care a 
atins paroxismul odată cu Holocaustul, 
ca sistematizare – şi raţionalizare – a uci-
derii, torturii şi umilirii complete a fiin-
ţei umane. Nu este surprinzător faptul că, 
confruntat cu o astfel de situaţie de frică 
generalizată în faţa descoperirii precari-
tăţii vieţii şi a dexterităţii puterilor care o 
manipulează, Theodor Adorno a decretat 
moartea poeziei după Auschwitz şi şi-a imaginat-o îngrozită, 
perplexă, în faţa unei catastrofe care nu ar fi putut decât să 
o reducă la tăcere. Cu toate acestea, nu asta a prezis Adorno, 
ci necesitatea unei creaţii lirice care, încă înfundată în bar-
barie, chiar de la limitele nespusului, ar putea explica ceea 
ce s-a întâmplat şi să-şi menţină memoria ca o piatră de 
hotar din care să restructureze critic obiectivul presupus 
al omenirii. Paul Celan, poetul român născut în 1920 pe 
teritoriul Ucrainei actuale, este exemplul flagrant al faptu-
lui că era necesară reformularea cuvântului poetic, la care 
a ajuns poate pentru că el însuşi a experimentat consecin-
ţele celui mai mare masacru din istorie. Astfel, după ce a 
suferit moartea părinţilor săi, deportaţi într-un lagăr de 
exterminare din cauza originii evreieşti, şi propria sa izo-
lare într-un „lagăr de muncă“ din Moldova, opera sa poe-
tică a constat în inventarea din nou a limbii, în purificarea 
acesteia, în eliberarea ei din corupţie şi înşelăciune, pro-
movate de nazism prin desemnarea lucrurilor cumplite cu 
cuvinte frumoase. După cum spune el în volumul de poe-
zii „Trandafirul nimănui“:

„migrează pretutindeni, ca limba,
aruncă-l, aruncă-l“

Poate Celan a crezut că în acest fel se poate purifica 
pe sine însuşi, curăţându-şi propria vinovăţie pentru că 
nu a reuşit să împiedice sfârşitul cumplit al părinţilor săi. 
Aşa că a început greaua datorie cu propriul său nume şi 
a adoptat anagrama numelui său de familie Antschel sau 
Ancel. Provenind dintr-o familie poliglotă, unde se vorbea 
româna, germana, ebraica şi idişul, la care se adăuga învă-

ţarea altor limbi pe stradă sau la şcoală, a 
avut norocul să poată alege o limbă lite-
rară. A realizat primele sale publicaţii în 
limba română şi a fost traducător în mai 
multe limbi, atât sursă, cât şi ţintă. Dezră-
dăcinarea lingvistică iniţială şi rătăcirea 
de-a lungul vieţii sale prin diferite oraşe 
europene i-au permis să le alterneze, aşa 
cum, de exemplu, se întâmplă în poe-
mul său „In Eins“, unde amestecă patru 
limbi şi introduce o serie de chei sem-
nificative doar pentru un anume grup 
lingvistic, căruia îi deschid accesul. Dar 
în cartea sa de poezie „Mac şi memorie“, 
scrisă în 1952, a ales tocmai limba călăi-
lor săi, devenind cel mai important poet 
de limbă germană din a doua jumătate 
a secolului XX.

Obiectivul său a fost să realizeze o deconstrucţie a poe-
ticului, rupând liniaritatea ritmică, sintactică şi semantică, 
să creeze un limbaj care să reflecte fractura timpului pro-
gresiv şi liniar. Cu un caracter radical intempestiv şi ana-
cronic – aşa cum este definit de Derrida -, îşi propune să 
dezvăluie dimensiunea spectrală a unui prezent într-o situ-
aţie de doliu, care luptă împotriva uitării şi, în acelaşi timp, 
deschide o temporalitate diferită care încă nu a fost rea-
lizată: utopia. Pentru a face acest lucru, a introdus spaţii 
goale în corpul textual, a folosit sincopări şi a scurtat ver-
surile, uneori reducându-le la o silabă sau chiar la o literă, 
a eludat legăturile lingvistice prin înlocuirea lor cu juxta-
puneri, a folosit o punctuaţie perturbatoare care întrerupe 
ritmul şi metrul (fie folosind cratime sau puncte de sus-
pensie), a creat neologisme inventând nume compuse pen-
tru a creşte pluralitatea semnificativă, întotdeauna într-un 
cadru de paradoxuri şi schimbări bruşte de semnificaţie, 
care se referă la un limbaj rupt, mutilat: cel al halucina-
ţiei şi al nebuniei („dă sens cuvântului tău, dă-i umbră “). 
Aşa a reuşit Celan să dizolve scriitura şi să forţeze limba-
jul la limita dezarticulării sale, nu numai pentru a-i subli-
nia incapacitatea de a exprima amploarea groazei în faţa 
hecatombei trăite, a iraţionalului, imposibil de înţeles sau 



Universalis HYPERION 135

explicat, ci şi spre a-şi arăta respingerea. In confruntarea 
cu atrocele, doar tăcerea sau rugăciunea par să mai aibă 
un loc. Un exemplu notabil al acestui stil poetic îl găsim 
în compoziţia dedicată lui Hölderlin cu titlul „Tübingen, 
ianuarie“:

Spre a orbi con-
strânşi ochii.
A lor – „o enigmă
e puritatea
izvorului “-, a lor
amintirea
plutitoarelor turnuri ale lui Hölderlin, în fâl-
fâirea de aripi a pescăruşilor.
Vizite de dulgheri înecaţi cu
cuvintele
scufundate:
De-ar veni,
veni un om,
veni azi, un om pe lume, cu
barba luminoasă
a patriarhilor:
ar trebui,
de-ar vorbi de-acest
timp el
ar trebui
să se bâlbâie doar să se bâlbâie,
me-me-, mereu-
să se bâlbâie
(„Pallaksch. Pallaksch.“)
Aproape imposibil de tradus, această frumoasă poe-

zie alunecă prin repetări, salturi şi o anume interpolare. 
Pare a fi discursul unui bâlbâit, al unui copil care începe 
să vorbească sau al unei persoane nesigure sau înspăimân-
tate, căreia îi este frică să păşească în cuvânt şi care ajunge 
să admită că discursul profeţilor antici, acei strălucitori … 
patriarhi cu barbă, ar rămâne teribil diminuat de viziunea 
sfâşietoare a lumii de astăzi. Imaginile trimit la Hölder-
lin cufundat în nebunie, care locuieşte în Tübingen, adă-
postit de un tâmplar într-un turn de lângă râu, închis în 
zborul circular al ideilor şi halucinaţiilor sale, locuind în 
lunga noapte în care toate altarele erau depopulate de zei, 
dar cufundat – aşa cum spune el însuşi – în „acea claritate 
în faţa căreia înţelepţii se cutremură“. Titlul ne plasează 
în coordonatele spaţio-temporale ale scenei următoare, 
deşi acest lucru este înşelător, deoarece este o amintire 
din care se prezice un azi sau mâine al întregii lumi, în 
fata căreia sufletul este paralizat şi nu se mai poate mani-
festa decât prin bâlbâit. Poemul este în sine o enigmă de 
limbaj. Începe de la orbirea ochilor constrânşi de un dis-
curs raţional, deja capabil să se deschidă ascultării care 
aspiră să se întâlnească cu celălalt. Cu toate acestea, sim-
plul cuvânt se dizolvă în tăcere, precedat de lungul spaţiu 
final care precede cuvantul „Pallakasch“, folosit de Hölderlin 
în momentul în care voia să scape de un vizitator şi să nu 
continue conversaţia. Pallakasch este un non-cuvânt, din 
moment ce îi lipseşte sensul, un cuvânt orb, care indică o 

lume în mijlocul negurilor care afirmă şi neagă în acelaşi 
timp. Emis de la graniţa fragilă care separă fiinţa de nimic, 
întotdeauna de niciodată, dezvăluie dorinţa de a comunica 
şi imposibilitatea de a face acest lucru, dat fiind misterul 
care înconjoară inefabilul. În locul contradictoriu al ace-
lei breşe apare poezia în dorinţa ei de a salva lumea din 
panica golului („vorbeşte ultimul […] dar nu separa Nu 
de Da“). Mai mult, alte direcţii intertextuale sunt prezente 
în acest final: aluzia biblică implicită la Isaia 28:13, unde 
profetul rosteşte non-cuvinte pentru a comunica prezenţa 
divină; indicaţia, sugerată de fonetică, către Kaddish, una 
dintre principalele rugăciuni ale religiei evreieşti, cu care 
se roagă pentru sosirea neîntârziată a lui Mesia şi pentru 
redempţiune, spusa ca o rugăciune de doliu; sau referirea 
la acel limbaj plin de nebunie vorbit de Woyzeck, prota-
gonistul operei omonime de Georg Büchner, care repetă 
expresia „imerzu“, după ce a privit la uciderea logodnicei 
sale. Exact acest cuvânt, a cărui semnificaţie este „tot tim-
pul“, tradus în versiunea citată a poeziei prin „necontenit“, 
se descompune în ultimele sale rânduri pentru a sfârşi ca 

„zuzu“, înfăţişând pierderea dramatică a limbajului.
În poezia lui Celan, utilizarea vocilor criptice nu este nici 

accidentală, nici arbitrară, deoarece se desfăşoară paralel 
cu elipsa constantă. Cuvintele enigmatice marchează ver-
surile ca semne care străpung semnificaţiile, împingându-le 
spre trecut şi viitor. Sunt semnale, precum cel al celebrului 
poem intitulat „Schibboleth“ (iniţial „spikes“ în ebraică), 
care face aluzie la Cartea Judecătorilor 12: 5-6, unde este 
folosit de galaaditeni ca o parolă secretă fata de adversari. 
Spre deosebire de ea, aceste voci criptate fac apel la o recu-
noaştere care nu duce la moarte, indignare sau dispută, ci 
la o întâlnire fraternă care integrează diferenţa şi se spri-
jină pe ideea că „Eu sunt tu când sunt eu“ sau, spus altcum:

„Numai mâinile adevărate scriu poezii. Nu văd nicio 
diferenţă între o strângere de mână şi o poezie.“

Şi totuşi, la nivel personal, Celan a găsit prin limbaj o 
răscumpărare doar temporară. În ciuda dialogului impla-
cabil – da, implacabil – pe care l-a stabilit cu unii dintre 
cei mai mari filosofi ai vremii, fie el Adorno sau Benjamin, 
în ciuda întâlnirii cu Heidegger, care – astăzi ştim – a fost 
pozitiv, chiar şi în ciuda afecţiunii pe care a primit-o de 
la soţia sa, pictorul Gisèle Celan-Lestrange, care i-a îndu-
rat la nesfârşit infidelităţile cu cealaltă mare iubire a vieţii 
sale, poeta Ingeborg Bachmann, nu a putut evita depresi-
ile severe, nici măcar crizele de delir care l-au asaltat, ca 
urmare a acelor experienţe din tinereţe, în cele mai dra-
matice momente, de exemplu, când a suferit o acuzaţie de 
plagiat. Astfel – aşa cum i s-a întâmplat deja lui Hölderlin 

– s-a scufundat treptat în nebunie şi, după tentativa de a-şi 
ucide soţia, a acceptat să fie internat într-o clinică de psi-
hiatrie, spre a se sinucide în cele din urmă aruncându-se 
în râul Sena. Nimeni nu i-a observat absenţa în timpul cât 
a durat ca trupul ca să-i fie găsit de un pescar.

„Fuga Morţii“, probabil cea mai cunoscută creaţie a sa, 
scrisă cu aproape douăzeci de ani înainte, anunţă dezno-
dământul fatal a ceea ce, în realitate, este relatarea crudă a 
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vieţii de zi cu zi într-un lagăr de exterminare nazist, contu-
rat prin structura muzicală a unei fugi, unde aceleaşi teme, 
preluate de voci diferite, suferă variaţii, repetate iar şi iar. 
Cum să nu ne imaginăm că acest „lapte negru“ prefigu-
rează apa întunecată în care se va îneca poetul, care nu va 
putea niciodată să depăşească trauma crimelor comise de 
nazişti împotriva familiei sale, mai ales atunci când cele 
două versete care ies în evidenţă în original, datorită rimei 
inexistente din celelalte, indică acel rece şi disciplinat expert 
german, acel ochi albastru cu o privire oţelită, care ţinteşte 
şi ucide un deţinut dintr-o singură lovitură, făcând aluzie 
clară la modul în care mama lui Celan a murit.

„Fuga Morţii – Todesfuge“
Laptele negru al zorilor noi îl bem seara
îl bem la prânz dimineaţa îl bem noaptea
îl bem şi îl bem
săpăm un mormânt în văzduh acolo nu-i strâmt
Un om stă în casă se joacă cu şerpii scrie
scrie când se face beznă peste Germania
aurul părului tău Margareta
el scrie şi în faţa casei lui iese şi scapără stelele
îşi fluieră câinii şi evreii şi-i fluieră
ne lasă să ne săpam un mormânt în ţărână
ne porunceşte cântaţi acum pentru dans
Lapte negru al zorilor noi te bem noaptea
te bem dimineaţa la prânz te bem seara
te bem şi te bem
Un om stă în casă se joacă cu şerpii el scrie
scrie când beznă se face peste Germania
părul tău auriu Margareta
Cenuşa părului tău Sulamita
săpăm un mormânt în aer acolo nu-i strâmt
El strigă intraţi mai adânc în ţărână ceilalţi cân-

taţi şi jucaţi
el îşi înşfacă fierul de la centură îl flutură ochii lui 

sunt albaştri
băgaţi mai adânc cazmaua voi ceilalţi pentru dans mai 

departe cântaţi
Lapte al zorilor noi te bem noaptea
te bem la amiază te bem dimineaţa şi te bem seara
bem şi tot bem
un om stă în casă părul tău auriu Margareta
părul tău cenuşiu Sulamita el se joacă cu şerpii
El strigă cântaţi mai blând despre Moarte Moartea e 

un maestru german
el strigă viorile mângâiaţi-le mai întunecat atunci fum 

în văzduh o să se ridice
atunci veţi avea un mormânt în nori acolo nu-i strâmt
Lapte negru din zori noi te bem noaptea
te bem la prânz moartea e un maestru german
te bem seara şi dimineaţa te bem te tot bem
un maestru german e moartea ochiul lui e albastru
te ţinteşte cu glonţ de plumb te loveşte adânc
un om stă în casă aurul părului tău Margareta
îşi asmute câinii pe noi, ne face mormânt în văzduh
se joacă cu şerpi şi visează

un maestru german e moartea
aurul părului tău Margareta
cenuşa părului tău Sulamita.
În realitate, laptele negru – potrivit lui Celan, care a recu-

noscut în mai multe rânduri – nu este o metaforă, ci, lite-
ralmente, ceea ce au băut în lagărul de concentrare. Apa-
rent, poezia este realizată cu un limbaj realist, şi irealitatea 
apare din dificultatea de a asimila atrocitatea, exprimată 
prin sfâşierea sintactică, lipsa de cesură şi acea repetiţie 
zdrobitoare care transformă scena într-un dans macabru. 
Ceea ce face această poezie teribilă este disponibilitatea 
sa de a se potrivi descrierii fără a introduce atribute reve-
latorii ale suferinţei. Tocmai asta o face o jelanie obiec-
tivă, scrisă de „noi“ unei comunităţi care s-a condamnat 
la tăcere („ pe care cuvântul care a cântat-o şi împietrit-o 
/ (…) a redus-o la tăcere“) şi care respinge toate căile de 
înţelegere a lumii şi a vieţii, unde părul auriu al Margare-
tei (eroina faustiană) pluteşte împreună cu cenuşa copilei 
evreice, unde sunt săpate în aer gropi care adună cenuşa 
de la crematorii sau unde, inuman, timpul stă liniştit, con-
verg viorile cu muzica morţii, stelele cu gloanţele, oame-
nii cu câinii, pe scurt, civilizaţia cu barbaria.

Paul CELAN (1920 – 1970)
Cel ce inima-şi smulge din piept
cel ce noaptea inima-şi smulge din 
piept ajunge la trandafir
ale lui sunt petala şi spinul,
lui îi aşterne el lumina pe talger,
lui îi umple cupa cu boare,
lui îi suspină umbrele dragostei.
cel ce noaptea inima-şi smulge din 
piept şi-o aruncă-n înalt
nu greşeşte,
el împietreşte piatra,
în el ceasul îşi sună sângele,
lui îi bate timpul ora în palmă:
el se poate juca cu mai frumoase sfere,
el poate vorbi de tine de mine.

Pământ era-n ei
Pământ era-n ei, şi
ei săpau.
Săpau şi săpau, aşa se ducea
ziua lor, noaptea lor. Şi pe Domnul nu-l lăudau,
el, auziseră ei, voise toate aceste,
el, auziseră ei, ştia de toate aceste.
Săpau, nimic nu mai auzeau;
nu deveneau înţelepţi şi nu iveau nici un cântec,
la nici o limbă nu se gândeau.
Săpau.
Veni o linişte, veni şi-o furtună,
veniră mările toate.
Sap eu, sapi tu şi sapă şi viermele,
şi cel de jos acolo cântând, care spune: ei sapă.
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O, un, o, niciun, o, nimeni, o, tu:
Asta unde ducea, când nicăieri nu ducea?
O, tu sapi şi eu sap, şi până la tine mă îngrop,
iar pe deget ni se trezeşte inelul.

Corona
Toamna-şi mănâncă frunza din 
mâna mea: suntem prieteni.
De pe nuci cojim timpul şi-l învăţăm să meargă:
Timpul se întoarce în coajă.
În oglindă-i duminică,
în vis se doarme,
gura spune adevăr.
Ochiu-mi coboară spre sexul iubitei:
noi ne privim,
noi ne spunem lucruri întunecate,
noi ne iubim, precum mac şi memorie,
dormim ca vinu-n cochilii,
ca marea în raza de sânge a lunii.
Ne îmbrăţişăm la fereastră, suntem priviţi de pe stradă:
E vremea să ştie!
E vremea ca piatra-n sfârşit să înflorească,
şi tumultuos să bată o inimă.
E timpul să fie timp.
E timpul.

Arsură
N-am mai dormit fiindcă eram între roţile ceasului
melancolie
şi se îndoiau arătătoarele ca nişte tije,
şi s-au repezit înapoi şi au bătut timpul până la sânge,
şi tu vorbeai cum creşte amurgul,
şi de douăsprezece ori te-am spus 
în noaptea cuvintelor tale,
şi ea s-a deschis şi-a rămas deschisă,
şi i-am pus în poală un ochi şi-n 
păr pe altul ţi l-am împletit
şi am prins între ei siguranţa de aprin-
dere, vena deschisă –
şi un fulger tânăr a înotat.

Apă şi foc
Aşa că te-am aruncat în turn şi tisei i-am spus un cuvânt,
de-acolo a ţâşnit o flacără, ţi-a măsu-
rat o rochie, rochia ta de nuntă:
Luminoasă e noaptea,
luminoasă e noaptea ce ne-a inventat inimile
luminoasă e noaptea!
Străluceşte pe mare departe
trezeşte lunile-n ape, le urcă pe mese înspumate,
le curăţeşte de timp pentru mine:
Tu, argint stins, trăieşte, fii vas, fii cupă
precum cochilia!
În sus şi în jos masa-i unduitoare

vântul umple paharele,
marea valsează bucatele:
ochiul rătăcitor, urechea bubuitoare,
peştele, şarpele –
Noapte de noapte, unduindu-se, masa,
inundând deasupra-mi ale popoarelor flamuri,
alăturea-mi oameni vâslindu-şi spre ţărm sicriele,
sub mine, ceru-înstelat ca de Sfântul Ioan acasă!
Şi-mi trec peste tine privirea
Înflăcărată de soare:
Gândeşte la clipa când noaptea urca pe munte cu noi,
gândeşte la vremuri,
gândeşte c-am fost ce sunt:
un maestru al temniţelor şi al turnurilor,
o răsuflare în tisă, un om beat în mare,
cuvântul, unde arzând, să dispari.

Dormi, aşadar
Aşa că tu dormi, ochiul meu va sta treaz.
Ploaia umplea ulciorul, noi îl goleam.
Noaptea va fi o inimă, inima – mică tulpină –
Dar, pentru cosit, o, coasă, e prea târziu,
Ca neaua de alb, vânt al nopţii, ţi-e părul!
E alb ce-mi rămâne, alb e ce pierd!
Ea numără orele, eu număr anii
Am băut ploaie, ploaie am băut.

Portretul unei umbre
Ochii tăi, lumina urmei paşilor mei;
fruntea, sclipirea de lamă a sabiei;
sprâncenele tale, drumul pierzaniei;
genele tale, soli ai scrisorilor lungi;
buclele tale, corbi, corbi, o, corbi;
obrajii, însemnele zorilor;
buzele tale, târziii oaspeţi;
umerii tăi, statuia uitării;
sânii, prietenii şerpilor mei;
braţele, -anini la poarta castelului;
mâinile tale, masa credinţelor moarte;
coapsele, pâinea nădejdii;
sexul tău, legea focului în pădure;
coastele tale, aripi în abis;
genunchii, masca trufiei tale;
picioarele tale, zbaterea gândurilor;
tălpile tale, cripte în flăcări;
urma ta, ochi al despărţirilor noastre.

Anii de la tine la mine
Iarăşi îţi freamătă părul când plâng. 
Cu seninul ochilor tăi
Aşterni masa dragostei noas-
tre: un pat între vară şi toamnă.
Bem ceva ce altul a pregătit, nu eram 
eu, nici tu, nici al treilea:
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sorbim un gol, un sfârşit.
Ne privim în oglinzile mării adânci 
şi ne dăm în grabă bucatele:
noaptea e noapte, începe cu zorii, ea lângă tine mă culcă.

La ultima poartă
Toamnă am tors în inima zeului,
Lângă ochiul său o lacrimă-am plâns…
Păcătoasă, ca gura ta, începea noaptea.
La căpătâiul tău, sumbru, lumea se pietrifica.
Acum vor începe să aducă ulcioare?
Ca frunzişul împrăştiat se iroseşte vinul.
Duci dorul cerului cu plecările păsărilor?
Dac-ar fi piatra norul, dac-aş fi eu cocorul.

Negru regal
Doar noaptea vorbească în faţa ochilor:
doar frunza ce-aude unde încă e vânt;
doar vocea în colivia păsării.
Doar ea, ea singură doar.
Totuşi tu păşeşte şi spune-ţi ţie: Fii curajos,
fii vrednic de piatra de peste tine,
rămâi prieten cu bărbile morţilor,
dă floare viermelui,
ridică vela ta pe sicrie,
urcă la bord gândacii de dedesubt,
neliniştiţilor dă-le veşti.
Dă-le veşti duale:
de la tine şi de la tine,
de pe-ale Balanţei ambele talere,
din bezna râvnind intrarea,
din bezna ce-aduce uitarea.
Dă veste gândacilor,
dă veste neliniştiţilor,
dă-i floare viermelui,
ridică vela ta pe sicrie,
la căpătâi pune-ţi inima.

În Egipt
pentru Ingeborg

Ochiului străinei tu spune-i: fii apă.
Să le cauţi în ochii străinei pe cele ştiute în apă.
Din apă cheamă-le: Ruth! Noemi! Miriam!
Împodobeşte-le, când lângă străină o să stai.
Cu părul de nori al străinei împodobeşte-le.
Lui Ruth, Miriam, Noemi tu spune-le:
Iată, mă culc cu ea!
Cel mai frumos pe străina de lângă tine împodobeşte-o.
Cu durere de Ruth, Miriam, Noemi împodobeşte-o.
Străinei tu spune-i:
Iată, eu m-am culcat cu ele!

Laudă depărtării
În izvorul ochilor tăi
tresaltă năvoadele pescarilor din Marea Nebună
În izvorul ochilor tăi
Marea-şi ţine făgăduiala.
Aici mi-arunc eu,
rămasă între oameni, o inimă,
un legământ strălucit şi veşmântul:
Mai negru în negru, sunt şi mai gol.
Doar renegând rămân credincios.
Sunt tu, numai când sunt eu.
În izvorul ochilor tăi
mă scald şi visez la pradă
Se prinde năvod de năvod:
îmbrăţişaţi ne desprindem.
În izvorul ochilor tăi
Un spânzurat îşi sugrumă ştreangul.

Plop tremurător
Plopule alb, frunza ta tremură-n beznă.
Mamei mele nu i-a albit niciodată părul.
Păpădie, Ucraina-i atât de verde.
Mama mea blondă acasă nu vine.
Nor plin de ploaie, tu zăboveşti la fântână?
Mama mea tăcut pentru lumea întreagă plânge.
Rotundă stea, tu coarda de aur o încorzi.
Mama mea în inimă fu rănită de plumb.
Uşă de fag, cine te-a smuls din ţâţână?
Mama mea blândă nu poate să vină.

Tuturor sufletelor
Ce-am făcut? Am
însămânţat noaptea de parcă putea
şi altele încă să dea, şi mai nopţi ca
asta.
Plutire de păsări, plutire de pietre, o mie
de căi descrise. Privire,
furată şi smulsă. Oceanul,
degustat, îmbătat, visător. O oră,
întristată în suflet. Şi alta încă, lumină de toamnă,
dăruită unuia orb
Senzaţia că-mi ieşise în drum. Altele, multe,
fără loc şi grele în sine: văzute şi ocolite.
Gheţarii rătăcitori, stelele – negre şi pline de limbă:
numite
după un jurământ tăcut.
Şi o dată (când? Şi ea uitată);
cârligul vântului l-am simţit,
unde pulsul îndrăznise un zvâcnet.

Traducere de Cătălina FRÂNCU
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Vladimir HOLAN (1905 – 1980)

Mi Lascio
Am învăţat în seara asta dintr-o carte de astronomie
că anumite stele – cele mai vechi
sunt aproape de dispariţie… Recunoscător pentru ştiri
am deschis geamul
şi-am căutat cea mai tânără stea… Dar am văzut
numai nori ca atunci când râde rău cineva
(ca vântul urlând în hornul din crematoriu)
m-am dus să găsesc
o stea în spaţiul interstelar
odată cu zorii…

Iubirea mea, cum oare să iubim şi să nu disperăm,
cum să fii disperat şi înţelept în acelaşi timp?

Când plouă duminica
Când plouă duminica şi tu eşti singur de tot,
deschis către lume, dar nu vine niciun hoţ
şi nici duşman nici beţiv nu bat la uşă,
când plouă duminica şi eşti pustiu
şi nu înţelegi cum ar fi să trăieşti fără trup
şi cum ar fi să trăieşti când nu-l ai,
când plouă duminica şi când te simţi părăsit,
nu te gândi să stai de vorbă cu tine însuţi.
Atunci e un înger ce ştie, şi doar ce se află deasupra,
atunci e un diavol ce ştie, şi doar ce e dedesubt.
O carte pe care-o ai, o poezie în dar…

Eodem Anno Pons 
Ruptus Est
Bucurie!
Există bucurie, există cu-adevărat.
Şi nu o simţi ca pe ceva fără milă
ce se repede asupra noastră
stingându-ne focul – cel nepăzit

nici ca pe un vârtej ce-n dubla lumină a ironiei
ne aduce o sticlă şi nişte pantofi ca să ne facă a dansa -
nu, ceea ce simţim e o bucu-
rie calmă, simplă şi nefondată,
e mai degrabă dată decât acordată pentru un ceas,
e bucuria celui mergând pe un pod
unde va merge cântând pentru totdeauna…
Dar e destul ca o boare s-arunce la picioare
o frunză vestejită
ca podul să fie prea încărcat.

Mozartiana
N-a văzut-o decât o dată.
Dar de atunc rămase uimit
şi începu a cânta neştiind pentru cine
şi începu a cânta nimenea însoţindu-l…
Îndrăzni s-o adore aşa tot anul,
acum pentru totdeauna, aşa spera el,
pe când, făr-a şti-o, cu greu revenea
de la Fecioara Maria la Eva …

Apoi îi scrisese.
Era bărbat, aşadar, se temea.
Ea lângă foc îi citi scrisoarea
apoi o aruncă.
El îi citi răspunsul
în stralucirea unei zăpezi,
ce nu s-a mai topit.

Ţi-aş vorbi
Ţi-aş vorbi
despre norii aceia roşii smălţaţi
ca nişte unghii false scoase-n amurg.
Ţi-aş vorbi
despre pătura aceea albastră –
marea mea învolburată de gânduri.
Ţi-aş vorbi
despre luna aceea nebună
ce-şi râde de moartea visului nevinovat.

Despre poeţi blestemaţi n-o să-ţi spun,
nici n-o să le răscumpăr poemele.
Chiar dacă raiul a fost real
nu înseamnă şi că-i adevărat.
N-o să-ţi spun de pomii răniţi de durere
nici de iarba ce creşte nădejdea.
Chiar de iadul e înşelăciune
nu înseamnă şi că e fals.
Eu doar îţi spun
câtă vreme-i reală, cu viaţă hrăneşte-te,
chiar de nu înseamnă că-i adevărată.

Traducere de Catalina FRÂNCU
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Bernhard Widder
Bernhard Widder (1955), arhitect şi poet, din Viena, prac-
tică un postmodernism, care ţine de valul de deschidere 
a poeziei germane, iniţiat la sfârşitul anilor ‘60. La el reali-
tatea nu mai este aşa de ostilă, nu mai are de fapt o încăr-
cătură prea mare de social. Zgomotosul cotidian al anilor 
’70, divers şi plin de aluviuni, îşi stinge acutele, devine mai 
fluid. Spiritul contestatar caută să macine nu la vedere 
împietritul real, cel al unei epoci urbane marcată de-o 
aparentă împăcare şi bunăstare, atacă marginal, sau de 
la rădăcină, utilizând o chimie a cuvintelor moi şi acide.

D.I.

Bernhard WIDDER

Inscripţie
Aici în această şură a locuit,
În cel de-al doisprezecelea an al vieţii sale,
Muzicianul celt curilian.
O întreagă vară s-a câcâit
Să vorbească încet cu şoimii sau pescăruşii.
Cunoştea procedura de-a scoate sunete
Vechi din stâncile cainrs.
Refuza berea neagră,
Nu-i plăcea bâlbâiala.
Nu avea încredere în propria-i memorie,
Şi a notat ce a învăţat,
Înainte ca vântul aspru,
Pe care îl compara cu timpul scurs,
Să şteargă ce vedea,
Plin de înţelesuri.

Limba mâinilor
Ce pot să-ţin
Spun
De lunga singurătate?
Că nu mi s-a permis să am un nume,

Nu din cuvinte,
C-ar fi prea puţin.
Dar ele mi-au îngăduit.

Pun un deget
Pe buze,
Şi mă priveşti c-un zâmbet.

Las, atunci, degetele să se-ntâlnească,
Iar mâinile să meargă libere.

Şura
Doar un zgomot pre mare,
Nu ştiu de unde vine,
Dintr-un loc din spatele meu.

Poate un tractor.

Şi-un zumzet de insecte mărunte,
Unele se duc pe tonuri înalte.
Lângă mine, un refugiat,
Care zgâria hârtia.

Golf
Peste apa moale, fără flux,
Nimic nu era ascuns.
Pietre.
Acolo se afla duritatea.

Ar trebui să te cunosc?
Avea ochii prea ascuţiţi,
Coborau în adâncuri.

Aşteptam refluxul,
Să aducă ceva pe valul alb.
Ridică, lasă stâncile!

Du-te, spune John,
Hai, să mergem să mâncăm!

Coastă
Aruncă bolovanul în apă,
Priveşte-l cum sparge marea,
Cât de încet se scufundă.

Dacă aş fi stâncă,
Aş fi lipsit de căldură, gol.
Aş putea simţi sarea.

Aş putea privi nisipul mişunând,
Ca şi cum pământul s-ar înclina brusc.

Lasă epavă să plutească,
Să se ducă încet.

Cuvinte
Lasă-mă să mă pierd, şi-apoi
Devino pradă fragilă a propriei voinţe,
A propriilor călăi.

Înăuntru sunt şoapte multe,
Câteodată le ascult.
Când devin impunătoare,
Sunt cuvinte străine.

Limbă, sub un pământ de vorbe,
Încuiate într-o ramă încet.

Traducere din limba germană de Daniil IFTIME
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Al. CISTELECAN

În căutarea bunicului
Cît de profundă era simbioza sufletească din familia Pillat 
se vede nu atît din relaţiile propriu-zise dintre membrii 
ei, ci îndeosebi din visele Monicăi Pillat. În Ceasuri de 
demult, apărută şi ea recent la Baroque Books & Art (în 
2021), comunicarea cu tatăl trece dincolo de limitele obiş-
nuite şi se manifestă ca nişte vise premonitorii. Cu atît mai 
mult această partitură de vise-semne se va manifesta în 
Bunicul meu fără mormînt. Gheorghe Ene Filipescu (Edi-
tura Humanitas, 2022) – pe care Monica nici n-a avut timp 
să-l cunoască (a fost arestat cînd ea avea un an şi a murit 
în închisoare cînd ea avea 4-5 ani). Cartea e o expediţie în 
căutarea bunicului necunoscut, o expediţie printre amin-
tirile altora, printre documente de arhivă (de la CNSAS în 
primul rînd), printre fotografii şi scrisori sau alte semne tri-
mise pe căi inefabile. O „docudramă“ o numeşte – cu drept 

– Dan C. Mihăilescu, pe coperta a IV-a. O expediţie deter-
minată şi urgentată de vise. Cu unul din-
tre ele şi începe „reînvierea“ figurii şi per-
sonalităţii unuia dintre social-democraţii 
noştri autentici: „În 1975, într-o noapte de 
decembrie, mi-a apărut în somn bunicul 
matern, mort de mult în închisoare. Eram 
afară, la o masă goală, cu străini adunaţi de 
jur-împrejur. Cu capul în mîini, plîngeam 
deznădăjduită. – De ce jeleşti pe cineva pe 
care nici măcar nu îl cunoşti? m-a între-
bat un ins din apropiere. – Lăsaţi-o să mă 
plîngă, noi ne-am mai întîlnit în vis, a spus 
gînditor bunicul“ etc. (p.7). E visul-imbold, 
după care „au început să vină semne“ (p. 
8): o pereche de pantofi expusă la Expo-
ziţia mondială din 1929, cu care bunicul 
meseriaş luase medalia de aur, menţiuni 

prin ziare, un ceas Omega, fotografii. Un material, aşadar, 
destul de sărac pentru ca nepoata să se întrebe îngrijorată: 

„de unde să pornesc şi cum s-o iau ca să-i adun fiinţa pier-
dută:“ (p. 11). Destul de sărac de n-ar fi fost visele.

Într-unul din ele bunicul vrea să mai vadă „o dată casa 
noastră“ (p. 13) – şi cum altfel s-o vadă dacă nu prin ochii 
nepoatei, care descoperă deodată că „o locuinţă, asemeni 
unei fiinţe iubite, după moarte nu-şi încetează existenţa, ci 
se mută din afară înăuntru, bîntuindu-ne la nesfîrşit“. (ibi-
dem). Nici casa, nici magazinul de lux de pe Calea Vic-
toriei, nu mai sînt însă în starea din vis şi de pe vremuri. 
În fostul magazin, nepoata nici nu poate intra, pentru că 

„duhnea prea tare a urină în intrîndul întunecat“ (p. 47). 
E o mică partitură a decăderii vremurilor, relevată îndeo-
sebi prin evocarea caselor şi locuinţelor familiei (inclusiv 
a Vilei Popas de la Sinaia). Filipescu, membru al Partidu-

lui Social-Democrat din fragedă tinereţe 
(„din anul 1901-1902“, după cum declară 
el poliţiei într-una din primele declaraţii 
luate, p. 107.), sărac şi orfan „n-avusese 
posibilitatea să facă nici măcar şcoala pri-
mară“ (p. 26) şi va învăţa să citească şi 
să scrie abia pe la 17 ani, avîndu-l prin-
tre profesori şi pe poetul D. Th. Neculuţă. 
(ibidem). Dar va prinde gustul învăţătu-
rii şi al cărţilor şi va deveni un pasionat 
de clasici, astfel încît în închisoare va fi 
printre cei care vor povesti colegilor de 
celulă cărţi întregi. Monica Pillat reconsti-
tuie cariera lui politică (va ajunge în par-
lament în 1939) şi evocă prieteniile sale 
politice şi culturale, bizuindu-se pe memo-
ria Corneliei Pillat: „Îi căutau compania 
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– mărturiseşte fiica lui Filipescu şi nora lui Ion Pillat – 
romancieri ca Panait Istrati, Tudor Teodorescu-Branişte, 
Ion Pas, poeţi ca Vasile Militaru, profesori ca Dimitrie 
Gusti“ etc. (p. 71). Fotografiile sînt, fireşte, prilej de portre-
tistică: „În ochii lui gravi, în ţinuta dreaptă şi în atitudinea 
plină de seriozitate citesc crescînda răspundere a bărbatu-
lui ocrotitor“ etc. (p. 32). Nu doar în cazul bunicului, ci şi 
al altor personaje care incită memoria nepoatei şi-i între-
ţin efervescenţa. Consistenţa convingerilor politice ale lui 
Filipescu e argumentată cu ample citate din cartea publi-
cată de acesta în 1938 – Un glas din popor către oamenii 
superiori – şi din discursul parlamentar Constatări asupra 
meseriilor, ţinut în 1940. Lucruri, destule, valabile şi azi. 
Din păcate, nici cartea, nici discursul „nu a(u) avut prea 
mult ecou“ (p. 81). În 1949 Filipescu e arestat, odată cu 
întreg lotul Titel Petrescu şi-şi va petrece ultimii ani la 
Tîrgu Ocna. Vor fi judecaţi abia în 1952 (p. 112), Fili-
pescu primind 15 ani de „temniţă grea“. Soţia, bunica 
Monicăi, Ecaterina Filipescu, se adresează în patru scri-
sori ministrului de interne Teohari Georgescu, pentru a 
i se îngădui să-i ducă întemniţatului „rufe de corp, haine 
groase, ghete, fular, medicamente şi un pachet cu ali-
mente“ (p. 114). Scrisorile nu sînt, desigur, luate în seamă 
şi Filipescu va avea interdicţie „de pachet“ pe toată durata 
întemniţării. A avut parte măcar de solidaritatea colegi-
lor de celulă. Grăitoare pentru moravurile vremii episodul 

despre îngrijitoarea care se oferise să-i ducă pachetele (şi 
o şi face o vreme) şi care i le „ducea“ şi după ce Filipescu 
a murit. Familia află de moartea lui (de la un fost deţinut) 
în 1953, iar oficial abia în 10 septembrie 1954. (p. 134).

Atmosfera din celulă, condiţiile de detenţie sînt recon-
stituite din mărturiile altor deţinuţi. De la ei află şi nepoata 
că bunicul ei a murit declarînd „îl iubesc pe Isus“ (p. 139). 
După cum îşi aminteşte Richard Wurmbrand, pastorul 
coleg de celulă cu Filipescu, „mulţi veniseră în camera 4 
ca necredincioşi convinşi“ – între ei şi Filipescu – dar „nici 
unul n-a murit ateu“. (p. 126). Nici vechiul social-democrat 
Filipescu.

Toată această expediţie nu se putea încheia decît cu 
o întîlnire „reală“ între bunic şi nepoată. Găsind vechiul 
număr de telefon al bunicului, Monica sună şi i se răs-
punde – chiar de către bunic. La invitaţia acestuia de a-l 
vizita acasă, se prezintă cu toate emoţiile unei revederi 
care nu se putea bizui decît pe vederile din vis: „Am mers 
cu paşi de rugăciune pe dalele abia stropite, în aer se sim-
ţea parfumul florilor de regina-nopţii care atunci se des-
chideau, mi-am liniştit privirile pe casa pală cu ferestrele 
înalte, înconjurată de petunii, de trandafiri şi nalbe. – Ai 
izbutit totuşi să vii, se lumină bunicul, care stătea la masa 
din grădină“. (p. 147). Într-adevăr, a reuşit. Pietatea şi 
devoţiunea memoriei Monicăi Pillat au efecte pascale.

Ioan HOLBAN

Poezia lui Alexandru Muşina
Budila-Express din volumul Cinci (1982) şi Strada Caste-
lului 104 (1984) sunt reperele poeziei lui Alexandru Muşina, 
volumele ulterioare corectând şi completând ceea ce n-a 
lăsat cenzura acolo, cum se întâmplă cu Lucrurile pe care 
le-am văzut (1979-1986), carte apărută abia în 1992 sau 
adăugând, adâncind teme, motive şi figuri lirice – embri-
oni încă în anii debutului – în Aleea Mimozei nr. 3 (1993), 
Tomografia şi alte explorări (1994), Tea (1998),

Personae (2001), Şi animalele sunt oameni (2002), 
Hinterland (2003), Poeme alese (1975-2000), o antologie 
tipărită în 2003, Album duminical (2008). Poemele volu-
mului Strada Castelului 104 dezvoltă câteva raporturi ten-
sionale care definesc şi personalizează lirica lui Alexandru 
Muşina în peisajul, iată, destul de variat al liricii generaţiei 
de poeţi, care intră în lumea literaturii la începutul dece-
niului nouă al secolului trecut; semnificantul şi semnificatul 
lui Ferdinand de Saussure, lectură obligatorie pentru „stu-
denţii bursieri anii I-IV“, cărora poetul le oferă un Îndrep-
tar sentimental cu prima carte, forţa referentului şi tenta-
ţia imaginarului, discursul liric şi retorica limbii de lemn 
care înfăşoară în straturi succesive de pânză, mumifică rea-
lul, privirea omului din cotidian şi vederea orbului, realul 
şi realitatea, experienţele omului exterior şi himerele fiinţei 
interioare, timpul evenimenţial şi cel al aducerii-aminte îşi 

dispută teritoriile lirismului în toate volumele lui Alexan-
dru Muşina, plecând chiar din structura primelor poeme 
ale cărţii de debut: „Prietenii care mă ştiu/ Şi cei care mă 
ştiu mai puţin/ Intră pe fereastră şi se aşează comozi/ În cele 
patru vânturi ale inimii mele,/ Îşi aprind ţigările lor putu-
roase,/ Se întind încălţaţi în pat şi joacă/ Indiferenţi şi pasi-
onaţi diverse/ Jocuri de noroc şi cărţi;/ Cotrobăie prin toate 
ungherele şi beau/ Sânge albastru şi venin amărui,/ Se tre-
zesc cu apă de busuioc,/ Apoi se cară bombănind nemul-
ţumiţi./ «Unde dracu e nesimţitu ăsta,/ De ce nu stă şi el pe 
acasă?»/ Eu cobor din tavan, de unde priveam/ Sub chip de 
păianjen cu cruce, nevăzut şi otrăvitor,/ Mă apuc şi deretic, 
pe urmă, timid,/ Îmi torn şi eu o ceaşcă de busuioc,/ Care 
se sparge cu sunet cristalin, şi eu strig:/ «Aceasta e arta, 
băieţi!»“ (După-amiaza lui Hyperion); „Peste el au trecut 
şenilele tancului,/ Apoi asfaltul după-amiezelor noastre de 
pace,/ Erau crengi care-i sprijineau inima,/ Vârtejuri de 
nisip şi ciori cu sânge albastru/ Rătăcite sub arcadele albe./ 
«Noi mai avem timp» îşi spusese/ Lăsându-se într-o rână 
în coliba strâmtă,/ Dar frunzele putreziseră şi stâlpii cău-
tau/ Cu degete jilave inima lui nepăsătoare./ El s-a ameste-
cat cu noroiul/ Cum se amestecă vinul cu sângele de tânăr,/ 
Celulele i s-au umflat ca nişte ciuperci,/ Pielea i s-a răsfrânt 
peste margini şi a curs/ În iarba măruntă de jur împrejur./ 
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Desigur că s-au rostit câteva cuvinte/ Ca nişte garduri de 
sârmă ghimpată/ Sub care cresc florile de muşeţel,/ Desigur 
că el a lăsat în geantă o scrisoare/ Ca o jivină oarbă şi înfri-
coşată./ Noi nu mai ştim însă nimic, noi stăm pe malul lacu-
lui/ Ca într-un vas de porţelan preafrumos/ Privind asfal-
tul vânăt spre departe“ (Mormânt de soldat).

Decisive sunt aici întâlnirile cu prietenii care, conform 
portretului-robot, practică diverse jocuri de cărţi, beau sânge 
albastru, venin amărui şi se trezesc cu apă de busuioc, dar 
şi ceea ce aş numi o poetică a evenimentului, structurată pe 
etaje temporale – prezent, trecut, imperfect – atent elabo-
rate şi pe niveluri de semnificare care pun în valoare dis-
cursul liric în raport tensional cu retorica goală de conţi-
nut; amfiteatrele străvezii ale emoţiei şi păianjenii „suavi şi 
persuasivi“ care obosesc ascultătorii cu interminabile dis-
cursuri, cineva care citeşte poezii vorbeşte despre o lagună 

„în care pescarii noştri obţin recolte superioare ihtiologic“, 
în vreme ce poetul întreabă despre cocioaba de sticlă

„înconjurată de pari plini de capete vorbitoare“, fiecare 
nivel de semnificare având un personaj, o figură lirică de 
referinţă: prietenii care „se cară bombănind nemulţumiţi“, 
unul care zice, cel care mânca salam („străjuit de un câine 
albastru“), prietena „amăruie“ şi, mai ales, orbul desfac 
învelişul realităţii pentru a găsi himera realului de dincolo: 
orbul („În fiecare duminică orbul ieşea la soare/ Şi spunea: 
«Oamenii sunt mai răi, Pe vremea mea era căldură mai 
multă»./ Avea un bursuc jigărit ce-l ducea/ De acasă în piaţa 
istorică a oraşului/ Şi înapoi, fără greş./ Oamenii ajunseseră 
să-şi spună că piaţa/ Nu mai face doi bani fără orbul acesta/ 
înmulţit în milioane de ilustrate/ Cu bursucul lui devotat şi 
în dungi,/ Deşi chiar în aceeaşi piaţă, cândva,/ Prinţul Roz-
marin fusese înjunghiat de lumină“ – Culise de ilustrată) 
rămâne figura dominantă, despărţind, din turnul pleoapei 
şi din cetatea sângelui, privirea de vedere: „Tu rămâi curat. 
Auzi sunetul focului,/ Auzi rostogolirea aştrilor în depăr-
tare./ Şi priveşti fără-a vedea nimic“, scrie poetul, aedul în 
Unu, în primul minut, adică, al Lecţiei de engleză. Privirea 
alunecă peste lucruri, le înregistrează, patinează pe realitate, 
cum spune Radu Petrescu, în timp ce vederea e a orbului 

„care sunt“, a ochiului dinlăuntru care
„se deşteaptă“, a cunoaşterii şi accesului la esenţe, la hime-

rele realului: „De o noapte eu sunt scarabeu de aur/ De o zi 
eu sunt lăcustă verde“, o învaţă orbul, adolescentul întârziat 
pe prietena sa amăruie.

Poezia noastră contemporană începea cu o viziune a 
sentimentelor, în anii ’60 ai secolului trecut, pentru ca, prin 
poeţi precum Alexandru Muşina, Călin Vlasie, Liviu Ioan 
Stoiciu, Aurel Dumitraşcu, Nichita Danilov, Elena Ştefoi, 
Liviu Antonesei, Marta Petreu, Florin Iaru, să continue cu 
o viziune a apocalipsei, în cenuşiul cotidianului, dincolo, în 
structurile imaginarului sau în biografia fiinţei interioare; 
la Alexandru Muşina, în Strada Castelului 104: „La jumă-
tatea unui drum,/ Poate undeva în marea Asie sau/ În pro-
pria viaţă, în care nici desfrâul,/ Nici asceza nu au luminat 
nimic,/ A privit în jur./ Locul era gol, soarele în amiază./ În 
depărtare se auzeau glasuri nedesluşite/ Şi prin perdelele 
aerului/ Păreau că se mişcă fiinţe fantastice/ Cu 16 labe, 3 

capete şi coame lânoase/ Deasupra chipurilor de om,/ «O 
viziune a apocalipsei» îşi spuse,/

«Toate acestea nu sunt posibile şi adevărate/ Decât când 
ţesătura lumii/ Începe să se destrame. Or eu/ Sunt viu şi 
uman». Scara de oricalc/ De din deasupra-i dispăru, ca o 
lucire întâmplătoare./ Trupul i se restrânse brusc la forma 
pieri- toare./ Locul era gol. Soarele în amiază“ (O viziune 
intermediară). Poezia din viziunea intermediară a lui Ale-
xandru Muşina caută „nestematele“ care se ascund în obo-
seală, ca într-o cutie unde se închide „restul strălucitor al 
adolescenţei“ –

„Încerc să fac poezie din oboseală,/ Deşi oasele-mi sunt 
tinere şi cu muguri./ Încerc să scriu despre marele oraş putre-
zit,/ Deşi-n sânge port o dinastie de munte“, scrie poetul în 
Un tânăr aproape ateu, la 1980 d.H. –, fixând o stare care 
e a întregii generaţii; poezia făcută din oboseală se scrie 
între referenţii navetei, o altă temă foarte frecventă în lirica 
optzeciştilor: „călătorind cu trenul dis-de-dimineaţă“ spre 
Întorsura Buzăului, polul frigului, cu lumina de mercur de 
pe feţele navetiştilor, în camera cu leandrul sprijinit de un 
tub de neon, în gară sau la balul comunal, la piaţă, ca orice 
tânăr intelectual care îşi ajută părinţii la „aprovizionarea 
de toamnă“, în clasă cu „proştiproştiproşti“, în comparti-
mentul trenului peste pietrele colţuroase ale terasamentu-
lui, poezia descoperă osia lumii, himera unui omphalos, a 
unui animal de aer „invizibil, dar foarte mic“, care desface 

„pe rând“ mecanismele realităţii pentru a trece în dimensi-
unile realului de dincolo. Toate se (pe)trec în Strada Cas-
telului 104 şi pe Aleea Mimozei la numărul 3, în Budila – 
conform Dicţionarului: „Comună în judeţul Braşov; 2.917 
locuitori (1984). Biserică (sec.18)“ –, la Întorsura Buzăului 
şi la Braşov, la Pucioasa, culegând folclor şi în Gara de Nord, 
pe când avea douăzeci şi unu de ani şi era „un tremurător 
îndrăgostit“: nu puterea imaginii a lui René Huyghe acţi-
onează în poezia lui Alexandru Muşina, ci forţa referentu-
lui, fluxul conştiinţei şi viziunea dantescă, precum în Can-
tos ale lui Ezra Pound.

Între realitatea referenţilor şi himerele imaginarului, 
între semnificantul şi semnificatul numelor se face un per-
manent schimb: poezia nu cumpără şi nu vinde decât, iată, 
o bucată de timp ori un început de speranţă: „poezia în 
pijama roz cumpără doar/ conserve cu eticheta/ udată de 
ploi/ doar aşa simte că/ natura încă există sau mâini/ neîn-
demânatice ea încă/ mai crede că marfa e o/ bucată de timp 
sau un/ început de speranţă“ (Poezia în pijama roz). Rea-
lul senzitiv dăruieşte, eventual, „praf de aur“, un ban „calp 
şi plăpând“ poate fi schimbat pe o „privelişte cu zei şi zefire“, 
guzganii care urcă prin coapsele prietenei amărui „acoperă“ 
preţul unui scarabeu de aur şi al unei lăcuste verzi, trupul 
face un troc cu sufletul, oferind „spasmul îngheţat“ pentru 
nişte dansatoare

„ca nişte răni ce abia se ghiceau“, realitatea târguieşte expe-
rienţe pentru nişte himere – Experienţele (o himeră a rea-
lului), se intitulează una din secţiunile volumului de debut 

–, iar între acestea, sugestia unei zone intermediare, aceea a 
basmului, cu figuri precum prinţul Rozmarin, într-o gon-
dolă sau înjunghiat de lumină în „piaţa istorică a oraşului“, 
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prinţesa clar de lună, „suavul prinţ“ al blugilor şi al înce-
putului de studenţie, un inorog „nespus de urât“ de-scriu 
o lume dintr-o memorie pierdută odată cu zariştea adoles-
cenţei. Basmul, zona intermediară dintre experienţele rea-
lităţii, care au dat greş, consumate fără martorii care vor fi 
fost ucişi şi himerele rătăcite în întâmplările adolescenţei, cu 
omul de aer, de ivoriu, de celofan plutind pe deasupra ora-
şului, în privirea din ochii zilei-jivine, alături de o străluci-
toare, „nemaivăzută femeie“ ori dintre o geografie fixată în 
Sud, Nord şi „marea Asie“ şi călătoriile unui călător care n-a 
plecat niciodată, nicăieri, se identifică, în Strada Castelu-
lui 104, în baladescul unui burg medieval: „Aerul poeziei 
e blând./ Acţiunea ei începe primăvara: se deschid/ Câteva 
ferestre şi ies fecioare şi arlechini, se aude/ Un sunet înde-
părtat de corn./ Sărbătoarea poate porni: cu inorogi, prapuri 
roşii şi mandoline,/ Cu priviri şi semne tainice. Dacă ziua 
e lungă/ Vom vedea şi o vânătoare de mistreţi. Dacă nu,/ 
În amurg vom schimba inele şi jurăminte./ Pe sub pământ 
gnomii caută aur./ Pe câmp ţăranul aruncă grâul./ Pe casă 
berzele îşi fac cuibul şi se iubesc: un dans/ Caraghios şi plin 
de gingăşie./ Aerul poeziei e blând. Cândva/ Şi noi am locuit 
acolo şi am cântat“ (Aerul poeziei e blând).

Frapantă, dar deplin funcţională în perspectiva rapor-
turilor tensionale pe care se construieşte poezia lui Alexan-
dru Muşina este cromatica; culoarea dominantă a albastrului 
care, asemeni seninului unui cer de vară, apropie şi înde-
părtează lucrurile e aproape-departe, unind şi despărţind 
experienţele realităţii de himerele realului; albastru e sân-
gele pe care îl beau prietenii, dar şi sângele ciorilor, rătăcite 
sub arcadele albe, câinele care îl păzeşte pe „cel care mânca 
salam“ şi ochii adolescentului întârziat ori ai suavului prinţ, 
ierburile şi încăperea care e alternativa „putregaiului“ rea-
lului dintr-un poem precum Ruth şi eu cel tânăr, bucătă-
ria şi sigiliul care închide „coletul“ trimis în magazia celestă, 
o agendă din camera cu leandrul jigărit şi ochii unui bro-
tac subţire, visul femeilor blonde, gura cerului şi ochii lui 
Kavafis: „A fost un poet zgomotos al mahalalei,/ Urla prie-
tenilor de soiuri diverse/ Despre libertate, despre scris,/ Că 
nu vrea să fie poet de curte, laureat/ Şi că simte/ Cum pana 
i se frânge sub tiranie./ În luna lui cuptor l-au însurat/ Cu o 
frumoasă circaziană, ochi verzi/ Şi trup de şarpe lung, obiş-
nuit/ Cu toate mărimile./ Era trist şi a băut/ Cu singurul lui 
prieten, delirând/ Despre adolescenţă şi moartea pasiunii./ 
A fost mândria mahalalei/ Cu chica lui cânepie, cu ochii 
albaştri,/ Puţin miopi, cum urla/ Despre poezie şi libertă-
ţile creatoare“ (O apocrifă a lui Kavafis): ochii lui Kavafis 
seamănă cu cei ai prototipului, ai orbului, aedului, suavu-
lui prinţ al blugilor, iar apocrifa e, în fapt, un autoportret.

Asemeni lui Kavafis, poetul din Strada Castelului 104 
va fi urlat despre libertate şi scris, a refuzat să fie un poet 
de curte, laureat, a băut, s-a întristat, a delirat despre ado-
lescenţă, moartea pasiunii şi pericolul de a i se frânge pana 
sub tiranie; a fost torturat astfel: „«Arta metamorfozei con-
stă/ În suprimarea aerului dintre celule. Ele atunci/ Se trans-
formă într-o pastă gelatinoasă, pe care/ O recompunem 
cu un aer special în forma dorită». Mi-au explicat./ Eu am 
închis ochii. Ţin minte, în stânga mea era aşezat/ Un ghiveci 

imens, cărămiziu./ Mi-au luat capul, au scos aerul, apoi au 
modelat/ Nişte frunze mari, cărnoase./ Mi-au luat gâtul, au 
scos aerul, apoi l-au separat/ În câteva tije gălbui, pline de 
sevă./ Mi-au luat trunchiul, au scos aerul, au ştanţat/ Un 
fel de capac verzui. Materialul rămas/ L-au pus deoparte./ 
«E bun, e bun» îşi spuneau, se citea/ Satisfacţia unei munci 
utile pe chipurile lor, bănuiesc./ Acum, gata au spus, tur-
nând materialul rămas/ În pâlnia sexului, astupând totul 
cu discul verzui./

«Hei, gulie, ce mai faci, gulie?!» – au strigat fericiţi,/ 
Frecându-şi mâinile, lovind cu aripile lor de gumilastic/ 
Aparatele străvezii din jur, bănuiesc./ «Bulb, bulb» am răs-
puns din ghiveci, încercând/ Să le zâmbesc cu frunzele mele 
grase şi mari/ Ca mâinile unei bucătărese, «bulb, bulb…»“ 
(Experienţa a patra. Lecţia de agronomie). Cine sunt ei? 
Cei de atunci, din întâmplările adolescentine, în faţa cărora 
urla despre poezie şi libertăţile creatoare, dar şi protagoniş-
tii din volume precum Personae, Hinterland, Şi animalele 
sunt oameni ori din eseurile cuprinse în Sinapse (2001). 
Acum, în Lucrurile pe care le-am văzut (1979-1986), volu-
mul de completare şi corectură a cărţii de debut, se află 
şi prima tomografie, iar experienţele vor deveni, mai târ-
ziu, explorări. Sunt, însă, în Lucrurile pe care le-am văzut 
(1979-1986) nu doar necesarele restituiri ale unor bunuri 
simbolice confiscate altădată, ci şi multe lucruri noi care lăr-
gesc spectaculos spaţiul poetic; în Breviarul anestezic al 
maestrului Fornicatus, de pildă, prinţul de Rozmarin e o 
marionetă (de)construită din trupul himeric al aceluia: „El 
îmi loveşte creştetul moale al capului/ Cu un baston albu-
riu de cauciuc, el îmi modelează/ Forma piciorului cu un 
sicriu de gips, el prelucrează/ Pânza fină a ţesuturilor pen-
tru a face/ Din ea drapele, coşuri de piaţă, bastoane de cau-
ciuc,/ Nu îl cunosc, nu mă cunoaşte, între noi noaptea/ Stă 
ca un deget plin de sânge, din malaxoare/ Ies strigăte de 
copii ce seamănă a cântec./ Această odă e chiar noaptea, e 
pintenul de aur, rubinul/ Malaxoarelor, lumina ce se vede 
pentru/ Călătorul obosit de departe. «Atenţie, pericol de 
electrocutare!»/ Aş vrea să strig. Eu doar strălucesc./ Ste-
gozaurul visează mamiferul, mamiferul/ Visează primatul, 
acesta pe Homo Erectus Erectus;/ De aici înainte totul e o 
mişcare a mâinii/ În sensul acelor de ceasornic, atât./ «Dar 
ce visează fratele tău, femeia, părinţii, prietenii?»/ Nimic, ei 
se învârt/ În sensul acelor de ceasornic, ei ascultă/ Bufni-
tura bastonului, boncănitul protezei,/ Apoi adorm liniştiţi“ 
(Oda I. Hermetica); modelată, prelucrată, făcută, mario-
neta din universul mecanic al malaxoarelor îşi joacă obo-
seala cronică, urmând indicaţiile unei regii rigide care nu-i 
lasă nici un fel de libertăţi, pe o scenă (în oraşul străveziu), 
într-un decor cu zăpadă murdară care începe să se topească, 
cu lumini şi sunete moarte („Becul murind în sticla adâncă 
a nopţii,/ Muşcătura şacalului murind în sticla rece-a cuvân-
tului,/ Sunetul mădularelor murind în sticla opacă“ – Oda a 
VI-a. Anima) şi cu o figuraţie demnă de Trogloditenland: 

„Dacă ziua e însorită vor ieşi; bătrâni cu pielea/ Atârnând 
pe fălci, puştani cu coşuri şi priviri alunecoase,/ Adoles-
cente cu picioare groase, cu funduri flasce, genunchi pătră-
ţoşi,/ Bătrâne stafidite, elegante, c-un trecut/ Erotic demn 
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de admirare, ţânci abia-nvăţând/ Să meargă, să privească, să 
respire./ Dacă e ziua însorită vor ieşi; la marginea/ Pădurii, 
în faţa blocului, pe taluzul căii ferate. Vor juca/ Table sau 
volei, cu burţile roşii/ Revărsându-se de sub maiouri. Se vor 
bronza; celulita/ Izbucnind din elastice şi bretele./ Vor ieşi. 
Mii de biografii îngheţate pentru o clipă./ Toropite. Anes-
teziate/ Sub masca de cloroform a soarelui. Miliarde/ De 
întâmplări, de imagini, milioane de ani,/ O istorie/ Mer-
gând până-n triasic. Bâjbâind. Şi visând./ Dacă ziua-i priel-
nică vor ieşi./ Nenumăraţi. Mişcându-şi axonii, dendritele./ 
Nenumăraţi. Celule. Bulbi coloidali. Cu franje. Plasă./ Mână 
întinsă în vid“ (Oda a VIII-a. Demotica). Până şi terasele 
adoles- cenţei, învăluite în aburul unor experienţe erotice, 
se surpă în inform pentru că, iată, întâmplările de acolo sunt 
construite din plastilină, modificându-şi mereu volumul şi 
formele, trecând, prin simplul gest al degetelor, de la chip 
la închipuire. „Prea leneşul meu prieten e mort/ Undeva 
pe o terasă a adolescenţei. Eu stau şi privesc,/ Construiesc 
din plastilină-o poveste/ Din ţări mai clare“, scrie poetul în 
Oda a XV-a. Virgo. Totul e clar şi curat, se spune în Oda a 
XVI-a. Thanatica; ce fel de claritate şi curăţenie, însă? Iată, 
cu primele accente acide ale satirelor de peste ani: „Carca-
sele camioanelor pe marginea şoselei,/ Carcasele dinozau-
rilor în solul extrem de fertil,/ Pereţii subţiri ai conserve-
lor pe maidanele municipale,/ Blana roşie a hârciogului pe 
câmpul cu furnici,/ Supele concentrate în anvelopa femei-
lor ruinătoare/ Ce traversează senzorii oculari zi de zi./ Un 
tractor ce curăţă zăpada: viitorul./ O gaşcă de prim-miniştri 
îngropaţi/ În dialoguri oficiale: speranţele./ Un capac ima-
culat de closet: zâmbetul cu care/ Întâmpinăm copiii proas-
păt întorşi de la grădiniţe./ Un salam bine uscat: amintirile/ 
Epicei juneţi. Ciuperci marinate; fecioarele/ Ce foarte ne-au 
iubit cândva./ Totul e clar şi curat. Ştiţi totul/ Despre-acest 
colţ de univers, calmă/ E mâna mea senzuală pe pulpa sti-
loului, o muzică repede/ Curge din geamul spart al cami-
oanelor în pământul/ Extrem de fertil, plin de roşii furnici“.

Alexia consacră jocul cu vorbele, ca în prima carte a lui 
Daniel Turcea, Entropia: un oniric printre optzecişti, ar 
zice Dumitru Ţepeneag care găseşte în onirism sursa lite-
raturii generaţiilor de după mişcarea anilor ’70; „Pâş, pâş, 
leul de iarbă. Leul de antimoniu./ Pâş, pâş, pisica. Şi şoare-
cele. Guzganul./ Cataclop calul cel roşu, calul verde,/ Până 
la glezne în ceaţă, «Ai tu/ Pe tine culoarea aceasta?» Plici, 
plici,/ Ploaia vânătă la fereastră. Vroum, bomba,/ Vrum, 
vrum, bombiţele. Ciupercuţele./ În pajiştea mănăstirii. În 
câmp (…) Cataclop, cataclop, clop, calul în ceaţă./ Calul pe 
deal. Pâş, pâş, leul roşu prin iarbă./ Şi leul verde prin râu. 
Pâş, pâş, pisica-n meninge. Ronţ, ronţ,/ Şoarecele. Guzga-
nul. În materia cenuşie./ «Ai tu pe tine această culoare?» Noi 
nu,/ Niciodată, noi nu“ (Unu. Elementele. CELE AMES-
TECATE). În Alexia, ca şi în Budila-Express e o lirică a 
lui totuşi şi dar („Dimineaţa/ Ne primeşte totuşi cu braţele 
deschise, totuşi lumina/ Mai bate în epiderma fanată, totuşi 
vântul/ Ne mai aeriseşte orbitele duhnind de amintiri“, spune 
Alexandru Muşina în Budila-Express; „Să punem inima pe 
tapet. Dar aici/ Lupte grele au dat gândacii. Istoria lor/ E 
însemnată aici. Dar muştele au descoperit/ Un Vaterland 

minunat. Dar guzganii/ Au întemeiat universităţi“, scrie poe-
tul în Alexia), fixând o existenţă devenită hârtie: „Poate sun-
tem doar visători şi placizi,/ Incapabili. Cu oase gelatinoase./ 
Pe sub vergea treceau dansând/ Şi erau liberi. Dar unde ple-
cau?/ Am evadat în Gondwana când valurile/ S-au prăvă-
lit din cer? Am avut aripi/ Când pielea pământului s-a cră-
pat?/ Ştiu dinainte. Poate dacă eram/ Mai tânăr, mai prost? 
Povestită/ De mii de ori viaţa ta se face hârtie“ (Doi. Mica 
elegie). Totuşi şi dar segmentează şi aşază în raporturi de 
tensiune referenţii poemului, oferind o nouă viaţă mario-
netei care trăieşte într-un „aer de celofan“ şi care călătoreşte 
prin catacombele unei realităţi numite altfel, învelită în sta-
niolul unor nume în deriziune (Teliu-Valley, Întorsura City, 
Paupasse-Oul, Las Crasnas, Cité de Sarmache), agonizând 
într-o metastază încă incipientă, generalizată, apoi, în volu-
mele următoare, sfârşind în Album duminical.

Înainte de a fi o carte, textul lui Alexandru Muşina e 
un înscris al său despre sine; astfel, textul poetic răspunde 
celui teoretic din Paradigma poeziei moderne (1996), de 
exemplu, unde poetul defineşte o „poezie a cotidianului“, a 
noului antropocentrism adică, „centrarea pe fiinţa umană, 
în datele ei concrete, fizic-senzoriale, pe existenţa noas-
tră de aici şi de acum şi o anume «claritate a privirii»“: în 
logica acestui program estetic ferm articulat, poemele lui 
Alexandru Muşina compun catalogul profesorului de fran-
ceză de la Întorsura Buzăului, lecţiile deschise ale profeso-
rului de limba franceză A.M., îndreptar sentimental pen-
tru studenţii bursieri, anii I-IV, dedicaţii pentru B.V. şi K., 

„prietene ale adolescenţei mele“, manualul tânărului neliniş-
tit „întocmit de profesorul A.M.“, o dedicaţie Taniei „care 
m-a disciplinat“, o lecţie de engleză, Breviarul anestezic al 
maestrului Fornicatus, Hebdomadarul profesorului A.M., 
un album duminical

„alcătuit pentru sine însuşi de către maestrul A.M.F., 
cu ocazia zilei de 21 aprilie“ şi „photo, Bild, foto: Alexan-
dru Muşina“.

O carte alcătuită aproape exclusiv din înscrisuri este 
Tomografia şi alte explorări; un rezultat de la Dr. Nicolae 
Simionescu, Centrul de Tomografie Computerizată Spi-
talul Clinic nr.9, Bucureşti, în versuri, desigur („Unii dau 
câte-un regat,/ Alţii dau câte un cal,/ Eu vă dau un rezul-
tat/ Mult mai preţios normal“), apoi, o inscripţie pe monu-
mentul maeştrilor cântăreţi (al aezilor, fireşte, astfel, des-
pre frică: „Noi am învăţat ceva mai presus/ Decât frica. Să 
scriem/ Despre frică. Fiindu-ne frică. Şi să trăim“) şi multe 
scrisori care constituie tomografia (şi nu, ca la alte genera-
ţii literare, radiografia) fiinţei. Şi nu e doar o problemă de 
tehnologie, aici; Alexandru Muşina se întoarce, prin înscri-
surile sale, în particular, prin seria de Scrisori din volumul 
tipărit în 1994, spre terasele adolescenţei (către Lumi, Romi 
cel creţ, Nicu, marele gagicar, Vali, Nelu X, Ky, Oana, Rodi, 
Tina, Doiniţa, Viviana, Mircea M., Victor, „prieten bărbos 
şi meditator“, către sine însuşi, cititorului necunoscut şi 

„clipei care-a fost“, alt fel de clipă decât aceea a lui Goethe). 
Rostul scrisorilor? Iată: „dar tu mă faci să mă mai simt ca 
la nouăsprezece ani/ când ne-am cunoscut în faţa cortului 
meu din campingul de la costineşti/ să mă simt o fiinţă vie 
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normală între fiinţe normale/ care ştie că totul se plăteşte că 
există un final/ nu ca în filme ci mult mai modest şi nefo-
togenic/ cu dureri şi urdori cu mirosuri urină rahat/ dar 
se bucură totuşi de clipa de-acum de băiatul/ mic şi blon-
duţ ce se joacă cu dominoul cu animale şi plante/ ştiind că 
există departe dar nu/ prea departe un prieten bărbos lim-
pede meditator“ (Scrisoare către Victor, prieten bărbos şi 
meditator). Într-un alt orizont, despre frică şi despre femei 
e cartea din 1994; Trogloditenland, numită şi Hinterland, 
Tristolitania, Lingeblidania, Genuflexia, Polentia, cu al său

„doinomălai“, Papuaşia, Neurastenia, Scatofagia – Kakania, 
în fond, rămâne teritoriul fricii, al parodiei şi al spectacolu-
lui care începe, iată, în spatele cortinei; totul e prevăzut, tex-
tul e scris, gesturile, culoarea costumelor, conversaţia: ceea 
ce în teatru se numeşte caiet de regie: „De-acolo, de dincolo 
de gară, de stâlpi şi de fire,/ Din spatele aerului, cortinei,/ 
Ar trebui/ Să vină un semn./ Nu vine./ Îmi spun «Lumina 
nu are părinţi,/ Nu are copii. E tânără, gri-albastră, nepăsă- 
toare»./ Mă scol de pe iarbă. Îmi privesc/ Mâinile. Şi plec/ 
În partea cealaltă, calm, nepăsător./ Prietenii mi i-am inven-
tat unul câte unul/ Culoarea hainelor lor am visat-o. Şi ea/ 
E întocmai, aici, acum./ Conversaţia am gândit-o frază de 
frază,/ Nuanţă de nuanţă, tăcere de tăcere./ Paharul ce se 
sparge, lovit/ Din întâmplare de colţul mesei, cu grijă l-am 
prevăzut./ Poate ar trebui/ Să îmi trec mâna prin faţa/ Ochi-
lor. Să le rup vraja. Să îi las/ Să redevină ce au fost: o foşgă-
ială de elitre şi picioare“ (Surprinderea serii. Eseu). Cum 
se (stră)vede, realul e o himeră, un fel de realitate („Dea-
supra gării lumina bate în indigo./ Stau pe un fel de iarbă. 
Lumina pe un fel de cer./ Iarba pe un fel de pământ“, scrie, 
explicit, poetul în acelaşi poem), e noul real, când se inven-
tează nume noi obiectelor şi când poetul primeşte, în sfâr-
şit, un alt nume: poetul fisurii, cum se spune în Scrisoare 
către Romi cel creţ, profesor: „bieţi puştani îmbrăcaţi în 
haine profesorale/ în trupuri cu burţi cu riduri şi cu che-
lii/ gângănii mici şoricei «mici şoricei, micile litere o»/ hai 
las-o pe asta ştii că mă enervează/ fiţele orientale nu-ţi vin 
tu eşti/ un prea bun poet al fisurii şi nu/ al calmei candidei 
contemplaţii sau cum/ dracu îi zice eu nu-s ezra ci-un biet/ 
nepot de ciobani şi agricultori nărăvit la lectură/ un fiu de 
chelner citind suetoniu şi kafka/ un semiton, sărit pe dea-
supra de clape o buruiană/ care a înflorit şi ar vrea/ să fie 
băgată în seamă şi ea“. Dar poate de cea mai spectaculoasă 
meta- morfoză „se bucură“ (cum zice „marele gagicar“) 
femeile din poezia lui Alexandru Muşina; cuvinte în poe-
mul Luni. Oamenii sunt buni din volumul Lucrurile pe 
care le-am văzut (1979-1986), femeile primesc, în Tomo-
grafia şi alte explorări, o identitate, un nume, un chip şi, 
uneori chiar, o biografie, se per- sonalizează, capătă con-
turul apăsat al unor figuri lirice: o „gagică a-ntâia“ şi Silvia 
V., „blondina cu care am făcut amor“, vali, lumi, ky, oana, 
rodi, tina şi doiniţa, viviana (de)construiesc himera realu-
lui – prinţul, gigolo, poetul fisurii, marioneta, profesorul de 
limba franceză, gagicarul: „m-aţi inventat şi am fost feri-
cit/ clovn prinţ prieten gigolo fermecător/ pe bulevarde şi 
la seminare dintr-un bleg puţoi/ închis în sine şi în cărţi un 
vis pictat/ din două părţi încât părea rotund cu mâini cu 

picioare/ mai mult decât un om şi-i poate o greşeală/ tot ce 
s-a întâmplat atunci v-aţi regulat/ cu tipi ce nu-mi plăceau 
ridicoli am rescris/ de mii de ori povestea am devenit poet/ 
o brută violentă un fel de gagicar/ purtat de sfori ţepoase 
din cânepă în pripă prelucrată/ profesor dur şi zăpăuc pre-
cis/ şi clar în vorbe şi indiferent voi mame grijulii/ de ţânci 
grăsani sau de pisici aproape vampe/ luptând cu smacul zi 
de zi luptând cu praful/ cu aerul căldura lacrimile fierbin-
ţeala/ pe vârful unui deal am stat voi aţi contat/ un cântec 
învăţat abia atunci eu v-am înregistrat/ apoi am râs «un 
grup de tinere ţărănci/ din satul bucureşti» am zis în micro-
fon/ mai e pe undeva înre- gistrarea o casetă/ între atâtea 
alte sute într-un institut folcloric când/ începe şi când de 
fapt sfârşeşte cântecul povestea ficţiunea/ cea cu o mie de 
feţe cu o mie/ de inimi mici lăsate zi de zi/ pe băncile roş-
cate din quinet la capşa la colombo/ în grâul de la făcăieni 
în piersicile de pe margini/ de drum în vara aia când eva-
cuaţi/ de inundaţii de la munci agricole ne-am spus/ «pa 
servus ne vedem/ la toamnă» nu ne-am mai văzut“ (Scri-
soare pentru oana, rodi, tina şi doiniţa).

Ceea ce în proza subiectivă, în jurnalul intim scris la 
limită (de Pavel Dan, Octav Şuluţiu, Camil Petrescu în veacul 
trecut, de exemplu) este vârsta de aur a personajului-narator, 
în poezia lui Alexandru Muşina se fixează la douăzeci de 
ani, în figura lui Pero Zubac, „idolul meu“; e poezia însăşi, 
astfel încât Album duminical, Poeme alese, Hinterland, Şi 
animalele sunt oameni, Personae, Tea, Tomografia şi alte 
explorări, Aleea Mimozei nr. 3 se scriu privind înapoi, spre 
începuturile care se află în Budila-Express şi Strada Castelu-
lui 104: atunci sunt femeia, poezia de dincolo, lumina, ado-
lescenţa, carnea proaspătă, speranţa: „Povesteam pe atunci 
tuturor/ De «Ploile din Mostar» şi spuneam/ Că Pero Zubac 
e idolul meu./ La douăzeci de ani o poezie/ E mai mult decât 
o femeie, e chiar o femeie, e o placentă/ Din care se poate 
naşte-o femeie. «Ploile/ Din Mostar» desigur te-au inventat 
(…) Aveam douăzeci de ani. Eram frumos şi tâmpit./ Cre-
deam că tot ce trăieşti şi povesteşti e poezie, credeam/ Că tot 
ce trăieşti ai trăit cu adevărat. Că în borcane/ Se ţin clipele 
şi femeile şi că nu se tulbură niciodată./ Că adolescenţa/ Se 
va-nălţa la cer şi ne va zâmbi mereu de acolo./ Aveam două-
zeci de ani./ Îmi plăceau/ «Ploile din Mostar», Pero Zubac 
mi se părea/ Un mare poet. Tu, începutul frumos/ Al unei 
tinereţi de o mie de ani./ O cauză, un efect, o carcasă de 
poezie“ (Ploile din Mostar). Poezia lui Alexandru Muşina 
mizează foarte mult pe jocul timpurilor verbului; în Aleea 
Mimozei nr. 3, de pildă, imperfectul e forma din care creşte 
materia poetică, e o carte scrisă la imperfect, rostuind pro-
tagonistul liric sub semnul unui titlu din cartea de debut: 
la vie en prose. Acest proiect liric, exprimat în volumele 
de versuri, dar şi în cărţile de teorie a limbajului poetic, se 
regăseşte, iată, la Marcel Proust care, într-o scrisoare către 
André Gide, mărturisea intenţia unei reconstituiri autentice, 
verosimile, a evoluţiei unei gândiri pe care „n-am vrut să 
o analizez la modul abstract ci să o recreez, să o fac să tră-
iască“; mai mult încă, iată imperfectul dintr-un poem pre-
cum Ploile din Mostar, lângă imperfectul lui Proust, din 
Journées de lecture: „Mărturisesc că o anume utilizare a 
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imper- fectului indicativului – a acestui timp crud care ne 
prezintă viaţa ca pe ceva efemer, trecător, care, în momen-
tul în care trasează acţiunile noastre, le şi loveşte cu iluzia, 
le cufundă în trecut fără a ne lăsa, ca perfectul, consolarea 
pe care o oferă activitatea împlinită – a rămas pentru mine 
o sursă inepuizabilă de misterioase tristeţi“: la vie en prose, 
cu Proust, în poemele unuia dintre cei mai importanţi poeţi 
contemporani? Totul e în logica internă a textului; Strada 
Castelului 104 era o carte a prezentului, Aleea Mimozei nr. 
3 e o carte a imper- fectului, a amintirilor „sentimentale“, cu 
o „pulsaţie greacă“, unde aducerea-aminte urcă în memo-
rie asemeni „puroiului care se varsă în artere“: atunci e o 
istorie pe care fiinţa o vrea îngheţată, suspendată, ştampi-
lată, sfârşită, scrisorile (din Tomografia şi alte explorări) 
sunt arse, trecutul a murit în Gara de Nord, la douăzeci şi 
unu de ani, fiinţa rămâne închisă în cămaşa de forţă a unui 
loc şi a unui timp, într-un bol de sticlă, unde „aerul e sigi-
lat, închis într-o cuşcă de amiant şi rugină“, învelit, atârnat 
în illo tempore: „În Gara de Nord. Aveam/ Douăzeci şi unu 
de ani şi eram/ Un tremurător îndrăgostit (…) Atârnat. Ca 
o jumătate de porc în măcelărie./ Atârnat. Între un timp şi 
un loc./ Atârnat. De bara troleibuzului, rece, de braţul/ Unei 
creaturi: femeie. De carne, de hârtie,/ De silicon./ Înghe-
suit. Într-o cuşcă. În cămaşa de forţă/ A unui timp şi a unui 
loc. În bolul de sticlă,/ Pe masa clipei de-acum. Al nepăsă-
toarei/ Clipe de-acum (…) Aveam douăzeci şi unu de ani, 
capilarele/ Ochiului drept au pleznit de emoţie când te-am 
privit./ Erai albă şi mică. Cu picioare subţiri. Cu bazinul/ 
Cam lat. Fără sâni. Cu un zâmbet/ Somnambul şi viclean, 
imbecil“ (Gara de Nord. Epigrafie).

În illo tempore, „când e toamnă în toate departamentele 
trupului meu“, poezia lui Alexandru Muşina spune povestea 
teraselor adolescenţei, dar şi nuvela unei dimineţi blânde, 
când răsare Steaua Păstorului, când visele adoles- cenţei se 
prefac în obiecte, iar figurile lirice devin simple vocabule; 
sunt mario- netele dintr-o altă piesă, unde femeia e, în fapt, o 

„prinţesă flască de porţelan, contesă beată“, camera miroase 
a hârtie, cuvintele sunt de staniol, femeile-amintiri leapădă 

„hârtie creponată“, Tea, himera însăşi e „din staniol“, stelele 
sunt „de jucărie“, sângele e „plin de cârpe“, chipul fiinţei e cu 

„frunze de soc şi de arţar“, îngerii suflă în trâmbiţe de gips, 
cititorul însuşi – mon semblable, mon frère – e din mucava: 
decupăm şi lipim, aici: „Totul începe prin golirea/ Obiecte-
lor de substanţa lor: deasupra zboară/ Sufletul caselor, dar 
noi nu-l mai putem vedea,/ Decupăm. Decupăm şi lipim. 
Decupăm,/ Şi cu ceară albă lipim pe cer: nori durdulii, un 
soare, zei transparenţi,/ Căci nu este putere/ Şi nu este lipsa 
puterii;/ Doar lemnul/ Unei imagini. Numai tabla uitată/ Pe 
coridoare pustii,/ Acum. Când nu mai există sunete. Când 
dincolo de vitrina/ Cofetăriei e o foaie de desen./ Cu nori 
lipiţi stângaci, cu oameni şi troleibuze./ Când aici, în cofe-
tărie,/ Mâna mea buhăită, păroasă/ Orbecăie după mâna 
ta. Şi când/ Mâna mea întâl- neşte paharul galben de limo-
nadă“ (Tratatul despre frică).

Cum e Aleea Mimozei la numărul 3, pe unde trece osia 
lumii, dezvăluie poetul în Album duminical, după cinci-
sprezece ani: „De ce numai femeile/ Să scrie poeme/ de/ din/ 
bucătărie?/ Eu însumi sunt un fel de gospodină/ lucrez sin-
gur,/ gust,/ bombănesc/ Şi sper să vă placă./ Dreg ce e de 
dres. Ce nu/ Arunc,/ E ora 10.33, duminică,/ nevastă-mea 
(uite c-am zis-o!)/ Dă meditaţii, Piticul (adică fi-meu)/ se 
joacă «goo… gooo…» cu un «balun»/ La el în cameră./ 
Locuiesc pe aleea Mimozei, într-un cartier muncitoresc/ 
Apartamente mici, bucătării minuscule, băi/ la limita decen-
ţei“ (Poem din bucătărie – I); aici femeile şi prietenii care 

„beau sânge albastru“ şi se trezeau cu „apă de busuioc“ sunt 
vecinii de bloc (domnul şi doamna Puiu, Dorel şi Simona, 
balerina de la 2, o coadă la ouă, sinchi-binghi); „eul“ din 
Aleea Mimozei nr. 3 vinde bulbi de flori şi merge la tele-
vizor, la George, pentru o semifinală Steaua-Anderlecht, e 

„scos din plan de ticăloşii ăia de la Albatros“; şi când nu e 
deriziunea prezentului năruit, e (aproape) o elegie din illo 
tempore: „Mirosul teilor îmi aminteşte/ Că am fost tânăr/ 
Acum câţi eoni?/ Merg prin tunelul de sticlă/ Şi le privesc: 
femei. Aerul pe care-l respiră/ M-ar ucide instantaneu“.
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I
Marius CHELARU

Pro Basarabia. Pro România
În colecţia „Memoriile Basarabiei“ a editurii Ştiinţa din 
Chişinău a apărut nu de mult o ediţie alcătuită de Victor 
Durnea, intitulată Scrisori deschise, pagini ale lui Dumitru 
C. Moruzi. Acesta a fost un personaj care a fost privit, scrie 
Victor Durnea, mai degrabă „ca un om întors cu totul spre 
un trecut ideal(izat)“. Călinescu vorbea despre scrierile lui, 
destul de sumar, ca fiind ale unui „om care a văzut multe“, 
şi „îşi nuanţează amintirile“.

Realitatea este însă mai nuanţată. Moruzi era mai atent 
la timpul pe care îl trăia, fiind implicat în cele mai neaştep-
tate moduri în cele ce se petreceau şi priveau zona noastră, 
nu doar teritoriul de azi al României, şi mai ales Moldova 
de peste Prut/ „Basarabia“.

Pe scurt, născut la Iaşi, în 1852, face studiile la Paris 
(fiind coleg cu Pierre Loti, de exemplu), ajunge voluntar 
în armata rusă, participă la campania din Bulgaria din 
1877-1878, este decorat, se ceartă cu supe-
riorii (despre care a spus că erau „pansla-
vişti“ fanatici), se căsătoreşte „nepotrivit“, 
este dezmoştenit, călătoreşte în Italia, se 
căsătoreşte tot „nepotrivit“ ş.a. Din 1900, 
când debutează cu versuri, scrie piese de 
teatru, proze, articole ş.a. Din 1904 când în 
Rusia se declanşaseră frământările revolu-
ţionare, începe colaborarea la ziarul „Cro-
nica“ cu Basarabia. În robie.

„În fiecare rând al său vibra un naţio-
nalism tânăr şi viteaz (…). Până la sfârşi-
tul vieţii a fost un ostaş loial şi cutezător al 
credinţelor sale“, scria Nicolae Iorga, subli-
niind că „lucra pentru neam fără răsplată“ 
(se ştie că a murit în sărăcie, bolnav), iar 
din aceste pagini cititorul poate vedea că 
era cu temei. Sunt pagini de interes pentru 

cititorul care vrea să înţeleagă cum/ care era atitudinea în 
epocă a românilor dar şi ruşilor faţă de partea de Româ-
nie de peste Prut. De pildă, ce a discutat cu generalul Igna-
tiev sau, scrie în Români şi ruşi în Basarabia: „în ziua de 29 
martie a fost tipărit pe o primă pagină a gazetei Drug din 
Chişinău următorul articol: În luna mai Basarabia prăznu-
ieşte suta de ani din ziua alipirii sale către Imperiul Rusesc. 
O sută de ani în urmă «pustietăţile Basarabiei» au intrat în 
corpul Rusiei“(…) Minunat e acest popor rusesc!. Sau felul 
în care erau lucrurile în ţară şi în străinătate, după cum le 
vedea Moruzi, în preajma Războaielor balcanice şi a pri-
mului Război Mondial, a alianţelor, intereselor ţărilor şi 
ale noastre ş.a. De pildă scria în Cu cine ne aliem?, 1913: 

„Neclintita mea credinţă (…) este că Războiul balcanic e 
numai un prolog, după care trebuie neînlăturat să vie răs-
boiul european, adică lupta între Tripla Alianţă şi Tripla 

Înţelegere, orice ar face diplomaţia ca să-l 
poată înlătura“. Ori aspecte asupra cărora 
şi azi ne întrebăm, anume ce interese slu-
jesc, câtă capacitate/ pregătire şi dragoste 
de ţară au politicienii şi diplomaţii noştri 
(în Ce fac diplomaţii noştri la Petersburg?, 
Politica noastră ş.a.). Dar autorul este, cu 
precădere, spuneam, atent asupra situaţiei 
din Basarabia şi a felului în care era abor-
dat subiectul acestui „teritoriu“ de politica/ 
diplomaţia rusă/ română, dar chiar şi de 
oamenii de acolo.

Aşadar, o carte de interes, o ediţie bine 
alcătuită de Victor Durnea. Însă, pentru a 
avea o imagine mai amplă asupra operei 
lui Dumitru C. Moruzi, am avut în vedere 
şi cele două volume de Scrieri ale sale, cu 
studiu introductiv, text îngrijit, note, glosar 
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şi bibliografie de Vasile Ciocanu şi Andrei Hropotinschi, 
structurate astfel – vol. 1 cuprinde romanele Înstrăinaţii, 
Pribegi în ţară străină, şi note la acestea, iar vol. 2 romanul 
Moartea lui Cain (1914), apoi Nuvele, Memorialistică (texte 
apărute în ziarul „Neamul românesc“ şi revistele „Arhiva“ 
şi „Unirea femeilor române“), Poezie (din culegerea Cân-
tece basarabene, 1912, dar şi din diverse periodice). Stu-
dii sociale (Ruşii şi românii, 1906, Problema jidovească şi 
poporul român, 1914), şi, în final, note, comentarii, glo-
sar, bibliografie.

Semnatarii studiului introductiv spun, că „Dumitru C. 
Moruzi este aproape necunoscut cititorului nostru“, nu fără 
temei, deşi în ultimii ani s-au publicat fragmente din/ pagini 
despre opera acestuia. Explicaţia: la Chişinău opera sa a fost 
la „index“, inaccesibilă practic, multă vreme. La aceasta se 
adaugă şi lipsa de interes, pe ambele maluri ale Prutului, 
pentru scrierile sale, deşi, cităm din nou din necesarul stu-
diu amintit, „a fost un scriitor care şi-a închinat viaţa slu-
jirii acestui pământ“, făcând „operă de iniţiere a românilor 
în problemele basarabene şi viceversa, a deschis ochii basa-
rabenilor că dincolo de Prut trăiesc confraţii lor“.

După „bunul“ obicei al nostru, al românilor (din feri-
cire, au fost şi salvate unele case muzeu care fuseseră lăsate 
în paragină), ca în multe alte situaţii, nici casa în care a trăit 
în Tătăraşii Iaşului, nici arhiva sa, nu s-au păstrat. În acest 
context munca alcătuitorilor acestui volum a fost una labo-
rioasă, pentru a reconstitui şi pune la dispoziţia cititorilor 
de azi şi informaţiile despre viaţa/ opera lui D.C. Moruzi, şi 
pentru a alcătui aceste două volume de Scrieri care, poate, 
vor constitui o bună bază de plecare pentru o viitoare edi-
ţie la care se vor adăuga şi alte pagini ale scriitorului, parte 
fiind amintite şi aici.

Ne vom opri aici mai cu seamă la felul în care ne putem 
apropia, prin scrierile sale, de mai buna înţelegere a epo-
cii în care a trăit, a Basarabiei dar şi României, şi, poate cu 
precădere, dată fiind tematica abordată, şi a felului în care 
era politica Rusiei în general, legată de Moldova de peste 
Prut şi de România în speţă, dar şi cu alte popoare (cum, 
de pildă, se desprinde din Ruşii şi românii).

Astfel, citim despre cum era/ câtă era nobilimea/ aristo-
craţia vremii, despre ţărani ori târgoveţi, 
dar şi despre români, velicoruşi, ruşi, polo-
nezi, ruteni ş.a. În gândirea sa vedea Rusia 
destrămându-se, recrearea/ reconstituirea 
unor ţări cărora Imperiul Ţarist (nu tre-
buie uitat că a murit în 1914) le răpise din 
teritorii, între care Ucraina (numită Rute-
nia de Moruzi), Polonia, dar şi România, 
căci prevedea Unirea Basarabiei cu Ţara.

De altfel, romanul Înstrăinaţii, intere-
sant din multe puncte de vedere, deşi a fost 
mai curând criticat, uneori şi cu temei, din 
punct de vedere literar, este despre gene-
raţia celor care au făptuit Unirea, cu multe 
personaje/ evenimente reale, în prim-plan 
cu „cosmopolitul“ aga Mihalache Stelea, 
finul domnitorului Sturdza, care se învârte 

în anturaje de oameni importanţi, însurat cu coana Profi-
riţa, care, iniţial, nu mai era interesată de nevoile neamului, 
dar în final se schimbă. În acelaşi timp, a scris despre teme 
ca toleranţa religioasă, felul de a se face „politică“, parveni-
tism şi felul de a fi al parveniţilor, a descris locuri, oameni, 
întâmplări, mentalitate, obiceiuri ş.a..

Multe dintre textele publicate în reviste au la bază fapte 
reale ori oameni pe care autorul i-a întâlnit într-un moment 
sau altul al vieţii sale, altele, cum este cazul cu Întâmplare 
petrecută înainte de dezrobirea ţiganilor, sunt legate de eve-
nimente petrecute cu tatăl acestuia. Vorbeşte cu multă inimă 
despre necesitatea păstrării tradiţiilor, a fiinţei naţionale, al 
farmecului vieţii la ţară şi, în context, al unui anume tip de 
caracter, moral, drept, pe care trebuie să-l apărăm, dar şi 
despre tulburările, conflictele sociale care au dus la eveni-
mente ca răscoala din 1907.

Aşa este romanul Moartea lui Cain, prin aceasta dife-
rit de celelalte romane ale sale. Aici nu mai este vorba des-
pre oameni diferiţi trăind într-un status quo, într-un fel de 
armonie, ci de felul în care, şi după apariţia ideilor „socia-
liste“, societatea se frânge după interese. Aceasta este în pri-
mul rând tema urmărită de autor, dincolo de altele, asupra 
cărora putem zăbovi, cum ar fi ideea că o cultură trunchi-
ată/ greşită/ „semicultă“ pare a fi dacă nu cel mai mare, ori-
cum printre cele mai mari rele.

De interes sunt paginile despre cum decurgeau lucrurile 
în Moldova de peste Prut, în cadrul politicii complexe de 
rusificare. Din acest punct de vedere, dincolo de alte pagini 
din reviste, putem vorbi legat de romanul Pribegi în ţară 
străină, în care, prin intermediul personajelor şi întâmplă-
rilor din carte, trece în revistă şi felul în care s-au schimbat 
lucrurile, starea de fapt, care au fost prefacerile din justiţie, 
din viaţa de zi cu zi a oamenilor din Moldova de peste Prut 
(numită Basarabia), între 1812-1912.

Şi aici întâlnim personaje care au unele legături cu acelea 
din Înstrăinaţii. De pildă, în prim plan este familia boierului 
Alexandru Mavrovcosta, cel care fusese alungat din Iaşi de 
către Ghica-Vodă. Aici este evident, ca de altfel şi în multe 
alte pagini ale sale, şi caracterul autobiografic. Sunt pagini 
foarte frumoase despre casa sa de la Ciripcău, unde îl „duce“ 

pe Titi, mezinul lui Mavrocosta, cel care, 
în contrapondere cu tatăl său, cu care era 
mereu în conflict, îşi iubea neamul. Însă, 
dacă Stelea era contra Unirii, aici Mavro-
costa, şi din răzbunare, îşi propune apro-
pierea de ruşi (ba chiar le cere oamenilor 
să înveţe rusa: „Limba rusească este limba 
mea“), însă, spre final, şi el, ca şi Profiriţa, 
îşi schimbă gândul şi atitudinea, pentru 
că îşi iubea ţara şi neamul.

De notat sunt şi cele scrise, cu admira-
ţie, de Moruzi, acuzat fiind, cum ştim, de 
anti-rusism, de xenofobie, felul în care vor-
beşte despre cultura rusă, despre frumuse-
ţile din Rusia, meşterii de acolo, Petersburg 
ş.a. Deşi e ironic sau zeflemitor (când vor-
beşte despre unele metehne ale supuşilor 
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ţarului), nu pare a se regăsi în aceste pagini ură (uneori poate 
respingere, pe care o explică de la caz la caz – de pildă legat 
de reacţia faţă de mişcările de eliberare naţională pe care le 
socoteau „înscenări“) faţă de ruşi, de poporul rus (pe care îl 

„defineşte“ într-un capitol din Ruşii şi românii, intitulat chiar 
Poporul rus). Are ce are cu cei care sunt la putere acolo şi 
fac legile şi pentru alte popoare, şi care, „pe măsură ce ali-
peau vreun neam“, „ei deschideau larg porţile rusismului la 
toţi cei care se lepădau de obârşie şi erau gata să-i servească“.

Sigur, sunt doar câteva gânduri despre aceste volume 
de Scrieri şi despre cel alcătuit de Victor Durnea, din care 
am putea găsi şi alte subiecte/ teme, şi nu puţine, de discu-
tat. Însă, subliniind, încă o dată, interesul pentru această 
colecţie a editurii Ştiinţa, „Moştenire“, din care am semna-
lat şi vom mai semnala volume de câte ori vom avea prile-
jul, mai spunem şi că frumoase şi de interes pentru mine 
au fost şi paginile despre Iaşi, aşa cum îşi amintea autorul 
(în Curtea Domnească din Iaşi, Uliţa Mare, Podul Verde), 
din care încheiem cu un scurt fragment din Podul Verde, 
denumire despre care puţini îşi mai amintesc azi: „Actuala 
stradă Carol se chema încă şi în anul 1863 tot Podul Verde, 
şi ca aspect foarte puţin s-a schimbat de atuncea. Pentru care 
cuvânt purta acest nume? Zău că nu v-aş putea tălmăci. De 
când o ţin minte – cam de pe la anul 1854 – n-am apucat, 

pe toată întinderea ei, nici un fel de pod, fie el roş, galben 
sau verde; doar la rohatca Copoului era un podeţ de piatră 
peste şanţul oraşului, şi nici acela nu avea nimic verde la el, 
decât poate bălăriile din fundul satului care se ridicau în 
anii mai slotoşi până la dânsul. Ştiu că, cu mulţi ani înainte, 
toate uliţele, mai de seamă ale Iaşului, erau podite cu nişte 
grinzi de stejar, cătrănite pe dedesubt, ca să nu putrezească 
prea degrabă: dar şi podeala aceasta putea fi de toate culo-
rile unor lemne nespălate, numai verde nu.

De vom da însă cuvântului de pod acestui pavaj arhaic, 
la modă până la începutul veacului trecut – nu numai la 
Iaşi ci şi în alte oraşe româneşti, dovadă Podul Mogoşoa-
iei – înţelesul de stradă sau uliţă, cum se zicea pe atuncea, 
ne vom convinge lesne că cu tot numele cel mare pe care-l 
poartă astăzi, strada Carol tot Podul Verde a rămas.“

Dumitru C. Moruzi, Pro Basarabia. Pro România. Scrisori 
deschise, ediţie de Victor Durnea, Editura Ştiinţa, Chişinău, 
2021, 212 p.; Scrieri, studiu introductiv, text îngrijit, note, 
glosar şi bibliografie de Vasile Ciocanu şi Andrei Hropotin-
schi, vol. 1: Înstrăinaţii, Pribegi în ţară străină, romane, 596 
p., vol. 2: Moartea lui Cain (roman), Nuvele, Memorialistică, 
Poezie. Studii sociale, 520 p., Editura Ştiinţa, Chişinău, 2014.

Radu CERNĂTESCU

Hermeneutica geniului
Critica criticii pure
Haideţi să ne imaginăm că G. Călinescu nu ar fi existat, 
că Maiorescu nu s-a ocupat decât de studiile lui de hip-
noză şi că toată critica estetizantă de până la noi s-a pier-
dut într-un pliu al istoriei, undeva între Periprava şi bari-
cada de la Intercontinental. În această minunată ucronie, 
se pune firesc întrebarea: cum s-ar fi dezvoltat literatura 
autohtonă fără critica ei? Cine ne-ar mai fi arătat cheia de 
boltă, cine ar mai fi măsurat unghiul artistic al unei operei? 
Mai ştia cititorul să îngenuncheze la icoana numită Orbitor 
fără critica de întâmpinare şi fără exagerările ei? Răspun-
sul literaturii germane ne este, poate, cel mai la îndemână. 
Până la Nietzsche şi mult după el, literatura germană nu a 
avut niciun critic specializat, nici măcar Herder, nici Goethe, 
nici Schiller nu au fost sanctificaţi pentru scrierile lor critice. 
Altfel spus, cine a auzit de Baumgartner, de Julian Schmidt, 
Lindau sau Kürnberger, criticii specializaţi care au mărtu-
risit deschis că nu sunt interesaţi de o istorie a literaturii 
germane, nici măcar de un panoptic al curentelor literare 
şi că tot ce vor ei să îi ofere cititorului german sunt doar 
note de lectură, nişte „spuneri din inimă“ cum îşi intitu-
lează Ferdinand Kürnberger critica lui din Literarische Her-
zenssachen (1877). Aşadar, nu critica academică a făcut din 
Hölderlin un reper şi din poezia lui o sinonimie a geniali-
tăţii (instituţia poetului naţional neexistând în Germania!), 

ci însăşi lecrura poezia 
lui, poetul filosof fiind 
descoperit de critică 
mult după ce el era deja 
germanul „cel mai ger-
man dintre germani“. E 
drept, au contribuit la 
notorietatea lui şi câţiva confraţi, Rilke şi Heidegger, înde-
osebi, care au poposit la umbra poeziei lui Hölderlin şi au 
păstrat vie amintirea autorului ei în memoria poporului 
german. Aşadar, nu istoria critică, nici măcar eseul critic, 
ci exerciţiul de admiraţie sculptează memoria timpului şi 
transformă autorii în statui…

Da, avem nevoie de statui! Căci chiar căzute şi cu pământ 
în gură, statuile sunt forme de expansiune ale imperialis-
mului metafizic, zâmbetul hieroglific de pe chipul lor fiind 
temei şi motivaţie pentru devenirea unui popor. Mai mult, 
proximitatea statuilor, spune Schopenhauer în celebra lui 
carte de reflecţii literar-filosofice, încă netradusă integral 
la noi: Parerga und Paralipomena (Adăugiri şi omisiuni, 
1851), poate feri arta de gustul comun, de aserivirea ei la 
„încântătoarea légèreté (die liebenswurdige légèreté)“ promo-
vată de autorii mediocrii, animaţi doar de „încrederea stu-
pidă că viaţa ar fi însăşi scopul artei“1. Când, de fapt, sen-

1  cf. A. Schopenhauer, Über Schriftstellerei und Stil, în Parerga und Para-
lipomena. Kleine philosophische Schriften, §295, II Bd., Berlin, 1851, p. 
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timentul morţii, spune filosoful german, este condiţia de 
necesitate a unei opere. El ne asigură că arta nu e marfa 
perisabilă a plăcerii imediate, ci ghidul pregătirii omului 
pentru eternitate.

Aud tot mai des întrebarea: dar cum să alegem noi, 
profanii, poezia bună de poezia bună de pus pe muzica 
manelelor, acum, când vacarmul nonvalorii este tot mai 
asurzitor? Îl las din nou pe Schopenhauer să răspundă. În 
primul rând, ar trebui să învăţăm „arta de a nu citi (die 
Kunst nicht zu lesen)“2 ce citesc toţi ceilalţi. Este arta care 

„constă în a nu pierde vremea cu ceea ce preocupă dintot-
deauna publicul larg“. Căci, gustul comun a fost şi rămâne 
sedus nu de capodopere, ci de „cărţile proaste“, de cărţile 
care „nu sunt decât o otravă intelectuală şi distrug spiri-
tul (schlechte Bücher sind intellektuelles Gift; sie verderben 
den Geist)“3. Din perspectiva generaţiilor literare, echiva-
lentul acestui gust comun nu este decât încă o „generatio 
aequivoca“4, cum spune acelaşi Schopenhauer.

Un ghid pentru 
cititorul profesionist
La dilema: Cum să recunoşti o carte bună?, Schopenhauer 
a dat un răspuns care, dacă ar fi făcut prozeliţi, ar fi schim-
bat percepţia criticii literare asupra propriei raţiuni de a fi. 
Faptul că acest lucru nu s-a întâmplat este doar neşansa 
filosofului de a nu-l fi avut alături decât pe Nietzsche, dis-
cipolul său solitar, care dacă nu a putut ridica singur bari-
cade în jurul conceptului de kontemplativ Literatur inven-
tat de Schopenhauer, măcar a încercat să o apere la baionetă 
de asaltul estetismului guraliv, precupeţ şi servil, bun să 
reflecte doar decandenţa lumii sleite de originalitate.

Într-un eseu din aceleaşi Adăugiri şi omisiuni, 
Schopenhauer propune o revoluţie în abordarea critică a 
textului literar. În locul frumosului artificial şi a măsură-
rii lui subiectve, el cere ca obiectul criticii să fie transferat 
înspre gândirea perenă. În locul textului, să fie cercetat auto-
rul şi ideile sale, cele care rămân imolate la temelia unei cul-
turi. Deconspirarea literaturii ca un canon gnoseologic, iată 
răzvrătirea filosofiei împotriva teoriei pseudo-kantiene de 
autonomie a textului literar, cea care a generat despotismul 
esteticii, împământenit azi sub numele de critică literară. 
Din perspectiva acestui unghi de vedere, autorii ar fi mai 
uşor de catalogat, neexistând, cum spune Schopenhauer 
pe tonul unei mlădioase batjocuri, decât trei categorii de 
creatori: „În primul rând cei care scriu fără a gândi. Scriu 
din memorie, din amintiri tulburi ori chiar de-a dreptul 
după cărţile altora. Aceasta este clasa cea mai numeroasă. 
În al doilea rând, sunt cei ce gândesc în timp ce scriu. Ei 

447; fiindcă autorul a corectat această ediţie, am colaţionat textul cu 
A. Schopenhauer, Sämntliche Werke, VI, Leipzig, 1874. 

2  A. Schopenhauer, Über Lesen und Bücher, în idem, §212, comple-
tat cu op. cit., p. 590.

3  cf. idem, §303, completat cu ibidem.
4  cf. Über Schriftstellerei und Stil, în SWS VI, p. 539-540.

gândesc pentru a pune pe hârtie. Caz foarte frecvent. În al 
treilea rând, sunt cei care au gândit înainte să apuce să se 
aplece asupra foii de scris. Aceştia nu scriu decât pentru 
că au gândit. Caz rar“. Din această ultimă categorie face 
parte casta celor care „reflectează asupra lucrului în sine“, 
autori de geniu pe care îi recunoşti după inconfundabila 
lor alură filosofică, părând interesaţi mai mult de „ramu-
rile înalte ale literaturii şi nu de tratatele asupra distilării 
rachiului… Numai printre ei se găsesc numele nepieri-
toare“ ale marii literaturi5.

Celor care ar putea crede că Schopenhauer este ben-
jaminul acestei revolte, totuşi marginale, din critica lite-
rară, le amintim de anticii care au spus că înţelepciunea 
trebuie căutată şi pusă în definiţia bunului autor. Pe unde 
s-o fi pierdut, cine a uitat apoftegma lui Horatius, cel din 
Ars poetica (309), care spunea: „Scribendi recte sapere est 
et principium et fons (Înţelepciunea este cu adevărat prin-
cipiul şi izvorul scrierii)“?

E necesar ca din când în când să apară în peisajul lite-
raturii un Schopenhauer, sau măcar un filosof neatins de 
mistica esteticului şi să atragă atenţia pe ton de flagelaţie că 
sub verbozităţi fără cap şi fără coadă grafomania s-a sub-
stituit literaturii, iar din omniprezenţa spiritului nu a mai 
rămas decât câteva pilde alese. Este exact mesajul pe care 
unul din admiratorii lui Schopenhauer, filosoful Eminescu, 
îl transmitea criticilor săi: „Critici voi, cu flori deşarte,/ 
Care roade n-aţi adus/ E uşor a scrie versuri/ Când nimic 
nu ai de spus“…

Geniul în timpul său
Să lăsăm critica impresionistă în turnul ei de fildeş şi cu 
misia ei de a trans-figura opera literară până la o digera-
bilă plăcere estetică şi să identificăm gândirea auctorială, 
cea care trans-cende textul şi iluminează natura interioară 
a „lucrului în sine“. Pornit printre florile de stil ale eterni-
tăţii, cititorul va găsi în locul tropilor, filosofeme, în locul 
curentelor literare, adevărul etern, cel care a stârnit mereu 
devoţiunea autorului de geniu. Căci, tot Schopenhauer 
dixit, „stilul îşi trage frumuseţea din gândire, pe când la 
aceşti pretinşi gânditori, textele se cer înfrumuseţate de 
stil… Din această cauză, simplitatea a fost mereu atribu-
tul nu doar al adevărului, ci chiar al geniului“6.

Profilul geniului, iată preocuparea unei altfel de critici, 
pe care noi o numim hermeneutica geniului. Căci mereu 
geniul a fost şi trebue să fie, în accepţiunea lui Schopenhauer, 
măsura tuturor lucrurilor, întruparea cea mai exactă a celei 
mai pure şi autentice contemplaţii: „Doar prin pura con-
templaţie… pot fi înţelese ideile; iar natura geniului stă în 
preeminenţa acestei capacităţi de a contempla“7. Atribu-
tele după care recunoaştem geniului ar fi, aşadar, simplita-
tea şi predispoziţia lui contemplativă, care, însumate, dau 
ordinea interioară a marilor opere. Vorbim întâi de fiinţa 

5  idem, p. 537.
6  idem, §291, în SWS VI, p. 553.
7  A. Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, III, 36.
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ca operă, de desâvârşirea ei, şi abia apoi de contemplarea 
textului. Cea dintâi este o contemplare care nu se diferen-
ţiază prea mult, cum spune Schopenhauer, urmându-l aici 
pe ocultistul Agrippa von Nettesheim, de melancolia satur-
niană a alchimiştilor. Dacă în alchimie operatorul evada 
într-o metarealitate simbolică, melancolia din faţa foii de 
scris aduce în faţa ochilor aceeaşi realitate arhetipală, pre-
gătind evadarea fiinţei de sub dictatul voinţei şi având geni-
alitatea ca punct de reper al plenitudinii textului. Alte două 
căi de evadăre de sub dictatul lui Wille ar fi, în enumerarea 
lui Schopenhauer, asceza şi moartea. Vorbim, desigur, de 

„moartea fără de care nu ar exista aproape nicio filosofie“8, 
de moartea care deschide orizont privirii şi înalţă perspec-
tiva autorului cantonat în contemplarea vieţii.

Sub numele de literatură, critica impresionistă a înghe-
suit „tot ceea ce scrie omul comun şi dă impresia unei 
reproduceri după un maestru“9. De o parte, aşadar, par-
digmaticul şi escatologicul, de alta, epigonismul şi „Măşti 
râzânde, puse bine pe-un caracter inimic“, cum metafo-
ric atenţionează Eminescu. Această dihotomie, amplifi-
cată de sindromul romantic, a dus problematica geniului 
până sub nasul cunoscătorului Nietzsche, care a declarat 
cu emfază: „geniul meu este în nările mele“.

Poate că revolta geniilor, la care a chemat şi Nietzsche 
şi Schopenhauer, şi la care s-a înrolat şi Eminescu, trebuie 
pornită periodic. Ea este înainte de toate revolta spiritelor 
nemulţumite de lumea scundă a criticii estetizante, a isto-
riilor literare precupeţe, cărora le reproşăm că au golit de 
sens conceptul de Kunstreligion, de artă ca religie, depla-
sând centrul de greutate al întregii creaţii înspre o cântă-
rire a superficialului şi uitând mereu că nu cuvântul ne 
vorbeşte, ci autorul său. Dar nu este, oare, această mistică 
a superficialului chiar criza literaturii (post)moderne? O 
literatură despre care Hegel atrăgea atenţia încă din Pre-
legeri că va fi „perimată tocmai fiindcă se va autodepăşi, 
încetând astfel să mai fie necesitatea supremă a spiritului“.

Arta ca un canon 
al genialităţii
Dacă în filosofie, Schopenhauer a avut un singur discipol, 
pe adoratorul Nietzsche, cel din Schopenhauer als Erzie-
her, în literatură, el a avut numeroşi admiratori. Bryan 
Magee îi enumeră în Schopenhauer‘s Influence on Creative 

8  idem, II, 463.
9  A. Schopenhauer, Parerga…, §291, în SWS VI, p. 555.

Writers (Oxford, 1997)10, arătând că a existat un adevărat 
sindrom Schopenhauer în literatura universală, caracte-
rizat prin admiraţia reţinută, un fel de „autonomie inde-
pendentă“ cum o numeşte Magee, a autorilor care au citit 
Die Welt als Wille, dar „au uitat“ să spună de unde provin 
ideile pe care le-au inspirat. Exemple sunt Wagner, Zola, 
Borges, Rilke, Pirandello, Beckett etc. Lungul şir de nume 
se cere actualizat, spunem noi, cu Eminescu şi cu Cioran. 
De exemplu, contemplativul de pe coasta Boacii nu face 
decât să adâncească dihotomia schopenhaueriană dintre 
extincţia ca libidou al spiritului şi atracţia cărnii de a fi.

Schopenhauer a adus în gândirea europeană o înţele-
gere fenomenologică a Nirvanei budiste, această conşti-
inţă a morţii fiind vizitată şi de Heidegger, cel din Was ist 
Metaphysik (1929). În Welt als Wille, Schopenhauer încer-
case o explicaţie a dorului de moarte al romanticilor, expe-
rimentat de tânărul Werther şi de toţi admiratorii lui. Îi 
spun dor ca o amintire a poemei lui Goethe, Selige Sehnsu-
cht (Dor binecuvântat), din vol. West-östlicher Divan (1819), 
acolo unde găsim într-un catren concentrată toată metafi-
zica morţii: „Atâta timp cât nu vei ştii / Aceasta: mori ca să 
devii!,/ Doar un străin noros vei fi/ Ce rătăceşte printre vii 
(Und so lang du das nicht hast,/ Dieses: Stirb und werde!/ Bist 
du nur ein trüber Gast/ Auf der dunklen Erde – trad. aut.).

Prin Schopenhauer, nostalgia nefiinţei a dat o nouă 
perspectivă existenţei, care altfel ar fi rămas, cum o spune 
Cioran, „un alt plagiat“. Mutatis mutandis, o operă de 
artă devine şi ea un alt plagiat după viaţă fără acest „dor 
de moarte“ care deschide o altă perspectivă, dinspre nefi-
inţă, actului creator. Căci, fără cuvântul care poate converti 
neantul în lume şi lumea în neant, dimensiunea implaca-
bilă a nimicului nu ni s-ar fi revelat ca o perspectivă tra-
gică asupra vieţii, singura capabilă să ridice fiinţa auctori-
ală la conştiinţa genialităţii.

Ce s-ar întâmpla dacă toţi autorii şi-ar deschide gân-
dul înspre luciditatea hermeneutică a nefiinţei? În primul 
rând, ar dispărea din literatură subiectele facile, cărţile care, 
copiind realitatea, fac din ea un continuu foileton. Ar dis-
părea şi cititorul mediocru, cel sedus doar de „încântă-
toarea légèreté“ pe care o blama Schopenhauer. Ce ar mai 
rămâne pe rafturile bibliotecilor? Ar mai rămâne literatura 
care contează, cea care caută în oglindirea de cleştar a fiin-
ţei „cheia adâncurilor“, făcând din artă o fons juventutis şi 
din istoria literaturii o invitaţie la (h)ermetizarea marelui 
mister. Şi cred că omului care nu e ancorat în plăcere şi nu 
e rătăcit în realitatea imediată, i-ar fi suficient.

10  tipărită iniţial ca un Appendix la monografia The Philosophy of 
Schopenhauer, Clarendon Press, 1883, p. 379.
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O
Vianu MUREŞAN

Demonii autorului
O spun mereu acei ingineri din industria celebrităţii, că des-
pre cine nu se vorbeşte nu există. Interesant. Din momen-
tul în care mass-media şi comunicarea publică au luat frâ-
iele dinamicii sociale, acestea au început să dicteze criteriile 
valorii şi sensului în planurile deciziilor, gusturilor, stiluri-
lor de expresie culturală. Direcţia lumii s-a inversat, mesa-
jul determină existenţa, nu invers. Sofismul sau perversiu-
nea acestei sentinţe constă în substituirea faptului de a fi, a 
exista în chip natural, social, profesional, artistic etc. cu fap-
tul de-a fi supus atenţiei publice, transformat într-o imagine 
mediatică – avatar închegat din părerile şi emoţiile celorlalţi.

Confuzia retorică intenţionată dintre existenţă şi popu-
laritate transferă datele constitutive ale celei dintâi înspre 
cea de-a doua, astfel încât se insinuează o formă de onto-
logie falsificată al cărei concept fundamental este bavarda-
jul. Niciodată în istorie gânditorii, ideologii mentalităţilor 
nu s-au mulţumit cu atât de puţin – să transforme verbiajul 
public în condiţie de existenţă. Refrenul retoric sus-numit nu 
are în vedere existenţa ca atare în datele ei naturale, sociale 
etc., nu moare nimeni drept urmare a aplicării lui, şi totuşi 
existenţa simbolică avută în vedere – faptul de-a deţine o 
identitate publică evidentă – operează cu o frustă violenţă 
între a fi şi a nu fi. În plus, criteriile, raţiunile în conformi-
tate cu care se decide între cele două sunt adesea obscure, 
profund interesate, pragmatice sau politice. Astfel că a fi 
sau a nu fi în coordonatele existenţei simbolice (în sensul 
lui Bourdieu) ţine în mare măsură de hazard, de context, 
de relaţii, de jocurile de interese şi influenţă la nivelul capi-
talului de prestigiu social.

Totuşi ar fi naiv să confundăm popularitatea simplă – care 
nu este altceva decât aglomerare de mesaje, imagini, reac-
ţii mai mult sau mai puţin coordonate în jurul unui subiect, 
a unei figuri – cu prestigiul simbolic, după cum este pro-
fund inutil, aproape jalnic să căutăm popularitatea înainte 

de a ne fi câştigat prestigiul. Diferenţa dintre cele două ar 
fi precum aceea dintre a umfla un balon şi a-i da drumul 
să zboare în bătaia vântului (popularitate), şi a confecţiona 
o sferă din substanţa inteligenţei, competenţei, talentului, 
muncii tale (prestigiu).

Uşor influenţabili şi înclinaţi spre narcisism, artiştii, dar 
şi scriitorii iau ca pe-un dicteu divin refrenul ideologiei suc-
cesului. Nu doar că vor să se vorbească despre ei în mediile 
de consacrare profesională, să fie remarcaţi, cultivaţi, pro-
movaţi, diseminaţi fără limite, dar ajung să vorbească ei 
înşişi aproape numai despre „operele“, creaţiile şi realizările 
lor, complet indiferenţi sau ignoranţi în ce priveşte valoarea 
sau lipsa de valoare a acestora. Cu discernământul umbrit 
de amorul propriu, se avântă către idealul consacrării per-
sonale ca spre un început de eon, uitând complet că lumea 
literară este saturată, pe de-o parte, de competitori mutual 
indiferenţi şi, pe de alta, de realizări pe care ei le nesocotesc 
de teama comparaţiei ori dintr-un instinct iconoclast infan-
til. Nu în puţine cazuri ei înşişi subminează, aruncă în aer 
orice criteriu al valorii în sens tradiţional, canonic, pentru 
a putea figura cu orice produs textual în chip de compozi-
ţie literară, oricum ar arăta acesta, oricât de periferică sau 
trivială i-ar fi tema. Sigur că te mişti mult mai suplu dacă 
nu porţi pe umeri greutatea niciunei tradiţii, că te exprimi 
mult mai liber dacă nu ţii cont de nicio normă. Mare parte 
dintre tinerii artişti şi scriitori tocmai asta caută – să se 
mişte suplu, să se exprime liber pe un teritoriu cultural 
golit de norme, ierarhii şi criterii. Este vorba, în fapt, de un 
adamism primar duios, de graba de-a da nume şi expresie 
unor lucruri sporadice şi inconsistente.

Minciuna profeţilor mediatici – cei care substituie exis-
tenţa/acţiunea/creaţia cu comunicarea – se insinuează în 
conştiinţa noastră şi devine minciună de sine. Ajungem 
să credem că nu este de ajuns, pentru a exista ca autor, să 
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creezi, să realizezi o operă, ci trebuie să întreţii un vacarm 
promoţional neîntrerupt în jurul ei care să o facă prezentă 
în ochii celorlalţi. De parcă acest lucru i-ar schimba valoa-
rea, sensul. Realmente avem de-a face cu o generare infla-
ţionară de iluzii, cu o excitaţie statistică goală, pentru că 
obiectul în discuţie nu se schimbă cu nimic – anume cali-
tatea operei. Faptul că află de existenţa ei, că vorbesc des-
pre ea o mie sau un milion de persoane nu o face cu nimic 
mai bună sau mai proastă. Singurul lucru care se schimbă 
este amploarea undei vocale stârnite în jurul ei, intensitatea 
şi durata ecoului. Interesul pentru promovare a luat locul 
interesului pentru valoare/sens, încât s-a ajuns ca genera-
ţiile noi să intre în literatură direct cu ambiţia celebrităţii, 
popularităţii, înainte chiar să-şi fi compus o cât de cât lizi-
bilă grilă a valorii, însemnătăţii operei literare. Pentru aşa 
ceva îţi trebuie mult timp de studiu şi o cuprindere epis-
temică a cât mai multor paradigme literare ale tradiţiei în 
care vrând-nevrând te situezi. Dacă tu nu o cunoşti şi nu o 
judeci, crezându-te nou şi original, nu înseamnă că ea, tra-
diţia, nu te judecă. De fapt aceasta este singura instanţă de 
judecată critică autoritară şi corectă.

Cine priveşte doar spre sine şi generaţia lui nu realizează 
efectiv orizontul literaturii ca fenomen, nu observă elemen-
tele din care se compun marile stiluri sau modele de creaţie, 
nici contextele care produc schimbările, înnoirile remarca-
bile, iar relevanţa lui ca făcător de texte nu depăşeşte ciripi-
tul mimetic al unui papagal. Cunoaşterea nuanţată a istoriei 
literaturii nu este, evident, condiţie a creaţiei, nu are de-a 
face cu originalitatea sau talentul, dar este în mod cert con-
diţie a lucidităţii. Fără luciditate, nu ştim cine suntem, ce 
valoare are ceea ce facem noi ca autori, riscăm să evoluăm 
inerţial, hipnotic în bula de săpun a propriei închipuiri.

Facebook-ul şi alte medii de comunicare publică permit 
acum expunere, vizibilitate permanentă, deci fiecare este, în 
sfârşit, omniprezent şi etern. Există. Pare că odată cu apa-
riţia reţelelor sociale s-a depăşit problema anonimatului – 
nimeni nu mai rămâne pe margine să aştepte la nesfârşit 
bunăvoinţa unui editor sau redactor de revistă, nimeni nu 
mai este refuzat de la publicare şi promovare (mai precis, 
auto-promovare). Dacă nu vorbesc alţii despre noi în ter-
meni care să ne surâdă, nu e nimic, vorbim noi, ne expu-
nem tot mai des, transformăm respiraţiile minţii în şiruri 
de mesaje ce curg on-line, iluzionându-ne că vizibilitatea 
ne asigură consacrare. Tensiunea frustrării că nu suntem 
băgaţi în seamă de cei pe care-i invidiem sau stimăm – de 
parcă asta le-ar fi menirea, să stea cu ochii pe noi – se des-
carcă în erupţii anxioase de „probe“ ale realizărilor per-
sonale. Problema deloc secundară este însă, că excesul de 
vizibilitate oboseşte privitorii/receptorii, iar de la o vreme 
induce efectul de repulsie, antrenează cu sine o anume sus-
piciune. Printr-o misterioasă conlucrare a forţelor polare, 
se obţine chiar contrariul a ceea ce s-a căutat în supraexpu-
nerea mediatic-socială, un anume refuz exasperat al figurii 
respective. Cei care au mereu ceva de spus, ceva de comen-
tat, ceva cu care „să se arate“ devin antipatici prin simpla 
supralicitare a propriei prezenţe mediatice. Nu poţi să iei 
în serios pe cineva care se ia pe sine prea mult în serios. Iar 

această anxietate a expunerii maschează de fapt un com-
plex de marginal, nesiguranţă de sine şi imaturitate în plan 
auctorial.

Situaţia tristă după ce devii autor este că începi să iro-
seşti tot mai mult timp şi resurse pentru propria imagine. 
De cele mai multe ori în detrimentul studiului şi scrisului, 
neglijând chiar esenţialul – că un scriitor se formează toată 
viaţa, iar acela care „ştie“ să scrie este un foarte bun auto-
mat literar ce poate aplica cu succes reţeta învăţată/prac-
ticată, dar nu un căutător de formule, stiluri noi de expre-
sie. De cum ţi-a ieşit cartea de la tipar şi ai resimţit primul 
frison la inimă ca atunci când ţi s-a născut copilul, nu mai 
cunoşti odihnă şi pace – somnul te părăseşte, activităţile zil-
nice îşi pierd din valoare, familia trece pe planul doi, pri-
etenii se fac tot mai mici şi neînsemnaţi, pe umeri începe 
să te apese sarcina punerii în valoare pentru că la orizont 
te aşteaptă… consacrarea. Cheltui din ce în ce mai multă 
energie în efortul de-a te lua în serios, îţi sileşti tot mai mult 
imaginaţia în „strategii de marketing“ ca să folosim o for-
mulă împrumutată din engleză, cum se face acum.

Efuziunile mediatice pe care le pui la cale nu ţi se reve-
lează în toată splendoarea ridicolului lor doar pentru că e 
vorba de tine şi pentru că mintea ţi-e tulburată de aburii fai-
mei scontate. Uiţi pur şi simplu cine eşti, care îţi este con-
diţia creaturală, limitele. Este momentul în care conştiinţa 
vagă a stării de creatură (Rudolf Otto), dacă ai avut-o vreo-
dată în chip acut, suferă o ciudată inversiune, începe să se 
auto-sublimeze în ipostaza de creator. Făptura ta măruntă, 
neştiutoare poate în ce priveşte viaţa, moartea, destinul, 
durerea, boala, dragostea, credinţa e izbită deodată de ful-
gerul vanităţii şi, neîntârziat, se crede stăpână peste o lume 

– o imaginează, o inventează, îi face reguli. Teribil! Ce tri-
umf, ce magnific! Ţi-ai construit o lume care e de-acum la 
picioarele tale. Pluteşti visător, mistuit de suferinţă amo-
roasă cu propria icoană literară. „Opera“ ta capătă, forţată 
de ambiţie, statutul unui univers în sine despre care crezi 
că ar trebui cartografiat cu toată seriozitatea. Ai peticul tău 
de cer pe care lucesc constelaţiile propriilor glose. În sfârşit, 
nu mai există vreun dumnezeu care să-ţi concureze statura 
de creator. Crezi că ţi se cuvine de-acum un soclu pe care 
să străluceşti precum nemuritorii. Acesta e visul ascuns al 
autorului – să se pună în genunchi într-o bună zi în faţa 
propriei statui.

Evident, nu este nimic onorant în această zbatere pen-
tru ecouri publice. Fenomenul auto-promovării prin orice 
mijloace – ca o revoluţie troţkiană permanentă în ambiţia 
consacrării publice – este, cu îngăduinţă spus, trivial, chiar 
dacă editorii te vor consola, argumentând că imaginea e 
parte din calitatea produsului. Mai mult, că imaginea este 
produsul însuşi, că oricine scrie şi publică are nevoie de o 

„strategie de marketing“ ca să fie băgat în seamă. Pentru că 
cititorii eventuali, tot mai improbabili, nu prea ştiu ce să 
aleagă vii tu şi le deschizi ochii cu reuşitele tale literare, pre-
zumând ilicit nevoia/plăcerea lor de-a te citi. Asta în con-
diţiile în care piaţa literară, librăriile şi bibliotecile gem de 
capodopere, pe care totuşi puţini se mai înghesuie să le stu-
dieze. Dacă nici acelea nu mai beneficiază de atenţie, atunci 
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tu, care abia mijeşti ochii în plan literar, ce speri să obţii? 
Cine şi de ce să te citească pe tine – biet scriitor de probă 
al unei literaturi marginale –, dacă nici canonicii univer-
sali sau locali nu mai sunt citiţi, ci dimpotrivă sunt luaţi la 
mişto, consideraţi depăşiţi, greoi, inutili, de către tinerii 
deştepţi care se cred inventatorii literaturii, care se închi-
puie novatori şi cool.

Criticul, care seamănă tot mai mult cu agentul de pro-
movare pe piaţa literară, va spune şi el că fără jocul de ima-
gine, fără lobby nimeni nu e luat în seamă ca autor în ziua 
de azi, că dacă nu eşti citit de cine trebuie textele tale nu vor 
beneficia de nicio atenţie. Sonoritatea numelui contează 
mai mult, în primă instanţă, decât valoarea textului, deci 
ai nevoie să ţi se confecţioneze mai întâi un nume, să devii 

„o marcă“. Tocmai asta e sarcina lor, a „autorităţilor“. Cât 
despre succes, până atunci, să uităm! În ce priveşte cartea, 
şi editorul şi criticul literar, avocaţi interesaţi ai demonu-
lui comercial, se situează pe poziţia „corectă“. Editorul tre-
buie să transforme cărţile în bani, să crească pe cât posibil 
vânzările – care în rare cazuri sunt notabile, cel puţin când 
vorbim de autori români. Altfel riscă să dispară de pe piaţă. 
Cel de-al doilea, criticul literar, trebuie să îşi întreţină statu-
tul de autoritate, eliberând pentru cărţile comentate certifi-
catul de garanţie valorică. Adesea, chiar pentru autori care 
nu cred că există valoare literară în sine diferită de gustul 
personal, de ceea ce le place lor.

Totuşi această industrie a succesului de piaţă literară, 
care dă mai multe rateuri decât reuşite în orice cultură din 
pricina mediocrităţii scrierilor, pe de o parte, şi a caracte-
rului capricios al judecăţilor de gust autoritare, pe de alta, 
nu priveşte în mod direct scriitorul în intimitatea naturii 
lui. Acesta nu este, la urma urmei, un producător de marfă 
pentru indecisa piaţă a cititorilor, ci un simplu meşter din 
cuvinte care, fără să ştie, scriind lucrează la propriul sar-
cofag. Se îngroapă efectiv într-o operă despre care nimeni 
nu poate garanta că va dăinui. Nici măcar că are valoarea 
visată de el. Cu atât mai puţin că va putea trăi de pe urma 
câştigurilor obţinute prin aceasta.

Slăbiciunea unui autor este să se lase confiscat de des-
tinul cărţii, în sens mai larg al „operei“, să se lase substituit 
de aceasta. Faptul de a parazita prestigiul unei opere, ori-
cât de izbutită ar fi ea, descalifică un autor decent, îi dă un 

aer vulgar. La urma urmei de ce ai deveni tu vreodată inte-
resant pentru alţii? Opera scriitorului face parte, prin sta-
tutul determinat al autorului, din opera naturii, a marilor 
şi secretelor procese cosmice, după cum istoria măruntă 
a oricărei persoane este integrată dintotdeauna şi în chip 
misterios naturii, care face posibil statutul de om viu. Iar 
un om viu poate ajunge eventual scriitor, artist. Dacă avem 
în vedere tot lanţul condiţionărilor şi toate influenţele faste, 
este decent să ne considerăm nimic altceva, decât cazuri 
particulare ale modurilor de operare ale naturii. La fel de 
just putem spune că modelul cultural în care trăieşte, şi mai 
cu seamă orizontul semantic şi stilisitic al limbii condiţio-
nează opera literară a oricărui scriitor. Noi putem modela, 
dar nu putem crea limba, suntem creaţia ei.

Din momentul publicării, cartea poate fi lăsată să-şi par-
curgă ciclul ei incert, încredinţată capriciilor pieţei literare 
şi cititorilor, ceea ce ar însemna, cu siguranţă, mai multă 
incertitudine şi anxietate pentru scriitori. Atunci autorul, 
degrevat de circumstanţa lui augurală, ar putea să revină 
cu mâinile goale la începutul lumii lui, când încă nu era 
nimic altceva decât un simplu visător, şi să stăruie cumin-
ţit în tăcere – care de regulă precede creaţia şi, de asemenea, 
îi urmează. Să se simtă încă ameninţat de timp ca şi cum 
nu i-ar fi blocat curgerea prin nicio realizare. Poate că toc-
mai tăcerea este partea cea mai importantă a creaţiei, ade-
vărul cel mai preţios al persoanei creative. Şi poate că ame-
ninţarea este sursa reală de inspiraţie, orizontul în care se 
desăvârşeşte creaţia.

De fapt, autorul, oricine ar fi el, ar trebui să aibă un plan 
alternativ, să ştie să trăiască anonim, nerecunoscut, neplătit 
pentru operă, să nu îşi imagineze că i se cuvine vreo onoare 
sau vreun privilegiu pentru că scrie. Să poată uita de jocu-
rile culturale, să nu viseze niciodată că opera lui va sta aşe-
zată într-un raft de prestigiu. Să lase asta la voia întâmplării 
şi să-şi ducă împăcat zilele fără neliniştea vreunei confir-
mări. În fond faptul de a scrie nu înseamnă că faci în mod 
nemijlocit vreun bine lumii. De ce ai fi atunci lăudat, de ce 
ai fi plătit? Opera, fie ea literară sau artistică, nu este la urma 
urmei decât un alt fenomen al lumii, cu nimic mai mira-
culos ori surprinzător decât trilul privighetorii la ceas de 
noapte ori mirosul sublim, inefabil, al unui zarzăr înflorit.
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I
Doru SCĂRLĂTESCU

Tracul Orfeu şi destinul 
artei universale

Începând, destul de devreme, cu antichitatea greco-romană, 
şi până în zilele noastre, Orfeu rămâne, cel puţin pentru 
spaţiul european, un erou etalon, un model de neegalat 
pentru împletirea armonioasă dintre muzică, înţeleasă ca 
artă a sunetelor, şi poezie, ca artă a cuvântului. Cu privire 
la existenţa şi „scrierile“ lui Orfeu, şi, mai ales, la impac-
tul acestora în literatura, artele plastice şi muzica uni-
versală, s-a scris enorm, fără ca totuşi să se ajungă la o 
elucidare definitivă a misterului ce le învălue. Viaţa citha-
redului grec de origine tracă s-a împărţit între legendă şi 
mit, care ne dau, până la urmă, două feţe (şi destine) dife-
rite ale aceluiaşi personaj. „Se cuvine să-l distingem, scrie 
Reynal Sorel, pe legendarul Orfeu, acest rapsod fabulos 
străin de orfism, de mitul transmis sub numele lui Orfeu, 
ctitorul unui comportament numit «orfic»“. Spre deosebire 
de mit, legenda, precizează filosoful sorbonard, specializat 
în gândirea greacă, este ancorată, precum vieţile sfinţilor 
din Evul Mediu, într-un spaţiu şi un timp recognoscibile, 

„pentru a acoperi miraculosul pe care-l vehiculează cu o 
pojghiţă de realitate“, valorificând astfel o tradiţie, asumată 
ca îndoielnică, dar în acelaşi timp, „nu lipsită de valoare 
istorică“1. A existat şi părerea că Orfeu este doar o proiec-
ţie ideală, o himeră a lumii antice. Scepticul filosof Cicero, 
în celebrul său dialog din anul 45 î. Chr., De Natura Deo-
rum, susţine, apelând la sprijinul de mare autoritate al lui 
Aristotel, că Orfeu „n-a existat niciodată“, poemele sale 
fiind creaţii ale unui filosof şi matematician din secolul 
al VI-lea, î. Chr., Cercon (Cercops), peste care s-a supra-
pus imaginea noastră mentală: „Orpheum poetam docet 

1  Reynal Sorel, Orfeu şi orfismul, Bucureşti, Editura Teora, 1998, p. 25-26.

Aristoteles numquam fuisse, et hoc Orphicum carmen 
Pythagorei ferunt cuiusdam fuisse Cerconis; at Orpheus, 
id est imago eius, ut vos vultis, in animum meum saepe 
incurrit“ (op. cit., I, 107). 

Orfeu între traci, ceramică atică, cca 440 î. Chr.,  
Staatliche Museen zu Berlin.

Bazându-se pe un punct de vedere evhemerist (fabulele 
şi miturile au o bază istorică reală), în secolul luminilor, 
abatele francez Antoine Banier, teolog, istoric şi traducător 
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din latină, crede că, dimpotrivă, au existat chiar mai multe 
personaje reale, pe care tradiţia greco-romană le-a conden-
sat într-unul singur: poet, inventator muzical, erou civi-
lizator, teolog, originar din Egipt şi umblând prin lume 
pentru a-şi promova învăţăturile2. O idee reluată în arti-
colul Orphée din marea Enciclopedie a lui Denis Diderot.

Întorcându-ne în secolul al V-lea precreştin, constatăm 
că, fără a nega prezenţa reală a lui Orfeu, Herodot, moti-
vat de lipsa unor documente credibile, o plasează în des-
cendenţa lui Homer şi Hesiod: „Cât despre poeţii care se 
spune că au trăit înaintea acestor bărbaţi, eu socot că s-au 
născut abia după ei“3. Între timp, mărturii care par să-l 
contrazică pe „părintele istoriei“ au apărut. Astfel, „cro-
nica“ săpată în marmură de Paros (Marmor Parium), des-
coperită şi cumpărată pentru englezi în 1627 de John Sel-
den, care a copiat-o şi a tradus-o înainte de distrugerea ei 
parţială, cuprizând evenimentele petrecute la Atena, de 
la 1582/1581 î. Chr. („De când Kekrops a devenit rege al 
Atenei şi locul a fost numit Kekropia“) până la 299/298 î. 
Chr. (când se crede că ea a fost elaborată), cuprinde în pri-
mul ei fragment, azi dispărut, la al 12-lea alineat, în drep-
tul anului 1399/8, î. Chr., referirea la Orpheus şi la creaţia 
sa poetică despre Răpirea Korei şi căutările zeiţei Demeter. 
Alineatul următor face trimitere la Eumolopos, bun cân-
tăreţ şi el, după cum îl arată numele, organizator al Mis-
terelor din Eleusis, şi la poeziilor fiului său, Musaios (anii 
1398-1373 î. Chr.). Pe aceeaşi placă de marmură, Hesiod 
e pomenit ca trăitor la 937-936 î. Chr, iar Homer, o gene-
raţie după el (?!), la 907-906 î. Chr. Sprijinindu-ne pe leto-
piseţul atenian, am putea acredita ideea unor cercetători 
că kitharedul de pe recipientul de ceramică (pixis) corin-
tică proto-geometrică, provenit dintr-o cameră mortu-
ară din situl arheologic Kalyves-Aptera, datat 1300-1200 
î. Chr., păstrat la Muzeul din Chania, ar putea fi, dacă nu 
Apollon, atunci Orfeu, aserţiune care ni se pare totuşi des-
tul de hazardată. Mai demnă de crezare este una din cele 
paisprezece metope decorate cu scene mitologice, de pe 
colonada circulară (monopteros) a Trezoreriei de la Tem-
plul lui Apollo din Delphi, din prima jumătate a secolu-
lui VI, î. Chr., cu o imagine inspirată din legenda căutării 
lânii de aur, eveniment plasat unanim în epoca preho-
merică, în care apare vestita corabie a Argonauţilor. Deşi 
păstrată, din păcate, fragmentar, metopa îi înfăţişează pe 
câţiva participanţi la expediţie, între care Castor şi Polux, 
alături de ei, doi muzicanţi, din care unul e clar nomina-
lizat printr-o inscripţie pictată pe placă: Orpheo4. Este una 
din primele menţiuni antice, scriptice, ale rapsodului trac.

S-a formulat ipoteza (Timothy Gantz) ca celălalt instru-
mentist înfăţişat pe metopă să fie tot un poet legendar, 
Philammon, cântăreţ vestit, creditat ca fiu al lui Apollon, 

2  V. Antoine Banier, Explication historique des fables, où l‘on découvre leur 
origine et leur conformité avec l‘histoire ancienne (2 volume, 1711); La 
Mythologie et les fables expliquées par l‘histoire (3 volume, 1738–1740).

3  Herodot, Istorii, vol. I, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1961, p. 157.
4  George N. Szeliga, The Composition of the Argo Metopes from the 

Monopteros at Delphi, în „American Journal of Archaeology“,vol. 90, 
nr. 3 (Jul., 1986), pp. 297-305

inventator al imnurilor dedicate acestuia, câştigător la cel 
mai vechi concurs muzical din lume, de la Delphi, pe care 
vechile scholii la Argonauticele lui Apollonios din Rhodos 
îl plasează printre participanţi. Cele mai vechi mărturii 
scrise ale acestei participări provin tot din secololele VI-V 
î. Chr. şi aparţin unor poeţi cvasilegendari şi ei, de la care 
ne-au rămas doar puţine fragmente, disparate, pe papiru-
suri sau reproduse în vechi comentatori, precum Ibycos 
din Rhegion sau Simonide din Ceos. Cu aventura pe apă 
a Argonauţilor către îndepărtata Colchidă în vedera recu-
perării lânii de aur suntem în plină legendă, în care Orfeu 
apare în toată splendarea sa de poet şi muzician, consem-
nată de o tradiţie milenară, adunând în juru-i, domesti-
cite, cu sunetul lirei sale sălbăticiunile pădurilor, mişcând 
cu arta sa stâncile şi arborii, potolind cu ea furia oameni-
lor şi a valurilor mării deopotrivă, a sirenelor ori a balauri-
lor. Apollonios din Rhodos, poet epic din epoca elenistică 
(295-215 î. Chr.), demn urmaş al lui Homer, el însuşi un 
model pentru Virgiliu şi Ovidiu, îl numără, pentru aceste 
talente, ca primul dintre cei 50 de eroi recrutaţi de Iason, 
oferindu-ne şi câteva date personale ale acestuia: „Acum 
îl pomenim întâiul, pe-Orfeu, de care-aşa se spune,/ C-a 
fost născut din Calliope ce s-a iubit odinioară/ Cu tra-
cul cel numit Oeagru, în preajma piscului Pimpléic./ Cu 
viersul cântecelor sale se povesteşte că vrăjea/ Şi neclintite 
stânci de munte şi pururi curgătoare fluvii./ Mărturisesc 
măiestrul cântec şi azi sălbaticii stejari/ Ce colo-n ţărmul 
trac din Zone cu falnice coroane verzi/ În strânse rânduri 
se înşiră, căci înainte i-a trimis/ Cu fermecata-i alăută din 
Pieria-ndepărtată./ Aşa era Orfeu pe care în drumul ce-l 
punea la cale/ Tovarăş şi-l alese Iason, precum îl învăţase 
Chiron,/ Orfeu, ce-avea ocârmuirea în Pieria Bistonidă…“. 
Alegerea e benefică, una din primele sale acţiuni fiind 
aceea a calmării spiritelor cam încinse ale eroilor chiar la 
începutul expediţiei lor pe mare. Înălţând un cântec des-
pre naşterea universului, cu aspecte alese în mod intenţi-
onat în pilda certăreţilor: „Atunci Orfeu cu mâna stângă/ 
Îşi ridică îndată lira spre-a intona cântare nouă./ Cântând 
le spuse cum pământul, şi cerul, şi noianul mării/ Au fost 
odată strâns unite şi-aveau aceeaşi formă toate/ Apoi, cum-
plita dezbinare le-a despărţit pe fiecare…“, iscusitul Orfeu 
pune capăt gâlcevei: „Au amuţit de-odată lira şi glăsuirea 
lui divină./ Deşi tăcea, eroii totuşi nesăţios cătau la dân-
sul,/ Îşi întindeau şi-acuma capul, ciulind urechile cu toţii,/ 
Înmărmuriţi: astâta vrajă stârnise cântul lui Orfeu…“5.

Mai multe amănunte privind acest eveniment, plasat 
de mitografi înaintea războiului din Troia, găsim într-un 
poem apocrif târziu (primele secole ale erei creştine), atri-
buit lui Orfeu, în care influenţa lui Apollonius este mai mult 
decât evidentă. Poemul începe cu vizita lui Iason, care i se 
adresează ceremonios, pe o canava retorică de tip homeric: 

„Orfeu, drag fiu adus pe lume de Calliope şi Oiagru/ Crai al 
Bistoniei ce îndrumă ciconii cu mioare multe,/ Salut! Văd 
pentru prima oară Haimonia bogată-n peşteri,/ Trymonul 

5  Apollonios din Rhodos, Argonauticele, Bucureşti, Editura Uni-
vers,1976, p. 30.
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şerpuindu-şi cursul, Rhodopii cu semeţe văi…“, şi cu invi-
taţia făcută în numele celorlaţi eroi care vor să-l aibe ală-
turi, „Sperând să afle-n tine sprijin pe valuri pline de neca-
zuri“, bazaţi pe reputaţia lui de muzician („lira şi divinu-ţi 
glas“) şi de taumaturg, el fiind singurul dintre oameni care 
a înfruntat „ceţoasa besnă“ a Infernului şi s-a întors teafăr 
înapoi pe pământ6. Mai departe, textul capătă alura unui 
jurnal de bord scris la persoana întâi. Prima intervenţie 
salutară a eroului, aflăm chiar de la acesta, are loc chiar îna-
intea plecării. Când corabia Argo (personificată) nu poate 
fi urnită de pe malul portului Iolcos, Orfeu, apelând la cân-
tec: „Iar eu, din lira-mi cuibărită în braţe am şi plăsmuit/ 
O viersuire-a mamei mele, odorul veselei cântări/ Şi din 
străfunduri de simţire am slobozit un dulce glas“, o îndu-
plecă, prin adresare directă, să alunece pe valuri. Deose-
bit de interesant este, mai apoi, episodul întâlnirii cu Chi-
ron, „cel mai drept dintre centauri“, care ştie „şi bolilor să 
le-afle leacul“ dar şi arta interpretării muzicale: „Adesea 
el ciupeşte lira lui Phebus, cuibărită-n braţe,/ Vibrânda 
citheră-a lui Hermes, cu-armonioasă carapace“7. Lângă 
centaur se află Achile, viitorul erou troian, fiul lui Thetis 
şi al lui Peleu, învăţăcelul său în această artă, „Pişcând cu 
mâna lira-i dragă, pe placul inimii lui Chiron“. Îndemnat 
să se ia la întrecere cu bătrânul centaur (vechii greci erau, 
se ştie, mari amatori de concursuri, sportive sau muzi-
cale), Orfeu îşi prezintă, fără să facă economie de cuvinte, 
propria-i prestaţie muzicală: „Luând în braţe după-acea, 
lăuta cu vrăjit răsunet,/ Din gura mea porni îndată nespus 
de dulce viersuire…“. El înfăţişează pe larg, după mode-
lul lui Apollonios, povestea naşterii universului şi nu uită 
să aminească de efectul muzicii sale asupra elementelor 
naturii şi a celor ce-l ascultau. Aceleaşi efecte miraculoase 
produce cântecul lui Orfeu cu ocazia trecerii prin fatalele 
strâmtori numite „Vinetele Stane“ (stâncile Cyanee) „Şi 
eu, cu cântecele mele, în mreaja vrăjilor am prins/ Gigan-
ticile stane care se-ndepărtară una de-alta;/ Talazul năvăli 
şi-abisul croi corabiei făgaşul,/ Dând ascultare lirei mele, 
căci glasu-mi răsuna zeeşte“, sau a confrunării cu bala-
urul păzitor al lânii d aur: „Atunci lăsata-am să se-nalţe 
din lira mea un viers divin/ Şi-am scos din cea mai joasă 
strună un sunet plin de gravitate,/ Făcând să-mi scape de 
pe buze, abia şoptit, un tainic cântec“, cu efect soporific 
asupra acestuia, dar şi, generalizat, asupra variatelor reg-
nuri şi fenomene ale naturii: „seminţiile de oamenii“, „vân-
turile cu aprig suflu“, „talazurile mări“, „Izvoarele neisto-
vite şi pururi curgătoare fluvii“,„Sălbăticiuni şi-naripate, şi 
târâtoarele făpturi“. Toate adorm, vrăjite de magica-i vier-
suire. Eroul nostru îşi atribuie, fără falsă modestie, succe-
sul temerarei expediţii argonautice.

6  Orfeu, Argonauticele, în vol. Iniţierile mistice, Bucureşti, Editura Herald, 
2013, p. 94-95; restul citatelor sunt reproduse după această ediţie.

7  Avem aici o trimitere la legenda construirii lirei dintr-o carapace de 
broască ţestoasă de către inventivul Hermes, dăruită ulterior de acesta 
fratelui său mai mare, Apollon.

Orfeu în mijlocul animalelor, mozaic roman,  
cca. 200-25- d. Chr., Museo Archeologico, Palermo.

După ce interesul pentru aventura argonauţilor scade, 
atenţia se îndreaptă către povestea „romantică“, a iubirii 
dintre Orfeu şi Euridice, un fel de Tristan şi Isolda ai lumii 
antice, cu focalizare pe episodul morţii driadei, mireasa 
eroului, muşcată de un şarpe veninos, şi al coborârii aces-
tuia în Infern pentru a o recupera pentru viaţă (katabasis 
eis Hadou; descensus ad inferos), devenite un punct de ple-
care pentru constituirea mitului şi a viitoarelor scenarii 
orfice. Aceste scenarii sunt asumate ca experienţe de gân-
dire şi comportament ale iniţiaţilor. Pe urmele lui Mircea 
Eliade, Gilbert Durand şi Paul Ricoeur, mai sus amintitul 
Reynal Sorel, defineşte în acest sens mitul, care, în accep-
ţie modernă este un discurs „verificabil“, „constrângător“, 
cu un „impact asupra comportamentului din viaţa zilnică“ 
a adresanţilor, ce poate fi măsurat de etnologi8.

Cu aceasta, ne îndepărtăm însă mult de tema discu-
ţiei noastre, care rămâne aceea a muzicii şi a relaţiei ei cu 
celelalte arte. De altfel, cu rare excepţii, ale unor ecouri 
înregistrate din diversele culte ezoterice, literatura şi arta 
rămân cantonate la suprafaţa vizibilă, acceasibilă, specta-
culoasă, a mitului lui Orfeu, unde prioritară este muzica. 
Hermesianax din Colofonul Asiei Mici, poet alexandrin din 
secolul al IV î. Chr.. prezintă episodul coborârii în infern 
a eroului nostru ca o victorie, prin vraja muzicii, asupra 
morţii, în singurul fragment păstrat din marea trilogie 
lirică dedicată iubitei sale, hetaira Leontion, cunoscut sub 
numele de Catalog al îndrăgostiţilor celebri. Euridice apare 
aici sub numele de Agriope („cea cu priviri sălbatice“): „Şi 
fiul îndrăgit de-Oeagru, cel ce se înarmase numai/ Cu lira 
tracicului neam, pe Agriope-a readus/ Din Hades; a plutit 
pe mare, spre ţărmul rău, nendurător/ Pe unde-n luntrea 
tuturor adună Charon la un loc/ Doar sufletele pristăvite 
şi-amarnic mai vuieşte smârcul/ Atunci când unda lui a dat 

8  Reynal Sorel, op. cit. p. 26.
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năvală peste-naltul stuf./ Să cânte lângă valu-acela de unul 
singur cutezat-a/ Orfeu, iar feluriţii zei au fost de el îndu-
plecaţi./ Pe cel ce n-are legi, Cocytos, privind pe sub sprân-
cene crâncen,/ L-a înfruntat, şi pe zăvod, la-nfăţişare-atât 
de crunt,/ Ce-n loc de glas revarsă flăcări, din ochii lui 
ţâşnind văpăi,/ Şi-al cărui creştet întreit stârneşte groază 
de nespus,/ Acolo iscusitu-i cântec a îmblânzit stăpâni de 
seamă,/ Iar Agriope a primit din nou al vieţii suflu drag“9. 
La un final fericit al demersului lui Orfeu pare să se fi refe-
rit cu un secol mai înainte şi Euripide în drama sa Alcesta, 
unde eroina titulară şi soţul ei, Admetos, preferă să moară 
unul pentru altul, acesta din urmă invidiindu-l pe cântă-
reţul trac pentru că prin vraja glasului său melodios a reu-
şit să înfângă forţele Infernului (Alcesta, 357-362). Se ştie 
că gestul lor i-a impresionat pe zei care le-au dăruit viaţa. 
Dar contemporanul mai tânăr al dramaturgului, Platon, 
schimbă datele problemei, transformând încercarea teme-
rară a lui Orfeu într-o vină tragică şi un eşec, o pedeapsă, 
pentru că, zice filosoful prin gura sofistului Fedru în cele-
bra sa operă, Banchetul, n-a avut tăria să moară, precum 
Alcesta, pe „altarul iubirii“ şi n-a avut încredere în cuvân-
tul stăpânilor infernului, încălcând interdicţia convenită de 
a nu-şi întoarce privirea către soţia venită în urma sa (op. 
cit., 179d), pierzând-o astfel pentru totdeauna. Între timp, 
adus la gânduri mai bune, Platon are frumoase cuvinte des-
pre activitatea artistică a lui Orfeu, prezentat în compania 
unor mari muzicieni şi rapsozi, precum Homer, Musaios, 
Hesiod, (el e primul inel din „lanţul de inspiraţie poetică“ 
pornit de la Muze), ori a unor mari „inventatori“, ca Dae-
dalus, Palamedes, Marsyas ori Amphion (Protagoras, 315a, 
Apărarea lui Socrate, 41a, Ion, 533c; 536b, Philebos, 66b, 
Legile, II, 669d…).

Rubens, Orfeu şi Euridice, 1640, Museo Nacional del 
Prado, Madrid.

Peste secole, soarta tragică a lui Orfeu şi a iubitei 
sale Euridice i-a preocupat până la a deveni o adevărată 
obsesie, pe marii scriitori latini de la graniţa dintre ere, 
Publius Vergilius Maro (Georgice), Publius Ovidius Naso 

9  Hermesianax, Catalogul îndrăgostiţilor celebri, în Hesiod-Orfeu, 
Poeme, Bucureşti, Editura Minerva, 1987 p. 92.

(Metamorfoze), Lucius Annaeus Seneca (Medeea, Hercule 
pe muntele Oeta), cu largi dezvoltări, în versuri de o mare 
frumuseţe, ale episodului coborârii în Infern ori ale omo-
rârii eroului de către menadele înfuriate de dispreţul ară-
tat, după pierderea Euridicei, tagmei feminine. În deza-
cord cu Banchetul platonician, care bagatelizează oarecum 
drama lui Orfeu, ei pun acccent pe marea sa suferinţă şi 
pe dorinţa de a împărtăşi soarta iubitei sale soţii. Iată în 
interpretarea lui Ovidiu, un fragment din ruga, acom-
paniată de liră, adresată stăpânilor teribilului imperiu al 
morţilor, Hades şi Proserpina: „Pe acest hău fără mar-
gini, pe-ntinsa domnie-a tăcerii,/ Ţeseţi, vă rog, al sorţii 
fir rupt fără vreme./ Totul vă suntem datori; după scurtul 
popas ce sus facem,/ Noi, mai târziu, mai devreme, gră-
bim spre lăcaşul acesta./ Toţi ne-ndreptăm tot aici; aici ne 
e casa din urmă./ Voi domniţi cel mai mult peste oameni. 
Şi ea, când măsura/ Anilor ei va-mplini, va fi pregătită de 
moarte,/ Legilor voastre supusă: vă cer să-mi lăsaţi doar 
folosul./ Şi dacă soarta nu-mi dă acest dar pentru Euridice,/ 
Nu mă întorc înapoi şi de moartea-amânduror fiţi veseli“ 
Suntem departe de oportunismul reproşat de Platon ero-
ului! În continuare, poetul prezintă, ca şi Vergiliu, ecoul 
cântecului său în lumea subpământeană: „Pe când aces-
tea spunea, atingând ale lirei lui coarde,/ Umbrele fără de 
sânge-l plângeau….“10. Încălcarea interdicţiei privirii fusese 
pusă de Vergiliu într-una din Bucolice, pe seama tensiunii 
momentului şi a excesului de iubire, într-o pagină de pro-
fundă analiză psihologică: „Iată-l cu pasul întors, scăpatul 
din toate-ale morţii/ Tânăr, spre lumea de sus, şi a sa dăru-
ită soţie/ Vine pe urmă-i, căci fosta o lege-a Prosèrpinei 
asta,/ Când din senin pe Orfeu nepăzitul l-a prins nebu-
nia/ Vrednic-oricui să i-o ierţi, de-ar şti şi infernul să ierte,/ 
Stete pe loc şi, uitându-şi de toate şi-nvins de iubire,/ Bie-
tul, aproape scăpat, privi la soţie…“. Aceeaşi motivaţie la 
urmaşul său, Ovidiu: „.Îndrăgostitul, de teamă că-i scapă 
şi dornic s-o vadă,/ Ochii întoarce, dar fata pe dată-napoi 
este smulsă“. De asemenea, la Seneca, în tragedia Hercule: 

„Uitând, Orfeu priveşte-n urmă/ Nencrezător că-l însoţeşte/ 
Redobândita Euridice:/ El pierde-a cântecelor trudă,/ Cea 
care iar se naşte, piere!“.

S-au găsit în Italia numeroase plăci de marmură sculp-
tate (aşa numitele „reliefuri cu trei figuri“), realizate în 
secolul I î. Chr. (cele mai cunoscute fiind de la muze-
ele din Napoli, Paris şi Cambridge), reprezentând, iden-
tic, aceeaşi scenă a întoarcerii privirii, în care, alături cei 
doi soţi îndrăgostiţi, apare zeul Hermes în rol de psiho-
pomp11. Copia de la Museo Archeologico Nazionale din 
Napoli are inscripţionată pe ea numele celor trei personaje. 
Perfecţiunea liniilor, expresivitatea figurilor, aerul hiera-
tic al reliefurilor i-au determinat pe savanţi să le considere 
còpii neo-atice de pe frizele pierdute ale Partenonului din 
Atena, realizate cum se ştie în a doua jumătate a secolului 

10  Ovidiu, Metamorfoze, Bucureşti, E.S.P.L.A, 1957, p. 200.
11  Un relief de pe un lekytos funerar sculptat din Atena îl înfăţişează 

pe Hermes, într-o poziţie şi într-o costumaţie identice, conducând-o 
pe tânăra decedată Myrrhine către Hades (cca 430-420 î. Chr., Muzeul 
Naţional de Arheologie din Atena).
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V î. Chr. de celebrul Fidias şi discipolii săi. Stilul este evi-
dent cel al decorului sculptural clasic grecesc. 

Hermes, Euridice şi Orfeu, relief, copie romană din epoca 
augustină, Muzeul Arheologic Naţional din Neapoli.

Împresionează gesturile pline de tandreţe ale figuranţi-
lor: Orfeu înlăturând cu delicateţe vălul de pe faţa Euridi-
cei, mâna stângă a acesteia mângâind parcă umărul soţu-
lui ei în semn de rămas bun, Hermes apucând cu blândeţe 
braţul celei definitiv pierdute. Personajele parcă plutesc 
într-o atmosferă de pace interioară şi împăcare cu soarta. 
Marele poet austriac, Rainer Maria Rilke, îndrăgostit de artă, 
admirator al lui Auguste Rodin şi Paul Cézanne, trebuie să 
fi avut în faţă friza antică de la Louvre, atunci când a scris, 
în perioada sa pariziană, poemul Orfeu, Euridice, Hermes 
(vol. Poezii noi, 1907), aducându-i în scenă, pe rând: întâi, 
eroul, „bărbatul zvelt în mantie albastră/ privind nerăb-
dător, tăcut, în zare;/ şi pasul lui mânca în grabă drumul,/ 
nemestecat, cu mari îmbucături…“, apoi, „Zeul călătoriei 
şi-al soliei,/ cu pălăria peste ochii limpezi,/ purtându-şi 
varga-n mâna dreaptă-ntinsă/ şi fâlfâinnd din gleznele 
cu aripi;/ iar lângă el ţinând-o cu mâna stângă, ea“, aceea, 

„care-atât de mult a fost iubită/ încât de dragul ei a izvorât/ 
mai multă tânguire dintr-o liră/decât vreodată dintr-o boci-
toare…“. Scena finală creată de Rilke este de o sfâşietoare 
tristeţe. Impregnată de spiritul Infernului, prizonieră defi-
nitivă a morţii, Euridice e adusă la condiţia de umbră fără 
conştiinţa prezentului, fără amintiri ori speranţă în viitor: 

„Nu mai era acuma femeia-aceea blondă/ care de-atâtea ori 
cântase-n versul/ poetului, nu mai era mireasma/ patu-
lui larg, nici avuţia/ bărbatului nu mai era./ Se destră-
mase ca un păr bogat,/ ca o căzută ploaie se surpase,/ ca o 
merinde-n sute de fărâme!// Era chiar de pe-acuma rădă-
cină./ Şi când deodată zeul o opri/ şi cu durere mare-n gla-
sul lui/ îi spuse «a-ntors capul» nu-nţelese/ nimic şi întrebă 

în şoapt: «Cine?»// Şi-acum departe-n faţa luminoasei/ 
ieşiri, sta cineva al cărui chip/ nu se putea cunoaşte…“12.

Alexandre Séon, Plânsul lui Orfeu, 1896, Musée 
d’Orsay, Paris.

Revenind la marii peţi latini, să remarcăm accentul pus 
de aceştia pe forţa muzicii de penetrare a zidurilor aparent 
inexpugnabilului Hades, cum o face Vergiliu în Cartea a 
IV-a a Georgicelor, cu convingător talent descriptiv, egalat 
mai târziu doar de Dante, în paginile Infernului: „Însă miş-
cate de cânt, din nopţile-adâncului Tàrtar/ Umbre părute 
veneau şi chipuri lipsite de suflet,/ Câte cu miile vin în 
codrii-obositele paseri/ Seara, sub ploile reci când toamna 
le-adună la cuiburi./ Jalnice mame şi taţi şi suflete-apuse 
din trupuri,/ Tineri cari ars-au pe rug sub ochii părinţilor 
jalnici: / Toate pe câte-mprejur le-nchide Cocitul cu triste/ 
Trestii şi negrul ponor şi apa cea moart-a cumplitei/ Mlaş-
tini, şi drumul li-l ţine de nouă ori Stixul./ Sta-ncremenit 
chiar însuşi al morţii locaş şi-n adâncu-i/ Tartaru-ntreg…

“13. Un pasaj excepţional găsim, de asemenea, în Cartea a 
X-a a Metamorfozelor lui Ovidiu, unde cântecul lui Orfeu 
întrerupe cumplitele pedepse de care mitologia greacă 
abundă: regele Tantal, veşnic însetatul, încetează să mai 
alerge după apa ce i se retrage din cale, roata de foc de care 
e legat Ixion al lapiţilor încetează să se mai învârtă, vul-
turii hărăziţi de zei să sfărtece ficaţii gigantului Tityios se 
opresc, Danaidele sunt iertate să mai care apa în urne fără 
de fund, stânca lui Sisif îşi opreşte şi ea repetata rostogo-
lire, până şi geniile răzbunării, Eriniile (Furies), îşi conte-
nesc funesta lor misiune…

Aceloraşi poeţi le datorăm scena plină de patetism a 
capului marmorean al lui Orfeu, care, desprins de trup 
şi aruncat în fluviul Hebru din Tracia de răzbunătoarele 
închinătoare ale lui Bachus, plutind pe valuri, continuă să 
strige numele drag al Euridicei. Împreună cu el, „Sfântă şi 
nouă minune: purtate pe mijlocul apei,/ Lira lui prinde-a 
se plânge-n sunet duios şi de jale,/ Şi plângător îi răs-
pund ale râului maluri de-asemeni“. Să mai desprindem, 
din Cartea a XI-a a poemului ovidian şi acest deznodă-
mânt wagnerian al regăsirii şi unirii prin moarte a celor 

12  Rainer Maria Rilke, Orfeu, Euridice, Hermes, în Ion Acsan, Orfeu şi 
Euridice în literatura universală, Bucureşti, Editura Albatros, p. 148-150.

13  Vergilius Maro, Georgicele, traducere în versuri de George Coşbuc, 
Bucureşti, „Biblioteca pentru toţi“, 1906. Cf. Ion Acsan, op. cit., p. 28-29. 
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doi îndrăgostiţi: „Umbra lui Orfeu sub pământ se coboară 
şi-acolo/ Vede iar locuri pe care le mai văzuse. Prin câmpul/ 
Celor pioşi căutănd o găseşte pe Euridice,/ Şi o cuprinde 
cun dor. Ba alături se plimbă-n acelaşi/ Pas, ba el vine în 
urma-i, ba merge-nainte şi poate/ fără teamă privi înapoi 
la Euridice“14. Dincolo de durere, o împăcare înţeleaptă cu 
soarta o găsim în cuvintele corului din amintita tragedie 
a lui Seneca, Hercule…: „Atunci cătând o mângâiere/ În 
viersul său, cu triste-acorduri/ Le spuse geţilor în cântec: 
«…Din furca lor avide Parce/ Torc firul vieţii tuturora; Cel 
ce se naşte-i robul morţii!»“15.

Gustave Moreau, Tânără ducând lira şi capul lui Orfeu 
(detaliu), 1865, Musée d‘Orsay, Paris.

Cu aceasta, se configurează temele mari ale subiectu-
lui inspirat din mitologie, preferat de scriitorii şi artiştii 
epocilor următoare. Într-o carte apărută cu patru dece-
nii în urmă, care ne-a fost şi nouă de ajutor, Orfeu şi Euri-
dice în literatura universală, neobositul poet şi traducă-
tor Ion Acsan a adunat câteva zeci de titluri din diverse 
genuri literare, poeme, piese de teatru, fragmente în proză. 
De atunci, desigur, numărul lor a crescut simţitor. Ca erou 
literar, Orfeu a îmbrăcat adesea haina locului şi timpu-
lui creatorilor lui; el este cântăreţ trac în chip unanim în 
scrierile antichităţii greco-latine, dar nobil de Winchester 
îndrăgostit de muzică în balada medievală Sir Orfeo a unui 
anonim englez din secolul al XIV-lea, personaj biblic creş-
tin în Divinul Orfeu al lui Calderon de la Barca, director 
de conservator în libretul operei bufe Orfeu în Infern de 
Jacques Offembach, însuşi Offembach în parodia muzicală 
Comedie în stil antic, de Richard Wagner, cetăţean euro-
pean, „catolic/ Sentimental/ Pentru democraţie/ Şi de pro-
fesiune muzicant“, în poemul Noul Orfeu al lui Yvan Goll, 
celebru poet parizian, alter-ego al lui Jean Cocteau în tra-
gedia Orfeu a acestuia, transpusă pe peliculă în filmul cu 

14  Ovidiu, op. cit., ed. cit., p. 2018.
15  Seneca, Hercule pe muntele Oeta, în Ion Acsan, op. cit., p. 44.

acelaşi nume, violonist ambulant de provincie francez în 
piesa Euridice a lui Jean Anouilh, ghitarist vântură-lume 
american în drama Orfeu în Infern a lui Tenesse Williams, 
poet bucureştean (sub numele de Adrian) în nuvela lui Mir-
cea Eliade, În curte la Dionis, conductor de tramvai brazi-
lian, chitarist amator, în filmul Orfeu negru al lui Marcel 
Camus (bazat pe drama muzicală Orfeu da Conceição a lui 
Vinicius de Moraes), în fine, scenarist american în roma-
nul What Dreams May Come (titlul e o parafrază la cunos-
cutul monolog hamletian), de Richard Matheson, devenit 
medic pediatru în adaptarea cinematografică a lui Roland 
Bass, cu Robin Williams în rolul principal…

Jean Cocteau, afiş pentru filmul  
Testamentul lui Orfeu, 1959.

Numele emblematic al lui Orfeu se perpetuează în toate 
curentele din istoria literaturii şi artei universale. Resusci-
tarea mitului grec în vremurile moderne o datorăm Renaş-
terii: „Ca aed şi mag, scrie universitarul muzicolog Ovidiu 
Varga, se impunea atenţiei renascentiştilor ca o personali-
tate plurivalentă de tip renascentist. Orfeu, ca aed şi mag, 
reunea multiple virtuţi: de iniţiat, de poet, recitator, cre-
ator de melodii, creator de lyre, cântăreţ, instrumemtist, 
preot, învăţat, erou civilizator, luptător, filosof, astrolog, 
magician“16. În plan literar, în mod excepţional, Roman-
tismul european şi-l asumă ca pe un erou tutelar, cel ger-
man, prin pana lui Novalis, autor al unei poezii de tine-
reţe intitulată Muzica, al unui fragment începător dintr-un 
amplu poem, Orfeu, traducere a episodului coborârii în 
Infern din Georgice. În Anglia, Sheley, scrie şi el la 29 de 
ani începutul unui mare poem, Orfeu, rămas neterminat 
şi editat postum. Dar Orfeu este un subiect prin excelenţă 
francez, dezvoltat pe cele două componente majore ale 
sale, de muzician şi de taumaturg. La începutul secolului 
al XIX-lea, un cunoscut scriitor, lingvist şi ocultist pitago-
reic occitan, Antoine Fabre d’Olivet, traducător şi comen-
tator al Versurilor de aur ale lui Pitagora, abordând acest 
subiect în lucrările sale (Discours sur l‘essence et la forme 

16  Ovidiu Varga, Tracul Orfeu şi destinul muzicii, Bucureşti, Editura 
muzicală, 1980, p. 174.
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de la poésie, 1813; Histoire philosophique du genre humain, 
1824), face din Orfeu un fel de Moise păgân, aducând elite-
lor de iniţiaţi adevărurile sublime ale Unităţii lui Dumne-
zeu, ale Treimii, doctrina Verbului întemeietor, a încarnă-
rii, a morţii şi reînvierii. Dar spre deosebire de personajul 
veterotestamentar, el ştie să trezească entuziasmul adepţilor 
săi prin „tot ceea ce poezia, muzica, pictura au ca măreţie, 
forţă şi graţie“. Orfeu aduce umanităţii miracolul Imagi-
naţiei, „acea admirabilă facultate care face farmecul vie-
ţii“. Noi descoperim şi venerăm în el pe „veritabilul cre-
ator al poeziei şi muzicii, părintele mitologiei, moralei şi 
filosofiei; pe cel ce a servit drept model pentru Hesiod şi 
Homer, a luminat paşii lui Pitagora şi Platon“17.

Expresie a acestui entuziasm francez, vor deveni, în plan 
literar, epopeea Orphée, publicată, în urma unei elaborări 
de zece ani, în 1828, de scriitorul şi filosoful Pierre-Simon 
Ballanche, urmat, într-aceasta, de o întreagă suită de roman-
tici şi simbolişti, precum Lamartine, Vigny, Guérin, Quinet, 
Soumet, Laprade, George Sand, Balzac, Banville, Leconte de 
Lisle, Nerval, Hugo, Gautier, Baudelaire, Mallarmé… Pen-
tru Alfred de Vigny, poezia este „la fille de saint Orphée“ 
(La Maison du berger). Un exaltat imn închinat muzicii 
întrupată în persoana cântăreţului trac, poemul lui Théo-
dore de Banville, La Cithare, datat Noiembrie 1869, făcând 
din el un centru al întregii mitologii greceşti, se deschide 
cu această invocare a Muzei Calliope, articulată în cea mai 
clară manieră homerică: „Spune, Zeiţă, despre acel Rege, 
fiul tău,/ Viteaz precum zeii, ce a construit odinioară/ Chi-
tara, piosul învingător al râului întunecat,/ Izvoditor al Cân-
tecelor supuse legilor Numărului…“ În acelaşi ton sunt 
modulate şi aceste patetice versuri din Poemele antice, 1852, 
ale lui Leconte de Lisle: „Ainsi, divin Orphée, ô chanteur 
inspiré,/ Tu déroules ton cœur sur un mode sacré./ Comme 
un écroulement de foudres rugissantes,/ La colère descend 
de tes lèvres puissantes;/ Puis le calme succède à l’orage 
du ciel;/ Un chant majestueux, qu’on dirait éternel/ Enve-
loppe la lyre entre tes bras vibrante;/ Et l’oreille, attachée à 
cette âme mourante,/ Poursuit dans un écho décroissant 
et perdu/ Le chant qui n’étant plus est toujours entendu“18. 
Aerul orfic ce învăluie creaţia lui Gérard de Nerval (partea 
a doua a prozei sale poetice, Aurélia, are ca epigraf cuvin-
tele „Eurydice! Eurydice!“), i-a determinat pe unii din exe-
geţi să-l califice drept „noul Orfeu“19. Apelativul i se aplică 
şi lui Victor Hugo (Amédée Guiard), în mod cu totul jus-
tificat, având în vedere numărul mare de versuri dedicate 
de marele poet francez cântăreţului mitic, cu care se iden-
tifică în ipostaza sa de poeta vates, asumată clar încă de la 
primele sale Ode, din 1822: „Printre oamenii în delir/ Se 
avântă înarmat cu lira/ Ca Orfeu în lumea infernală“ (Le 

17  Cf. Léon Cellier, Le Romantisme et le mythe d‘Orphée, în „Cahiers 
de l‘Association internationale des études francaises“, nr.10, 1958, 142. 

18  Leconte de Lisle, Khirôn, în Poèmes antiques, Paris, Alphonse 
Lemerre, éditeur, 1886, p. 215-216.

19  Vezi eseul lui Charles Baudoin, Gérard de Nerval ou le nouvel Orphée, 
în „Psyché“, ianuarie 1947); de asemenea, Jean Richer, capitolul Le 
nouvel Orphée aux enfers din volumul Nerval: Expérience et création, 
Paris, Hachette, 1963. 

Poète dans les révolutions). Numeroase sunt, la Hugo, aso-
cierile lui Orfeu cu diverse personaje biblice ori livreşti: 
Iov, Iacob, Moise, Dante. Iată, cu privire la autorul Divinei 
Comedii: „Este el! Este omul-minune/ Care s-a întors din 
Infern precum s-a întors Orfeu;/ Orfeu l-a văzut pe Plu-
ton şi Dante l-a văzut pe Satan“. Putem menţiona în conti-
nuare versuri din Quatre Vents de l‘esprit, Les chansons des 
rues et des bois, La Légende des Siècles, din lunga epopee 
religioasă La Fin de Satan, din marele poem postum Dieu…

La nivelul lui Hugo, cel din Legenda secolelor se situează 
contemporanul său român, Mihai Eminescu, acesta, cu un 
Orfeu cu totul insolit, din splendidul său poem de tinereţe, 
Memento mori, determinând cu sunetul harfei sale ferme-
cate, soarta vechii civilizaţii eline: „De-ar fi aruncat în haos 
arfa-i de cântări îmflată,/ Toată lumea după dânsa, de-al 
ei sunet atârnată,/ Ar fi curs în văi eterne, lin şi-ncet ar fi 
căzut…// Dar el o zvârli în mare… Şi d-eterna-i murmuire/ 
O urmă ademenită toat-a Greciei gândire,/ Împlând halele 
oceanici cu cântările-i de amar./ De-atunci marea-nfiorată 
de sublima ei durere,/ În imagini de talazuri, cânt-a Gre-
ciei cădere/ Şi cu-albastrele ei braţe ţărmii-i mângâie-n 
zădar…“ Peste ani, în Luceafărul, demiurgul îl îmbie pe 
nesăbuitul Hyperion cu daruri din recuzita aedului antic: 

„Vrei să dau glas acelei guri,/ Ca dup-a ei cântare/ Să se ia 
munţii cu păduri/ Şi insulele-n mare?“ Eminescu deschide 
în literatura noastră tema orfeică prezentă în volume, cicluri 
de poezii, piese lirice individuale ale unor scriitori precum 
Constantin T. Stoika (Orpheu), G. Călinescu (Doina lui 
Orfeu), V. Voiculescu (Ofeu), Lucian Blaga (Epitaf pentru 
Euridice),Nichita Stănescu (Euridice), Radu Stanca (Elegie), 
Tudor George (Orfeu), Leonid Dimov (Râde Euridice), Şte-
fan Augustin Doinaş (Sonete către Euridice), Dan Laurenţiu 
(Privirea lui Orfeu), George Popa (Orfeu şi Euridice). O 
menţiune specială merită poetul ieşean Horia Zilieru, un 
împătimit al subiectului, cu volumele sale de versuri Orfeu 
îndrăgostit şi Orfeu plângând-o pe Eurydice.

În ceea ce priveşte prezenţa lui Orfeu în artele vizuale, 
trebuie să ne întoarcem, pentru început, în Grecia antică, 
unde vom găsi numeroase vestigii referitoare la acesta. 
Unele au dispărut şi au lăsat urme doar în scrierile unor 
autori din epoca elenistică, precum Pausanias, cei doi Phi-
lostrat, Callistratus…, cu descrieri de statui, fresce şi pic-
turi reprezentându-l îndeobşte pe cântăreţul trac în mij-
locul animalelor îmblânzite. O avalanşă de imagini vin 
odată cu descoperirea unor piese de ceramică atică cu 
figuri roşii din secolul al V-lea î. Chr., expuse la muzeele 
din Paris, Berlin, Cambridge, Hamburg, Harvard Univer-
sity, Boston, New York: Orfeu între traci – cele mai nume-
roase, Orfeu împreună cu zeul Apollon, Orfeu omorât de 
menade. O adevărată pasiune pentru Orfeu ca îmblânzitor 
al animalelor au făcut patricienii romani, mari proprietari, 
senatori sau generali de armată, mărturisită de frumoase 
fresce cum este cea de la „Casa d‘Orfeo“, din Pompei ori 
de mozaicuri din vilele descoperite pe o întinsă arie geo-
grafică, la Perugia, Palermo, Pafos, Edessa, Philippopolis, 
Gloucestershire, Arles…, la care se adaugă relieful în stil 
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neo-atic, cu aceeaşi temă, de pe sarcofagul din secolul III d. 
Chr., păstrat la Muzeul din Salonic. O statuie de marmură 
a lui Orfeu cântând la liră, secolel IV-V, o vedem la muzeul 
Bizantin din Atena. În perioada creştină, personajul mito-
logic serveşte adesea ca alegorie a lui Chrisos, Păstorul cel 
Bun pentru turma sa de credincioşi, cum este cel înfăţişat 
de o pictură murală în catacombele sfinţilor Petru şi Mar-
cellinus (camera 79), din Roma, secolul IV, ori de splendi-
dul mozaic de deasupra portalului de intrare (lunetta del 

„buon Pastore“), la mauzoleul Gallei Placida, împărăteasă 
romană creştină, construit la Ravenna între anii 425-450.

Christos ca Orfeu, mozaic, Mausoleo di Galla Placidia, 
sec. V d. Chr., Ravenna.

După un hiatus în perioada Evului Mediu timpu-
riu, subiectul Orfeu, eliberat oarecum de conotaţiile sale 
religios-creştine şi reîntors la semnificaţiile lui mitologice, 
ocupă un loc de excepţie în iconografia Renaşterii. Auto-
rii unui cuprinzător volum, excelent realizat, dedicat stu-
denţilor şi profesorilor, Feţele lui Orfeu, au reuşit să iden-
tifice, numai în arta italiană, peste optzeci de reprezentări 
ale mitului antic între 1400 şi 1600, cu o tematică centrată 
pe ipostaza de poet îndrăgostit şi de magician, stăpânind 
sălbăticiunile şi sfidând Infernul. Nu lipsesc, desigur, nici 
letalele menade20. Circulaţia, în manuscrise, apoi, în tipă-
rituri, a operelor lui Vergilius şi Ovidiu, însoţite uneori de 
ilustraţii, a stimulat interesul pentru cântăreţul trac, pre-
zent în arta decorativă încă din quattrocento-ul italian, 
prin contribuţia, bunăoară, a florentinului Bertoldo di 
Giovanni, profesor al lui Michelangelo, cu Orfeul său sta-
tuar din bronz, cca 1420, aflat la Museo Nazionale del Bar-
gello din oraşul natal, ori a montovanului Andrea Man-
tegna, cu pictura de pe tavanul din Camera degli Sposi, a 
Palatului ducal din Mantua, cca 1465-1474, înfăţişâdu-l pe 
acesta domolind Cerberul. Din începutul secolului ime-
diat următor ne captează atenţia frumosul desen al proli-
ficului gravor renascentist Agostino Veneziano, din 1528, 
inspirat din acelaşi episod al întâlnirii eroului cu fiorosul 
paznic cu trei capete al Infernului. O poveste interesantă 
suascită gravura, în acelaşi stil realizată, a lui Marcanto-
nio Raimondi, 1505, de la Muzeul de Artă din Cleveland, 

20  Annick Béague, Jacques Boulogne, Alain Deremetz et Françoise 
Toulze, Les visages d‘Orphée, Villeneuve d‘Ascq, Presses universitai-
res du Septentrion, 1998.

în care profesorul muzicolog Russ Duffin de la Case Wes-
tern Reserve University a identificat în bărbatul din Orfeu 
fermecând animalele pe… Leonardo da Vinci, pornind de 
la asemănarea izbitoare cu imaginile din alte două desene, 
singurele rămase din timpul vieţii acestuia, celebrul Por-
tret al unui bătrân (socotit de experţi un autoportret) şi 
cel realizat de Francesco Melzi, ce i-a devenit asistent în 
1506, şi de la marea pasiune pentru muzică a artistului, 
renumit virtuoz al lirei da braccio, instrument făurit de 
el, cu care-şi acompania, spune Giorgio Vasari, poeziile 
improvizate ad hoc21.

Marcantonio Raimondi, Orfeu fermecând animalele,  
gravură, 1505, Muzeul de Artă din Cleveland.

Procedeul lui Raimondi nu e chiar singular, având în 
vedere că în anii 30 ai aceluiaşi secol, Agnolo Bronzino îl 
va înfăţişa şi el pe patronul său, ducele Cosimo I de Medici, 
ca Orfeu cântând la vioară, alături de un Cerber ascultă-
tor. Tot acum, şi alţi renumiţi pictori italieni se arată inte-
resaţi de destinul eroului grec: Tiziano Vecellio, Baldassare 
Peruzzi, Francesco Basano…, urmaţi în epocile următoare 
de Alessandro Leone Varotari, Domenico Frilli Croci, Gre-
gorio Lazzarini, elevul său, Giovanni Battista Tiepolo, în 
fine, neoclasicii Federigo Cervelli, Gaetano Gandolfi. De 
pe alte meridiane, barocul flamand vine şi el cu inspirate 
tablori semnate de Sebastian Vrancx, Jan Brueghel cel 
Bătrân, Roelant Savery, Peter Paul Rubens, acesta din urmă 
ilustrând episodul, inspirat de Ovidiu, al probei Infernu-
lui instituită de stăpânii acestuia. Cu aceeaşi figuraţie şi în 
acelaşi stil grandios barochizant e construit tabloul france-
zului François Perrier, Orfeu înaintea lui Pluton şi Proser-
pina, de la Louvre. Tehnicii peisajului dezvoltată în seco-
lul al XVII-lea îi datorăm imagini mai puţin dramatice 
cu eroul nostru în mijlocul naturii luxuriante, în tablori 
parcă gemene, Orfeu cu animalele într-un peisaj, 1640, al 
lui Aelbert Cuyp, şi Peisaj cu Orfeu şi Euridice, 1650-1653, 

21  Russ Duffin, Leonardo’s Lyra, în „Cleveland Art“, mai-iunie 
2015, p. 11-12.
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de Nicolas Pussin. Ca şi în cazul literturii, în secolul al 
XIX-lea, romantic, impresionist, simbolist, prezenţa lui 
Orfeu e atât de copleşitoare, încât devine dificilă enumera-
rea unor opere plastice mai reprezentative. Să înregistrăm 
doar câteva titluri de opere ale unor artişti mai cunoscuţi: 
Jean Auguste Dominique Ingres, Homer şi Orfeu, 1827, 
Jean-Baptiste-Camille Corot, Orfeu conducând-o pe Euri-
dice din Infern,1861, Eugène Delacroix, Orfeu şi Euridice, 
1862, Sir Edward Coley Burne-Jones, Orfeu şi Euridice, 
1870, Jules-Elie Delaunay, Orfeu şi Euridice, 1874, Pierre 
Puvis de Chavanne, Orfeu, 1883, William Blake Richmond, 
Orfeu întorcându-se din Infern, 1885, Alexandre Seon, Lira 
lui Orfeu,1898… Adevărată obsesie pentru cântăreţul trac 
face simbolistul Gustave Moreau, cu desene şi picturi, înce-
pând cu 1865 (Tânără tracă ducând capul lui Orfeu) şi până 
la 1891 (Orfeu la mormîntul lui Euridice). Tot un simbolist 
francez, Odilon Redon, realizaează numeroase tablouri cu 
aceeaşi temă, începând cu Capul lui Orfeu plutind pe ape, 
din 1881, şi continuând cu încă altele, din primele dece-
nii ale secolului următor. Aplicând acelaşi procedeu pen-
tru secolul al XX-lea, la fel de prolific, vom trece fugar în 
revistă câteva tablouri de John Wiliams Waterhouse, Nim-
fele găsind capul lui Orfeu, 1900, Henry Ryland The Young, 
Orfeu, 1901, George Desvallière, Orfeu, 1902, Maurice 
Denis, Orfeu şi Euridice, 1910, Félix Vallotton, Orfeu sfâ-
şiat de Menade, 1914, Charles de Sousy Ricketts, Orfeu şi 
Euridice,1922, Ker-Xavier Roussel, Orfeu şi Euridice, 1924, 
Edmund Dulac, Orfeu şi Euridice, 1935, Louis Bouquet, 
Moartea lui Orfeu, 1939, Wilfried Dierckx, Orfeu, cântă-
reţul cu voce minunată, 1942, Arno Breker, Orfeu şi Euri-
dice, 1944… De remarcat că subiectul pătrunde în primele 
două decenii ale secolului în mediile avangardiste parisi-
ene, fiind preluat de pictori precum Marc Chagal (Orfeu, 
1913-1914) ori Pablo Picasso (Guillaume Apollinaire ca 
Orfeu, 1915), şi rămas o prezenţă până târziu, către sfârşi-
tul vieţii, în opera acestora. Nu lipsită de interes este pre-
zenţa lui Orfeu în opera unor sculptori moderni, precum 
Canova, Rodin, mai aproape de noi, francezul de origine 
rusă, Ossip Zadkine, cu al său Großer Orpheus, 1956, din 
skulpturenmuseum, Glaskasten, Marl, Germania.

Marc Chagall, Orphée,  
ulei pe pânză, 1913, colecţie privată.

Mai mult decât alţi eroi mitologici, Orfeu i-a inspirat, 
cum e firesc, pe muzicieni. În anul de graţie 1480, în plin 

Carnaval. cu ocazia dublei logodne, a fraţilor Francesco şi 
Clara Gonzaga cu Giberto di Monpersier şi Isabela d’Este 
se prezenta pe o scenă din Mantua, într-o atmosferă de 
mare entuziasm drama pastorală Fabula di Orfeo, însoţită 
de interludii, refrene şi solo-uri muzicale, a umanistului 
italian, Angelo Poliziano, un fel de proto-operă, s-a spus, 
căci cu ea s-a inaugurat prima operă italiană profană. N-a 
ajuns din păcate, până la noi, vreo o notă muzicală, nici de 
la prima reprezentare şi nici de la reluarea ei, peste un dece-
niu, în „regia“ lui Leonardo da Vinci, elevul său, Atalante 
Migliorotti, fiind distribuit în rolul principal. Ne-a rămas 
însă textul piesei din care desprindem, dinspre final, parti-
tura lui Orfeu pe drumul de întoarcere din Infern, împre-
ună cu „răscupărata“ Euridice, „cantando ceerti versi alle-
gri, che sono de Ovidio“, în care-şi solicită solemn laurii 
victoriei: „Ite triumphales circum mea tempora lauri!/ Vici-
mus Eurydicen, reddita vita mihi est./ Haec est praecipuo 
victoria digna triumpho:/ huc ades, o cura parte triumphe 
mea!“22. Acest cântec triumfal însoţeşte, putem spune, naş-
terea muzicii laice în lumea europeană. Triumful lui Orfeu 
este triumful Artei. Orfeu patronează autoritar istoria muzi-
cii universale. În cartea sa despre din 1980, Tracul Orfeu 
şi destinul muzicii, profesorul Ovidiu Varga numără peste 
80 de lucrări cu acest subiect mitologic, de la anul apari-
ţiei dramei muzicale a anonimilor colaboratori ai lui Poli-
ziano şi până la cel al tragediei lirice compusă de românul 
Gheorghe Dumitrescu, 1977-78. Pornind de la lista pro-
fesorului bucureştean, dintre numele ilustre de compozi-
tori reţinem câteva, împărţite pe diverse genuri: drame 
muzicale (Poliziano, Jacopo Peri, Giulio Caccini), opere, 
ca să spunem aşa, „clasice“, cele mai numeroase (Claudio 
Monteverdi, Stefano Landi, Luigi Rossi, Johann Christian 
Bach, Willibald Christoph Gluck, Georg Philipp Telemann, 
Joseph Haydn, Claude Debussy, Darius Milhaud), muzică 
de balet (Heinrich Schütz, Louis şi Jean-Baptiste Lully, Flo-
rian Deller, Peter von Winter, Henk Badings, Igor Stravinski, 
Hans Werner Henze, Tudor Feraru, Şerban Marcu), can-
tate (Marc-Antoine Charpentier, Louis-Nicolas Clérem-
bault, Jean-Philippe Rameau, Giovanni-Batista Pergolesi, 
Hector Berlioz, Léo Delibes), poeme simfonice (Franz 
Liszt, Jean-Louis Martinet,), simfonii (Krszystof Meyer), 
concerte (Henri Sauguet, Francis Poulenc, William How-
ard Schumann) operete (Jacques Offembach), opere bufe 
(Richard Wagner, Paul-Baudouin Michel), uverturi (Friede-
rich Daniel Rudolph Kuhlau), mimodrame (Roger Ducasse), 
melodrame (Francesco Redig de Campo), muzică vocală 
(Henry Purcell, Heinz Werner Henze, Hilda Jerea), lieduri 
(Franz Schubert), muzică de film (George Auric), balet elec-
tronic (Pierre Scaefer şi Pierre Henry), opere rock (Tito 
Schipa Jr, Alexandr Zhurbin). După cum se vede, Orfeu 
acaparează plenar arta sunetelor, în diversele ei ipostaze. 
Este un omagiu vibrant adus de Muzică şi Poezie, îngemă-
nate, ctitorului din vremuri imemoriale şi patronului lor 
simbolic în curgerea timpului. 

22  Poliziano, Fabula di Orfeo, in Stanze, Orfeo, Rime, a cura di Davide 
Puccini, Garzanti, Milano 1992, p. 16.
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Magda URSACHE

Război cu carte nu se face!
Se dedică Doctorului de ochi Adrian Irimia, care mi-a redat 

ceea se cheamă raza privirii.

„Nu se poate inventa o lingură mai bună decât o lingură. 
Cartea a dovedit ce poate şi nu vedem alt obiect mai bun 

decât ea pe care l-am putea crea pentru aceeaşi întrebuinţare.“
Umberto Eco, în dialog cu Jean- Claude Carièrre

În urmă cu ceva ani, prin februarie 2010, ne aflam în metroul 
bucureştean, când un grup de tineri împărţeau cărţi (nu „Click“, 
nu tabloide, ci cărţi) cui voia să primească. Unii refuzau de parcă 
li s-ar fi arătat un Cocktail Molotov, alţii le acceptau cu un zâm-
bet. Am aflat pe urmă, din „România liberă“, că era vorba de un 
proiect cu numele „Lecturi urbane“. Studenţii aceia sau elevi, 
ce-or fi fost, voiau să se citească în mijloacele de transport, atâta 
tot, dar paznicii, surprinşi de ideea asta zăludă, îi fugăreau pe 
scările metroului ca şi cum aveau în faţă niscai lunetişti tero-
rişti. Arme letale? Doar cărţi.Ţin minte că un bărbat cu şapcă 
şi cu fular roşu (o figură ştiută, de autor basarabean; Dumitru 
Crudu?) deschisese Întunecare de Cezar Petrescu. Deşi aveau 
hârtie de accept de la foruri, controlorii i-au dat urgent jos pe 
aşa-zişii ţăcăniţi, însă metroul devenise deja o sală prietenoasă 
de bibliotecă. La mine şi la Petru n-a mai apucat să ajungă vreo 
carte, dar ne-am întrebat ce-am fi dorit să primim. Eu am optat 
fără să şovăi pentru Dumnezeu s-a născut în exil.„ De ce?“, m-a 
întrebat Petru. Pentru că acolo sunt toate temele grele ale lite-
raturii: dragoste, fericire, suferinţă, dor, moarte, libertate, exil…
Dar tu? „Eu mă gândesc de câte ori aş putea reciti Biblia, car-
tea suverană după Petre Ţuţea.“

M-am aflat, mai ales din septembrie 2021, în vecinătatea 
orbirii. Şi ce-i mai trist decât o bibliotecă ghiftuită de cărţi neci-
tite? Sau de recitit. Promisiunea de a reveni la clasici la o vâr-
stă înaintată, aşa cum cere G. Călinescu, n-o mai puteam ţine. 
Eram din ce în ce mai speriată. Mă rugam: Doamne, dă-mi car-
tea mea de toate zilele şi nopţile! Mă dispera faptul că se sfârşea 

cu călătoriile mele prin tomuri. Speram, în fiecare dimineaţă, 
ca ochii deterioraţi grav să-şi fi revenit, dar nu se întâmpla asta. 
Rămăsesem cu turele prin bibliotecă, cu grija de a duce la locul 
lor cărţile lui Petru: la Biblioteca Academiei, atâta timp cât mai 
aveam ochi de văzut. Mă durea faptul că nu mai puteam vedea 
adnotările lui pe cărţi, cu creionul, care, adunate, ar da câteva 
volume. La cărţile apărute în timp ce eu nu mai puteam citi 
nici nu voiam să mă gândesc, nici să-mi spun că o carte neci-
tită rămâne o lume necunoscută.

Lumea cărţilor părea că s-ar fi ascuns de foamea mea de a citi. 
Încep mai multe cărţi deodată, foarte diferite: o carte-profesor, 
una nebunească, aşa cum este Pământul de sub picioarele ei de 
Salman Rushdie, un eseu osebit, inteligent, liber, îndrăzneţ, o 
plachetă de poeme… Poeţii mei preferaţi sunt cei singuri prin-
tre generaţii: cei doi Ivăneşti, Mircea şi Cezar, Ursachi, Virgil 
Mazilescu, Ileana Mălăncioiu, Adrian Alui Gheorghe… Evit 
cât pot „cărţile trecătoare“, cum le numea G. Călinescu. Carte- 
somnifer nu deţin. Eminentul sanscritolog Th. Simenschy obiş-
nuia să- şi şocheze studenţii spunându-le: „Nu citiţi cărţi bune“. 
Şi adăuga repede: „Citiţi doar cărţi foarte bune.“ În alte cuvinte, 
rămâneţi în lumina cărţilor importante, supravieţuitoare, de 
excepţie. Profesorul Const. Ciopraga repeta adesea spusa lui 
Montaigne: „Cartea e cea mai bună provizie pe care am găsit-o 
pentru această călătorie.“ Viaţa, desigur! Pe Flaubert îl urmez: 

„Citeşte pentru a trăi.“
Ce cărţi n-aş fi putut citi dacă nu cădea Cortina de Fier, în 

‘89? Ia să vedem. Jurnale? Jurnalul fericirii, Jurnalul unui zia-
rist fără jurnal, caietele lui Alice Voinescu, jurnalele Monicăi 
Lovinescu, Jurnalul unei fiinţe greu de mulţumit de Jeni Acte-
rian, jurnalele lui Goma, Goma, Goma…

Am scăpat de constrângerea realităţii socialiste prin scris /
citit. Totdeauna anii au fost buni sau ne-buni în funcţie de căr-
ţile citite. Zilele speciale au fost zilele cărţilor speciale. Ţin minte 
că în noaptea când am împlinit 31 de ani am citit Márquez, 
Un veac de singurătate. Dacă nu cădea Cortina de Fier nu l-aş 
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fi citit pe Cioran în întregime, cărţile lui de căpătâi spre care 
mereu întind mâna, nici pe Ţuţea, nici pe marii exilaţi, de la 
Ştefan Baciu la Constantin Amăriuţei, nici Româneşte de Virgil 
Ierunca, nici paginile memorialiştilor durerii, cel dintâi fiind 
Ion Ianolide…. Acum, în capul listei negre a domnului Florian 
se află Eliade, Mircea Vulcănescu, Gyr, Crainic, Ion Barbu…Şi 
mă tot întreb dacă n-am ajuns în epocalipsă.

Cum râdeam de concursurile comuniste: Cartea- la locul de 
muncă, Iubiţi cartea etc.!În cooperativele săteşti, cine voia gaz 
şi chibrituri, primea şi o bucată de carte, un sfert, un capitol. Şi, 
totuşi, în socialism – culmea- piaţa cărţii funcţiona: câţiva pro-
duceau, milioane citeau. Şi nu erau atâţia intermediari care să se 
îmbogăţească pe spatele producătorilor. Nu sunt deloc ostalgică, 
n-am de ce. Postsocialist, s-au închis biblioteci de cartier, Casele 
de cultură găzduiesc nunţi de bulibaşe, a dispărut colecţia Bibli-
oteca pentru toţi a Minervei, s-au privatizat editurile profesio-
niste Minerva, Meridiane… Cartea a ajuns obiect de lux. Puţini 
citesc, excedaţi de costuri, în ciuda inflaţiei de titluri. Veleitarii 
scriu şi scriu, deşi nu ştiu a scrie, gata să pretindă, după ce au 
plătit la tipografia PIM, intrarea în USR. Cititorii sunt supuşi 
invaziei non-valoare, iar critici cu tarif scris pe frunte, ştiut de 
toată lumea, împart laude unor autori de trash, inducând în 
eroare lectori de bunăcredinţă. Talentul e d’antan. Să lauzi o 
carte proastă nu-i o greşeală, ci o crimă literară. Iar librăria a 
ajuns un bric-à-brac,unde ai nevoie de un librar- GPS (am mai 
spus-o), ca să te poţi descurca printre maldărele de maculatură.

Timpul lecturii s-a dus? Involuăm spre postlectură? Cam 
da. Telebulimicii preferă să consume hrana murdară a canale-
lor de divertisment vulgar, unde se cultivă un spirit ostil cititu-
lui. Cărţile groase ar strica vacanţele elevilor, iar divele cu para-
pon pe lectură ne sfătuiesc să nu citim că ne îngrăşăm. Pe un 
post TV am auzit: „Sună ca din cărţi.„M-am îngrozit când am 
înţeles că voia să spună teleasta: cărţile au ajuns să aibă cono-
taţie negativă. Ce scrie-n ele e ireal, e…aiurea.

„Redescoperiţi literatura“, transmite patetic Alex. Ştefănescu: 
„Literatura este o marfă miraculoasă care, exportată, rămâne şi 
în ţară.“ E o plăcere benefică: nu face rău, nu doare, dimpo-
trivă. Şi-mi amintesc că Alex. Ştefănescu i-a avertizat pe elevi, 
cu umorul său la cub, că ne-cititul urâţeşte. „Se vede?“, s-a îngri-
jorat un şcoler, vădit necititor, cu musca pe căciulă. Aş zice că 
lipsa lecturii nu numai urâţeşte, dar şi prosteşte. Iar bookuria 
lecturii (încerc o ortografiere plăcută vânătorilor de jocuri pe 
Net) e unică.Ce este lectura? Fereastra pentru minte şi inimă.

În 2016, cineva a iniţiat în Iaşi proiectul „Cartea de pe bancă“. 
Nimic mai simplu şi mai uşor de realizat. În Parcul Expoziţiei, 
se afla mereu, pe o anume bancă, un volum. Trecătorii erau 
îndemnaţi: „Citiţi, dăruiţi, lăsaţi apoi cartea pe bancă.“ Am 
văzut cu bucurie cum apar şi cum dispar cărţi, cum sunt înlo-
cuite de altele. E bine, da. Încă se citeşte. Am intrat şi eu în 
campania asta utilă, de recucerirea cititorului devenit videofil. 
Şi m-a întristat un anunţ-necrolog, că iniţiatorul proiectului a 
trecut dincolo. Încerc să-i suplinesc absenţa, sperând ca dispa-
riţia cărţii să rămână de domeniul SF, deşi semne rele sunt des-
tule. Apocaliptică viziune să dispară cartea şi, cu ea, bibliotecile. 
Cine spunea că o ţară moare dacă îi mor scriitorii?

Să înainteze secolul în defavoarea lui Gutenberg, a lui Homo 
Gutenbergensis, cum îl numeşte cărturarul Şerban Foarţă? 
Atunci, cobor.

„Fii internaut sau dispari“, se aude într-o reclamă stupidă 
ca mai toate reclamele. Grija mare a unui politician este „să 
prioritizăm computerul“. Ce dacă nu-i spontan copilul tehno?

Într-o carte- eveniment, Creştinul, în lumea digitală (Edi-
tura Sf. Mina, 2020), Preot Ioan C. Teşu scrie despre presiu-
nea nefastă a hipertehnicizării, a internetului, a reţelelor de 
socializare, iar rata de adicţie digitală creşte şi creşte. Părintele 
se (şi ne) întreabă: alinare sau alienare? Profesorul de la Facul-
tatea de Teologie ieşeană nu este nici pe departe tehnofob. Creş-
tinii, ne-o spune limpede, „ nu se tem de tehnologie, dar caută 
să o folosească raţional şi cu o finalitate morală pozitivă. Creş-
tinul nu urăşte tehnica şi tehnologia, ci încearcă să afle calea 
cea mai potrivită de a interacţiona cu ele, de a se folosi just de 
acestea. Însă, faţă de toţi şi de toate, recomandă să ne păstrăm 
libertatea şi pacea sufletească.“ Şi încă: „În termeni creştini, 
aceasta înseamnă discernământ şi temperanţă, trezvie, veghere, 
pază a gândurilor şi minţii, abstinenţă sau înfrânare digitală“. 
Iar cyberpsihologia recomandă „detoxifierea digitală“, fiind evi-
dent că online-ul nu trece peste noi fără a lăsa urme. La cata-
logul fricilor, multe de doi ani încoace, s-a adăugat nomofobia 
(frica de a rămâne fără net şi fără mobil) şi mă tem că „mileni-
alii“, cum li se spune, devin din ce în ce mai videoholici (voca-
bulă apărută după modelul alcooholic). Cei captivi pe internet, 
pe reţele de socializare, în bula Facebook sunt pândiţi de ris-
cul depresiei de calculator, greu de vindecat. În plus, tot lap-
topând şi telefonând de trei ori pe oră, verificând apeluri etc., 
Homo connecticus pierde – spun cercetătorii – 11 ani din viaţă.

Recunosc: sunt o livrodependentă, o hârtieră depăşită, care 
preferă cartea pe hârtie, cu mirosul ei discret, cu foşnetul ei, 
deşi mulţi prognozează că nu vor rezista decât Internetul şi Blo-
gul. Lecturi intense şi întinse pe computer nu fac.Cărţi digitale 
citesc rareori. Rămân la iubirea mea clasică pentru cartea pe 
hârtie. Nu, nu pot crede în dispariţia „fiinţei cititoare“, în sfâr-
şitul cărţii-rege, cum îi spune Fabrice Piault (Le livre: le fin d’ 
un règne).Şi vă readuc în minte cuvintele lui Modest Morariu, 
dăruit cu vocaţia înaltă a editorului:

„În definitiv, prin ce ne-am putea argumenta superioritatea 
faţă de furnici? Răspuns posibil: prin bibliotecă.“

N.B. Pavel Şuşară îmi trimite şi mie, pe Facebook, cuvân-
tul filosofului Massimo Cacciari, privindu-l pe Dostoievski, 
devenit indezirabil în Italia. Primarului Florenţei i s-a cerut 
să demoleze statuia, universităţile se feresc să-l predea. Recto-
rul universităţii din Milano încearcă să explice cum că n-ar fi 
vorba de cenzură, ci de o amânare, pentru a se adăuga în pro-
gramă şi autori ucraineni. Cancel Culture e „fructul demenţei“ 
opinează filosoful. Da, dar pomul care îl produce se numeşte 
ignoranţă. Şi nu, nu vor reuşi să-l scoată pe Shakespeare de pe 
scenă, pe motiv că ar fi rasist şi antisemit, nici pe Tolstoi, ca fun-
damentalist ortodox, nici pe Cehov, ca rus avant la lettre puti-
nist, pesemne. Ar fi mult prea ridicol.

Bunul dostoievskian Gabriel Mardare a încercat să mă liniş-
tească: „De Bunavestire, pe stil vechi, va fi gata războiul din 
Ucraina, ai să vezi.“ N-a fost aşa. Din păcate, cum merg lucru-
rile, războiul contra cărţilor va continua. Numai că arma cea 
mai performantă împotriva multiplelor forme de cenzură nu-i 
alta decât Cuvântul. Iar cea mai sigură apărare e tot Cuvântul. 
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V
Petru URSACHE

Vocaţia de editor
Vocaţia de inimă a lui Ioan Şerb a fost poezia, pe care a 
cultivat-o cu discreţie, fără retorisme; în schimb, cu folos 
pentru sine şi pentru iubitorii de frumuseţe adevărată, 
netrucată. Versurile sale se unduiesc în structuri metrice 
şi plăsmuiri întinse şi melancolice ca „Şesurile natale“, sau 
se îmbină armonios şi vesel pe potriva undelor de apă ce 
şoptesc „pe Argeş în jos“. Cititorul se desparte cu regret 
de ele şi are motive să se întrebe cu mirare: cum aseme-
nea forme plastice făurite într-o imagistică penetrantă şi 
benefică pentru eul sensibil nu a găsit o audienţă mai largă? 
Fără îndoială, dacă Ioan Şerb ar fi fost un spirit mai practic, 
aşa cum se întrec să fie în contemporaneitate urmaşii din 
urmaşi ai slujitorilor zeiţei Euterpe, ar fi avut mulţi susţină-
tori. S-a bucurat, însă, de un grup restrâns de simpatizanţi 
care ştiau să iubească poezia, de la Al. Philippide la Ştefan 
Aug. Doinaş şi Geo Bogza sau Nichita Stănescu. Mărturi-
sea Petru Caraman, într-una dintre scrisorile sale adresate 
poetului: „Citind imnurile Dvs., am avut uneori impresia 
că-l recitesc pe Lucretius. Şi ce reconfortant este robustul 
Dvs. optimism, care are darul de a-l contagia pe lector“. 
Sau Ovidiu Papadima, care scria o cronică la unul dintre 
volumele de poezie ale lui Ioan Şerb: „Legenda Umanităţii 
nu este deloc un «simili» al epicii de gândire cu arhitectura 
grandioasă din La légende des siècle de Hugo şi Memento 
Mori din juneţea lui Eminescu; nici nu e un ecou la ceea ce 
a realizat Arghezi în Cântare omului. Dacă este să-i găsim 
un punct de pornire acestei Legende a Umanităţii, atunci 
i l-aş afla în ciclul Lira lui Orfeu din primul volum de ver-
suri semnat de Ioan Şerb – Florile norocului: Iar dacă ar 
fi să-i căutăm un mare predecesor în trecut, de care să fie 
într-adevăr aproape ca linie de continuitate, m-aş gândi 
la ciclopicul Ion Heliade Rădulescu. Linia nu este aceea a 
poeziei filosofice – căci orice adevărată poezie trebuie să 

implice gândirea, meditaţia asupra cosmosului, naturii şi 
destinului omului în lumea lor şi a lui – cât a efortului de 
a stăpâni în mod liric expresia, evitând deopotrivă şi tenta-
ţia desfăşurării epice, şi aceea a ancorării în abstract“. Iată-l 
pe Ioan Şerb plasat, prin asemănare, într-o familie presti-
gioasă de creatori, pe linia unui ambiţios imagism cosmic 
şi energia verbului cu avânturi epopeice.

Cealaltă vocaţie a lui Ioan Şerb îşi are sursa, cu pre-
ponderenţă, în actele sale volitive. Ea se face simţită în 
munca de editor pe care a desfăşurat-o mai întâi la Editura 
Minerva, fiind continuată în cadrul editurii proprii, „Grai 
şi Suflet“ – Cultura Naţională, din dorinţa presantă de a-şi 
duce opera culturală până la capăt. Din această poziţie, ca 
editor, Ioan Şerb şi-a construit un profil de cărturar cum 
puţine nume i se pot alătura din istoria cărţii la noi şi în 
segmentul de timp în care autorul s-a desfăşurat cu ardoare. 
El s-a îndreptat în această direcţie într-un mod aproape 
incredibil de idealist şi de generos, lăsând pe plan secund 
interese proprii vitale, cum s-a văzut în ce priveşte poe-
zia, unde avea chemare şi har. Însă a avut în vedere biru-
inţa scrisului şi a cărţilor de valoare, a promovării spiritu-
lui creator, spre folosul semenilor.

Fire potolită în esenţă, sau, poate, în speranţă, cu încli-
naţie spre meditaţie şi visare, Ioan Şerb purta în sine o 
rezervă nepotolită de energie spirituală pe care ştia s-o 
canalizeze cu precizie în scopuri aplicative, în planuri de 
perspectivă bine gândite, care nu dădeau greş chiar dacă, 
iniţial, păreau greu de realizat. Avea dreptate, aşadar, Ovi-
diu Papadima când opera în cronica amintită cu repere şi 
dimensiuni ale epicului: Florile norocului dezvăluiau Meta-
fizica dorului, după cum Paradisul copilăriei, Fântâna lui 
Manole, Columnele neamului se constituiau, rând pe rând, în 
Legenda Umanităţii. Mutatis mutandis, şi în limbaj editorial, 
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antologii „modeste“ din anii începuturilor (Flori alese din 
poezia populară, Tinereţe fără bătrâneţe), dar impecabil 
realizate ca rigoare ştiinţifică şi sub presiunea momentu-
lui cultural, au constituit semnalul unor publicaţii impor-
tante ce urmau să apară: mari colecţii de literatură populară, 
reeditări şi autori consacraţi, studii monografice, cursuri 
universitare, corpus-uri de texte, tipologii de motive, toate 
acestea spre lauda Editurii Minerva, dar mai ales a colec-
tivului de redactori care le-au dat viaţă cu remarcabil pro-
fesionalism. Cartea folclorică trăieşte în mare parte prin 
ei. Majoritatea bibliotecilor din ţară, începând cu Biblio-
teca Academiei şi centrele universitare, până la munici-
pii şi chiar comune, cuprind în inventarul lor numeroase 
titluri provenite de la Minerva.

Se poate vorbi de un anume „spirit al Minervei“, care a 
imprimat cercetării folcloristice, prin redactorii săi, forţă, 
amploare şi continuitate, întrecând cu mult ca volum şi 
calitate instituţii similare ori venerabile centre universi-
tare. Iniţiativa aparţine unei singure persoane: lui Ioan Şerb. 
Există date concrete care confirmă această realitate ca, de 
pildă, mărturiile, aş zice de la faţa locului, ale lui Iordan 
Datcu, primul şi cel mai apropiat colaborator al lui Ioan 
Şerb. Citim în cartea Sub semnul Minervei, un document 
pe cât de util pe atât de revelator: „«Mă zbat să obţin apro-
barea înfiinţării unei redacţii de folclor şi am promisiuni 
că ea va fi aprobată», mi-a spus în vara anului 1963, cole-
gul meu de facultate Ioan Şerb, când l-am vizitat în strada 
Orlando, la sediul Editurii pentru Literatură, unde el era 
redactor din anul 1959, la secţia de Valorificarea moşte-
nirii literare“. La fel, „Colegul Şerb mi-a spus că a izbutit, 
că a primit aprobarea de înfiinţare a redacţiei, al cărei şef 
va fi, iar eu primul ei redactor. Mi-a comunicat ştirea pe 
ton potolit, cu calmul său proverbial. Convinsese condu-
cerea editurii cu temerarul plan editorial de perspectivă, şi 
chiar cu o apariţie de înaltă ţinută, Folclor din Transilvania. 
Texte alese din colecţii inedite (2 volume, 1961), despre 
care scriseseră elogios Ion Taloş, Mihai Pop, Ion Horea şi 
Perpessicius, carte care a deschis seria volumelor pe care 
aveam să le tipărim“ (Iordan Datcu, Sub semnul Miner-
vei, Editura Universal Dalsi, Bucureşti, 2000, p. 11-12, 12). 
Un cuvânt greu şi benefic, ni se spune, l-a avut atunci (şi 
pe loc) Mihai Şora, directorul editurii la data respectivă.

De la început, „temerarul plan editorial de perspec-
tivă“ a fost împărţit cu frăţie de cruce: textele poetice de 
provenienţă folclorică, din colecţiile inedite îndeosebi, au 
trecut în grija editorială a lui Ioan Şerb, ca fiind mai apro-
piate de sensibilitatea lui de artist; iar studiile monogra-
fice şi de sinteză au revenit, ca parte dreaptă, „primului 
redactor“. Sectorul aflat în răspunderea lui Iordan Datcu 
s-a concretizat în mulţimea de titluri inventariate în cartea 
citată, adică în „ediţii îngrijite“, unele dintre ele modele ale 
genului, răspunderi redacţionale pentru volume de „fol-
cloristică“, „critică“, „istorie literară“, „documente literare“, 

„lucrări personale“.
Ioan Şerb, la rândul său, după ce i-a dat programu-

lui o structură coerentă şi deschidere spre toate zonele 

muncii folcloristice de teren şi de bibliotecă, l-a urmărit 
cu rigoare în diverse etape ale parcursului. Uneori a fost 
reluat în variante noi, fie în calitatea autorului de redactor 
la Minerva, fie ca director de editură proprie. În editarea 
poeziei a debutat aplicând acesteia două formule, ambele 
complementare. Mai întâi, valorificarea estetică a liricii, 
apelându-se la colecţii deja existente şi bine cotate, ca şi la 
fonduri arhivistice importante. Este vorba de antologia Flori 
alese din poezia populară, din 1960, titlu împrumutat de la 
Ovid Densusianu, maestrul longeviv al filologilor bucu-
reşteni. Însă, la o analiză a celor două antologii, pe prin-
cipii valorice, se poate constata că modelul a fost întrecut.

Prefaţa volumului a fost semnată de Mihai Pop, îngri-
jirea de ediţie ca şi nota explicativă fiind asumate de Ioan 
Şerb. Profesorul se bucura, de puţină vreme, de un regim 
politic şi profesional ceva mai lejer, după ce suferise ani de 
marginalizare, asemenea multora dintre membrii „şcolii 
sociologice de la Bucureşti“, unii până la eliminare brutală, 
închisoare, domiciliu forţat (Ernest Bernea), alţii închisoare 
şi moarte (Anton Golopenţia, Petre V. Ştefănucă), Mihai 
Pop devenise un spiritus rector al programului Minervei 
şi, în general, pentru tinerele speranţe folcloristice de la 
vremea aceea. Fraza cu care se încheie Nota asupra ediţiei 
dezvăluie acest înţeles.

În aparenţă, Flori alese este o antologie ca oricare alta, 
însă, în realitate şi în fond, ea poartă un categoric accent 
programatic. Ar trebui să se revadă sumarul. El este conce-
put în sensul tipologiei tematice, punându-se pentru prima 
dată ordine terminologică în această privinţă: Cântece des-
pre cântec, Lirica obiceiurilor tradiţionale, Cântece de lea-
găn, Doine şi cântece („de sărăcie“, „de revoltă“, „de hai-
ducie“, „de război“, „de noroc“, „de dragoste“, „de lume“). 
Formulele, ca atare, figurau de multă vreme în colecţii, 
dar se aştepta o disciplinare şi o consacrare a lor. S-a avut 
în vedere, cu siguranţă, şi un alt aspect al problemei: ace-
eaşi tipologie şi-a găsit utilitatea în sumarul tuturor colec-
ţiilor inedite publicate ulterior, începând cu Folclor din 
Transilvania (1-2, 1962), prima din serie, continuându-se 
cu Folclor din Oltenia şi Muntenia (1-2, 1967), Folclor din 
Moldova (1-2, 1969); după care s-a extins, an de an, spre 
centrele universitare şi spre alte instituţii culturale. Mai 
mult decât atât, Flori alese a constituit un instrument de 
lucru necesar multor generaţii de studenţi şi de elevi.

Şi cealaltă antologie, care nu a întârziat să apară, Tine-
reţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte (1961) confirmă 
planul de perspectivă lansat de Ioan Şerb, în direcţia valo-
rizării estetice şi a stimulării interesului, de data aceasta 
pentru proza folclorică. El a avut în vedere, fapt iarăşi ine-
dit, răspândirea geografică a textelor, în acord cu vorbirea 
dialectală şi cu Atlasul lingvistic al Academiei, care rede-
venise temă de actualitate. Citim în Nota asupra ediţiei la 
Tinereţe fără bătrâneţe: „Ediţia aceasta, a basmului popular 
românesc, nu este numai o antologie a celor mai impor-
tante tipuri specifice creaţiei populare, ci şi o antologie a 
artei narative a poporului nostru, a graiurilor populare 
vorbite peste tot în ţara noastră“.
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Proza i-a dat ceva mai mult de lucru. Şi ea a fost relu-
ată în mai multe reprize, până la cuprinderea tipurilor de 
motive de interes maxim, la răspândirea în timp şi spaţiu, 
la formele de prelucrare artistică în stilurile diverse ale scri-
itorilor culţi. De altfel, proza folclorică (şi în general epica 
de toate tipurile) a fost solicitată mai intens, constant şi 
diversificat în raport cu lirica, iar autorul Florilor norocu-
lui a dorit să se întrevadă această situaţie destinală a celor 
două modalităţi de întrupare a sensibilităţii poetice. Aşa 
s-a ivit, ca o continuare, Antologia basmului cult, în două 
volume (1968), fiecare orientat în direcţia unei sfere pro-
prii de interes. Primul volum antologat, ca şi în cazurile 
anterioare, poartă atributele unei opere editoriale cu ade-
vărat ştiinţifică, alcătuită cu acribia necesară, care obligă 
la multă trudă, îndemânare şi experienţă. Ioan Şerb şi-a 
asociat o colegă de redacţie, reputată prin profesionalis-
mul ei de excepţie, Aurelia Rusu, care a avut sarcina sta-
bilirii de text. Sunt aici antologate „basme culte“ de mare 
circulaţie în bibliografia de specialitate, semnate de autori 
clasici, de la Vasile Alecsandri la G. Coşbuc. În volumul al 
doilea apar „variantele“ orale ale „basmelor culte“. Titlu-
rile selectate din basmele lui Ion Creangă, ca să exempli-
fic, sunt următoarele: Soacra cu trei nurori, Dănilă Prepe-
leac, Povestea porcului, Povestea lui Stan Păţitul, Povestea 
lui Harap Alb, Ivan Turbincă. În volumul al doilea, ace-
leaşi texte sunt doar semnalate, fiecare în parte, printr-o 
fişă analitică, aceasta având ca obiect încadrarea basmu-
lui în aria tipologică a Catalogului internaţional Aarne – 
Thomson, cu întreaga serie posibilă de variante. Dintre 
acestea, una sau două mai reprezentative aparţinând fol-
clorului românesc figurează, ca ilustrare, în volumul des-
pre care vorbim. Cu alte cuvinte, titlurile din volumul întâi 
se continuă în cel următor prin variantele: Soacra cu trei 
nurori (A.I.E.F.), Omul la târg (O. Bârlea), Titirezul şi zmeul 
(I.G. Sbiera), Cu hat-prinţ (O. Bârlea), Flăcăul credincios 
(O. Bârlea), Povestea lui Harap Alb (O. Bârlea), Împăratul 
cu trei fete (O. Bârlea) şi Drăgan Cenuşă (O. Bârlea); Cu 
cătana (O. Bârlea). Între paranteze sunt indicate sursele 
variantelor. Cititorul are la dispoziţie informaţia necesară 
privind înzestrarea şi forţa creatoare a etnicului în planul 
prozei folclorice, penetrarea epicului în diverse sfere ale 
culturii, răspândirea geografică internă dar şi internaţio-
nală a motivelor epice, acelea care s-au născut în spaţiul 
nostru de existenţă.

Legendele folclorice au constituit şi ele un front sem-
nificativ de lucru, paralel şi în acelaşi spirit cu „florile 
alese“ şi cu basmele. Am în vedere, şi aici, dorinţa deve-
nită expresă a autorului, de a asigura materialelor rigoarea 
tehnică cerută de munca editorială, dar şi suportul docu-
mentaristic, de arhivă şi de bibliotecă. Pentru alcătuirea 
volumului Legende despre flori şi păsări, tipărit la Minerva 
în 1990, s-a apelat la sursa ştiinţifică cea mai de încredere, 
anume Legendele populare româneşti, I, ediţie critică ela-
borată de Tony Brill în cadrul Institutului de Etnografie 
şi Folclor „Constantin Brăiloiu“, corpus de texte apărut la 
aceeaşi editură cu zece ani mai înainte. Numai după un an, 

în 1991, antologia de legende despre flori şi păsări avea să 
reapară, de data aceasta în formă ilustrată. Volumul acu-
mulează o interesantă serie de aventuri post-cosmogonice, 
în imaginarul florilor şi al păsărilor având protagonişti: 
crinul, bujorul, lăcrămioara, macul; dar şi barza, ciocâr-
lia, cucul, rândunica etc. Un studiu pe această temă, cu 
deschideri către începuturile genezice şi paradisiace, s-ar 
impune cu necesitate.

Strategia reluărilor oportune, dictate de imperativele 
ştiinţei, s-a făcut resimţită şi în perioada cât Ioan Şerb a 
condus editura proprie „Grai şi Suflet“ – Cultura Naţională. 
Antologia Flori alese… i-au trezit interes editorial şi pentru 
alte lucrări asemănătoare ca profil, care, cu siguranţă, l-au 
inspirat: Flori alese din cântecele populare, de Ovid Densu-
sianu, text retipărit în 1966 dar şi în 1999 la „Grai şi Suflet“ 

– Cultura Naţională, în ediţie bilingvă, româno-franceză; de 
data aceasta, ca şi în alte rânduri, fiind asociată şi Florica 
Şerb. Apăruse deja, la aceeaşi editură, lucrarea lui Blaga, în 
formă bilingvă, Antologie de poezie populară. Volksdichtung.- 
Eine Anthologie. Traducerea textelor şi îngrijirea de ediţie 
se află sub răspunderea: Artur Greive, Gerda Schüler, Ion 
Taloş. Prefaţa o semnează Ion Taloş, iar ilustraţiile apar-
ţin lui Mihu Vulcănescu, fiind preluate din prima ediţie 
românească (Bucureşti, 1966), tot în redacţia lui Ioan Şerb. 
Este un model de cum trebuie pregătită o ediţie destinată 
publicului în general, cititorului străin în special. În pri-
vinţa basmului se cuvine o referinţă la prima antologie, 
aceea din 1961, Tinereţe fără bătrâneţe… Ea a fost relu-
ată în 1991 cu titlul Basmele românilor, însoţită de un stu-
diu introductiv redactat cu ani în urmă de Ovidiu Bârlea. 
Antologia basmului cult, din 1968, revine în 1992, cu titlul 
Basmele marilor clasici.

Munca redacţională a lui Ioan Şerb s-a ramificat în 
multe direcţii, adesea îndrăzneţe şi de perspectivă. Cu 
ani în urmă dădea la tipar volumul Horea şi Iancu în tra-
diţiile şi cântecele poporului, în colaborare cu Ovidiu Bâr-
lea. Este o lucrare de etnoistorie dacă o asociem cu masiva 
monografie a profesorului D. Prodan, Răscoala lui Horea. 
Cu Boris Cazacu, Valeriu Rusu şi Florica Şerb a colaborat 
la alcătuirea ediţiei Opere de Ovid Densusianu; a îngrijit 
alături de Mihai Pop cele două volume de Studii de etno-
grafie şi folclor; editează volumul Colinde şi obiceiuri de 
Crăciun de Traian Herseni (1997), pentru prefaţă fiind 
invitat N. Dunăre, după cum la Literatura populară, I, de 
C. Rădulescu-Codin, îngrijirea de ediţie şi-o asumă Ioan 
Şerb şi Florica Şerb, iar prefaţa îi aparţine lui Dan Simo-
nescu. Exemplele pot continua.

Este un mod de a înţelege că „temerarul plan edito-
rial de perspectivă“ însemna totodată o provocare adre-
sată specialiştilor din ţară, decişi să intre în rol cu toate 
puterile lor intelectuale. În momente speciale, Ioan Şerb 
a apelat la autori de prestigiu, care se afirmaseră cu auto-
ritate, fiecare în domeniul propriu, iar aceştia au răspuns 
făcând corp comun cu redacţia. S-a profilat astfel, timp de 
câteva decenii, o adevărată şcoală redacţională şi folclo-
ristică a Minervei.
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I

Constantin BOSTAN

Cu Ion H. Ciubotaru, la 
„porţile sacrului“ şi la curţile 

lui David Creangă…
Inspirat reunite sub titlul Vatra regăsită (Iaşi, Presa Bună, 
2021, 468 p. cu il. foto), generoasele mărturii memorialis-
tice ale distinsului etnolog şi magistru ieşean (de sorginte 
botoşăneană) Ion H. Ciubotaru se constituie nu numai 
într-un atrăgător şi iniţiatic compendiu asupra valorilor 
cărora şi-a dedicat existenţa, ci şi într-o pilduitoare carte 
de învăţătură despre destin şi viaţă, temeinicie şi tenacitate. 
Nu mai puţin seducătoare sunt evocările aflate sub sem-
nul unor virtuţi literare pline de sevă şi har, ce ne relevă 
un narator înnăscut, mult prea bine temperat însă, prin 
ani, de îndelungul şi devotatul travaliu al 
omului de ştiinţă.

Polihistor nu doar prin nativa com-
prehensiune şi, în egală măsură, funciara 
capacitate de a străbate mişcătoarele nisi-
puri ale desăvârşirii intelectuale, ci şi prin 
continua sa iniţiere în mai toate îndelet-
nicirile şi tradiţiile ce au rostuit şi înnobi-
lat spiritual viaţa la ţară, autorul ne călă-
uzeşte, cu naturaleţe şi delicat şarm, pe 
lungul şi adesea trudnicul drum al deve-
nirii sale, de la vatră pân-la vatră…

Un drum început din fragedă copilărie – 
ca mai pretutindeni cândva în Ţara Mioriţei 

– cu păscutul oilor pe imaşul/nimaşul satu-
lui: „Plecam de acasă, dis-de-dimineaţă, cu 

cele şapte-opt mioare ale noastre, ce nu fuseseră primite 
la stână împreună cu mânzările [oile cu lapte]. Până să 
ajung la păşune, turma avută în pază număra peste două-
zeci de oi. Le adunam de pe la vecini şi aveam grijă de 
ele în schimbul câtorva bănuţi, pe care îi păstram ca pe o 
comoară. Nu însemnau mare lucru, dar banii, în vremea 
aceea – la vreo doi ani după stabilizarea din august 1947 

– se găseau foarte greu“. În plus (şi mai cu seamă!) „erau 
bani câştigaţi de mine şi acest lucru conta“…

Fireşte, a urmat treptata iniţiere şi în celelalte îndato-
riri, întru ajutorarea părinţilor. Şi autorul, 
subtil cunoscător al noianului de simbo-
luri şi ritualuri ce au însufleţi dintotdeauna 
lumea satului românesc, descrie minuţios, 
preocupat să-l înţeleagă şi cititorii fami-
liarizaţi doar cu tastele laptopului şi ale 
mobilului: „Seceratul nu mi s-a părut difi-
cil. Apucam unealta încovoiată cu mâna 
dreaptă şi o strecuram, prin desişul spice-
lor, cât mai aproape de rădăcina plantei. În 
semicercul lamei de oţel trebuiau cuprinse 
cel mult zece-cincisprezece fire. Le apucam 
apoi cu mâna stângă, iar dinţii mărunţi ai 
secerii le retezau prin smucitura mâinii 
drepte. Din cinci-şase tăieturi se făcea un 
mănunchi, iar din mai multe mănunchiuri 
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– un snop. Cineva aducea de la baltă legători de papură ori 
le făcea din paie şi, spre seară, începea legatul. Snopii se 
adunau în clăi, numite şi cruci sau jumătăţi. Într-o claie 
intrau şaptesprezece sau douăzeci şi unu de snopi. Se clă-
deau în perechi, sub formă de cruce, cu spicele spre interior. 
Ultimul snop, numit iepure, se aşeza deasupra, în poziţie 
înclinată, pentru a proteja de ploaie spicele celorlalţi“. De 
bună seamă, ca şi în alte numeroase împrejurări, nu lip-
seşte nici utila şi rafinata explicaţie a etnologului: „Denu-
mirea de iepure, dată ulti-
mului snop, aparţine unui 
substrat magic. Cum 
aveam să aflu mai târziu, 
era vorba de credinţa că 
sufletul holdei putea fi 
întruchipat într-unul din 
animalele sau păsările ce 
se întâlneau frecvent pe 
ogoarele respective. Cu 
timpul, această credinţă 
a depăşit sfera secerişu-
lui, extinzându-se asupra 
tuturor muncilor agri-
cole“. În aceste condiţii, 
cădem parcă mai des pe 
gânduri, surprinşi de mai 
noua noastră capacitate 
de a înţelege (benefic şi 
discret ghidaţi de pasio-
natul „îndrumător ştiinţific“) că facem parte dintr-un fas-
cinant univers, în care nici măcar muncile câmpului nu 
trebuie privite ori practicate ca o simplă trudă.

Dacă e să-l urmăm pe autor şi în demersurile sale gene-
alogice, avem toate motivele să observăm că, de îndată ce 
bunicul Ion Ciubotaru fusese la timpul său „flăcău harnic 
şi de ispravă“ cu faţa luminată de un zâmbet prietenos, care 

– în buna tradiţie invocată cândva şi de nemuritorul nepot 
al lui David Creangă – „era la fel de priceput în mânuirea 
plugului şi învârtirea horelor“, vrednicul om de sat şi, tot-
odată, reputat cărturar Ion H. Ciubotaru îi este, întru totul, 
destoinic urmaş. Un urmaş călăuzit spre viitoarele-i deve-
niri nu doar de deprinderea scrisului şi a socotelilor cu cre-
ion de piatră, pe plăcuţă de ardezie, sub privirile încura-
jatoare ale mult îndrăgitei învăţătoare Aglaia Lazăr, ori de 
bucuria întâilor lecturi din cărticelele înmânate la finele 
clasei a II-a de „Doamna“ (Căprioara lui Emil Gârleanu 
şi Puiul lui I. Al. Brătescu-Voineşti), ci şi de asprele lecţii 
de viaţă ale acelor ani. Efectele cumplitei secete din ’46-
’47, ale spolierii ţăranilor de roada câmpului prin excesi-
vele colectări ce au urmat împroprietăririi (Ţăranului nu-i 
da cu bota,/ Dă-i pământ şi ia-i recolta!), precum şi – ceva 
mai târziu – dureroasele urmări ale galopantei colectivizări, 
căreia atât de ferm i s-a opus şi tatăl său, cu preţul înde-
părtării din Şcoala normală de la Şendriceni-Dorohoi a 
fiului Ion (1954) şi al întemniţării pe vreo trei ani a dâr-
zului părinte (1958)…

De altfel, observă cu haz de necaz autorul, „aşa-zisele 
schimbări în folosul poporului“, atât de trâmbiţate şi pe 
meleagul natal şi printr-un guard „rebotezat“ de săteni 
goarză, a cărui prestaţie periodică era prompt semnalată, 
din vârful dealului, de gornistul Tănase Severincu, „se 
reduceau, de fapt, la două-trei firme noi, scrise cu litere 
de-o şchioapă şi culori ţipătoare“. Astfel, sătenii constata-
seră că „moara lui Radu Silvestru“ devenise „moara Tim-
puri noi, care… nu le mai era de nici un folos“, de îndată ce 

fusese dată în grija unui 
meşter de la oraş, care 

„îşi căta de lucru pe lângă 
motor, tunând şi fulge-
rând împotriva sabotori-
lor închipuiţi“ şi o pornea 

„numai de două-trei ori pe 
an, având salariul asigu-
rat“. Acelaşi val „înnoitor“ 
dusese şi la transformarea 
cârciumii şi dughenei lui 
Jenică Silvestru în Bufet 
popular şi Cooperativă 
(mai pe înţeles: Cumpa-
rativă), aceasta din urmă 
fiind mereu burduşită – 
tot „în folosul poporului“ 
şi în locul alimentelor de 
altădată – cu maldăre de 
ţigări „de tip nou“: Plu-

gari, Tractor, Miner, Mureş, Olt, Naţionale…
Din anii aceleiaşi nevinovate vârste, martoră şi la ofen-

siva comunismului în România, autorul ne reînvie, cu 
sugestive tuşe, şi alte premonitorii schimbări: „Ceva mai 
târziu, regele Mihai era obligat să renunţe la tron şi să-şi 
părăsească ţara. Oamenii primiseră veste cu îngrijorare. 
Rânduielile statornicite în timp se prăbuşeau. Directo-
rul [care până mai ieri preamărea cu avânt Monarhia], nu 
părea, în schimb, câtuşi de puţin afectat. La serbarea şco-
lară din anul următor, comenta evenimentul ca pe un mare 
act de dreptate. Cizma prusacă, spunea el, se ridicase, în 
sfârşit, de pe grumazul bietei noastre ţări. […] Elevii sâr-
guincioşi nu mai primeau coroniţă, pentru că – se grăbea 
iarăşi directorul să ne lămurească – reprezenta un simbol 
de tristă amintire. […]

Serbările şcolare nu au contenit. Muzicanţii şi-au mai 
revizuit puţin repertoriul, îmbogăţindu-l cu câteva piese 
revoluţionare, iar copiii au continuat să se prindă în horă 
cu aceeaşi sinceritate, izvorâtă din inocenţa vârstei. Atâta 
doar, că nu mai intonau Imnul regal, ci Bună, bună dimi-
neaţa Moscovă, oraşul meu! Directorul Ciobanu ţinea dis-
cursuri cu şi mai mare implicare emoţională. Şi nu uita să 
le reamintească mereu semenilor că, pentru toate «binefa-
cerile» ce se revărsau asupra lor, erau datori să aducă mul-
ţumiri şi să înalţe cântece de slavă poporului sovietic elibe-
rator şi celui ce se găsea la cârma lui. Când rostea numele 
lui Iosif Vissarionovici Stalin, vocea începea să-i tremure, 

Casa și câșlăria lui David Creangă  
(dreapta) – tablou de epocă
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iar lacrimile de recunoştinţă nu mai puteau fi stăvilite… 
Şi astfel, din suspin în suspin, a rămas director ani în şir, 
până la o vârstă ce depăşise de mult vremea pensionării“.

Prospeţimea evocărilor portretistice sau peisagistice, 
a descrierilor de tradiţii şi semnificaţii magice, de fapte şi 
întâmplări „cu tâlc“, sau chiar de aparent „simple/banale“ 
obiecte muzeistice, de regulă trecute-n revistă de vizitatori 
etalate pe poliţe şi-n vitrine conştiincios etichetate ori flan-
cate de ghizi anesteziaţi, este şi ea incitantă şi dătătoare de 
o tonică poftă de lectură 
a cărţii. Mereu prezent 
în a deschide drumuri şi 
celui mai novice iubitor 
al valorilor care pe el l-au 
împătimit dintotdeauna, 
autorul ne sensibilizează 
şi ne uimeşte adesea prin 
plasticitatea şi elocvenţa 
narativă. Şi câte perso-
naje nu ni-i dat să întâl-
nim în densul volum!… 
De la cunoştinţe din copi-
lăria sa, precum moş Ilie 
Timofte, zis Ili Obrăzuc 
datorită feţei mignone 
(vrednic magistru în ale 
păstoriei şi practicilor 
magice din terapia oilor), 
moş Ieremia Cimpoieşu, zis Irinii (care „ani şi ani la rândul, 
ca atâţia alţii dintre gospodarii fruntaşi ai satelor noastre, a 
tot aşteptat venirea americanilor“, exclamând fericit când un 
megieş a ţinut să-i însenineze adormirea de veci, dându-i 
vestea cea bună: Maaari-i Dumnezău… Măcar voi aţi sca-
pat!) ori moş Huminiuc Solomonarul (care „l-ar fi primit 
în vatra fierăriei sale pe Cel din baltă, căpătând în schimb 
darul de a purta ploile şi grindina peste holdele oameni-
lor“, răzbunându-şi astfel şi nunta zădărnicită prin fuga în 
lume a mândreţii de fată pe care o cumpărase de la părinţi 
echivalând-o în aur) şi până la sumedenia de „subiecţi“ ai 
cercetărilor sale de teren, galeria portretelor şi – de multe 
ori – a istoriilor de viaţă adăugate unora dintre aceştia de 
inspiratul povestitor este plină de viaţă, de „vino încoa“.

Aşa ajungem să-i cunoaştem, la rându-ne, pe moş Ion 
Zăvoianu din Horinceni-Vaslui (cel respectat în tot satul 
şi fiindcă „îi trecut di obzăci de ani, da la Sfântu Vasâli tot 
îmblî cu colindatu“), pe Gheorghe a lui Gheorghe a Das-
călului din Tudora-Botoşani (unul dintre cei mai talentaţi 
cântăreţi la fluier din Moldova şi care chiar se putea lăuda: 

„Eu li cânt sarî di sarî şi-s ursariu-ntâi pe ţară!“), pe moş Nis-
tor Mândrilă, de 75 de ani, din Rusca-Dorna Arini (iscusit 
cântăreţ din caval: „Cu-aista am cântat mult la mort, sara, 
la priveghi, cum sî obişnuiè pi vremuri. Vinè lumea şî ma 
cheama di pi munti. Amu o disparut obiceriu, nu sî mai 
cântî“), pe consăteanca sa, Ioana lui Miron Morari (una 
dintre cele mai bune bocitoare, cu motive arhaice şi cân-
tări pentru toţi: mamă, tată, fecior, fată mare, vecină ş.a.), 

pe nonagenara Varvara Furtună din Sabasa, zisă şi Droz-
mănoaia („cea mai grozavă cântăreaţă de pe valea superi-
oară a Bistriţei, ştiind toate cântecele munţilor şi încă multe 
altele: Păsăruicî cu curunî,/ Sî nu-mi cânţ sara pi lunî,/ C-a 
me inimî nu-i bunî“). Sigur, ar mai fi de cinstit şi aminti-
rea altor pitoreşti umbre de virtuozi populari, între care şi 
cele ale lăutarilor, cu respect şi duios evocaţi într-un capi-
tol anume, nu fără fine observaţii „pro şi contra“ ale temei-
nicului specialist, ca urmare a faptului că „odată cu dispa-

riţia lăutarilor de altădată, 
rapsozi autentici, s-a pier-
dut şi repertoriul pe care-l 
colportau, alcătuit din 
atâtea şi atâtea cântece 
bătrâneşti, cărora le-a 
rămas doar amintirea“, 
după cum, prin influ-
enţa lăutarilor profesio-
nişti „s-a ajuns la aban-
donarea vechilor cântece 
ritual-ceremoniale din 
repertoriul nunţii, în 
favoarea unor texte pro-
lixe, aduse de prin maha-
lale ori improvizate 
stângaci“.

Dar, ca să mai şi zâm-
bim niţel, revenim la „far-

mecul muncii de teren“ şi, în încheierea acestei sui-generis 
galerii, iată-l şi pe Vasilică Trebeş, directorul căminului cul-
tural din Boşteni-Suceava, tip deplin reprezentativ al multor 
tineri activişti de odinioară: „Un flăcăiandru din sat, care 
terminase liceul fără să-şi fi luat bacalaureatul. Mânca şi el 
o bucăţică de pâine […]. Era imberb şi excesiv de amabil. 
Numai bun ca să mă călăuzească pe la casele oamenilor cu 
care voiam să stau de vorbă. Şi, în plus, îi plăcea să ducă 
magnetofonul, ceea ce pentru mine însemna mare lucru“…

Fiindcă am amintit supra şi de aparent neînsufleţitele 
„obiecte“ din muzee, care, în absenţa „poveştilor lor de viaţă“, 
de regulă mai trezesc curiozitatea vizitatorilor doar prin 
formele şi decoraţiunile insolite/măiestre ori prin vechi-
mea ce le face neinteligibilă utilizarea, să ne apropiem iar 
filele aşternute de entuziastul şi, totodată, rigurosul etno-
log. De ce? Să zicem… „doar pentru simplul fapt“ că, în cei 
doi ani de muncă în cadrul Muzeului Etnografic al Mol-
dovei (1966-1968), i-au „trecut prin mâini aproape 6.800 
de obiecte, unele mai interesante decât altele“. Şi nu numai 
prin mâini, ci şi prin suflet, unde multe au lăsat urme, pre-
cum ne arată şi instructivele/captivantele semne de neui-
tare pe care le întâlnim şi în Vatra regăsită. Aşa sunt, în 
primul rând, icoanele pe sticlă de glăjărie (plină de aspe-
rităţi şi alte imperfecţiuni), pe care iconarii de altădată le 
expuneau pentru vânzare prin târguri şi iarmaroace „agă-
ţate pe nişte prăjini de aproape trei metri înălţime, pentru a 
putea fi văzute de toată lumea“; apoi, ornamentele „atingând 
adesea perfecţiunea“, precum sunt „semnele şi simbolurile 

Câșlăria lui David Creangă în zilele noastre
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arhaice cu implicaţii magice (calea rătăcită, urechile iepu-
relui, colţul porcului, unghia caprei sau dintele de lup)“ de 
pe „recipientele din corn de cerb, de obicei bifurcate, în 
care vânătorii păstrează praful de puşcă“; nu mai puţin 
enigmatice, pietrele de râu „frumos lustruite şi cu câte o 
gaură ciudată în ele, care le străbate dintr-o parte în alta“, 
aşa-numitele „pietre de fulger, pietre fulgerate sau fulgeră-
turi, deoarece oamenii credeau că găurile fuseseră făcute de 
fulger“, aveau utilizare „în medicina veterinară empirică“, 
prin practici bazate 
pe magia homeo-
patică, întru relu-
area lactaţiei „la 
oile, caprele şi chiar 
vacile“ cărora li se 
împietrea ugerul; 
apoi, cât de mare-i 
surpriza să afli că 
aparent „fantezis-
tele“ crestături înfă-
ţişând pe un tipar 
de caş din Ceahlău 
motivul şarpelui 
încoronat („împă-
ratul şerpilor“) au 
nu doar valenţe 
decorative, ci, în 
deplin acord cu 
credinţe arhaice, şi un „un rost magic prin excelenţă, şer-
pii încoronaţi devenind protectorii turmei, adică ai belşu-
gului şi bunăstării ciobanului“…

Şi, de îndată ce – după cum ne spune acelaşi împătimit 
cercetător al culturii noastre populare în mai toate ipos-
tazele şi adâncimile/substraturile ei – „agricultura nu-i 
o meserie, nu-i o îndeletnicire ca oricare alta, pe care o 
deprinzi la un moment dat, ca să ai din ce trăi“, ci „e gla-
sul pământului, care răzbate până la noi din străfundu-
rile vremii, e chemarea care ne încântă auzul de veacuri, 
ţinându-ne laolaltă“ şi „ascultăm această chemare atunci 
când ne este dat s-o înţelegem“, desigur că – cităm din nou 

– şi „plugul care primeneşte ogorul an de an, trezindu-l la 
o nouă viaţă, este mai mult decât o unealtă. E făclia des-
prinsă din mâinile obosite al unui înaintaş. Cât mai pâl-
pâie încă, o ridică mereu altcineva şi o duce mai departe. 
Agricultura este limanul spre care ne întoarcem, ori de câte 
ori obosim, îndepărtându-ne prea mult de ţărm. Este locul 
liniştit unde ne putem aduna gândurile, regăsindu-ne“.

Desigur, la prima vedere/citire, asemenea rânduri/gân-
duri pot fi suspectate de avânturi „idilic-semănătoriste“, pot 
fi „anacronice“ pentru cei care singura legătură cu natura 
mai e doar sfântul week-end, cu strat şi substrat de grătare. 
Dar îndeletnicirile destinate „înfrăţirii cu pământul“, cu 
muncile menite a-i spori rodul şi a simţi tainice elanuri (şi 
cosmice, şi anteice) îşi găsesc împlinirea doar însoţite de tră-
iri precum cele cu har evocate de vrednicul vlăstar al mult 
încercaţilor săteni şi părinţi Haralamb şi Elena Ciubotaru 

din Arborea-Liveni/George Enescu, jud. Botoşani: „În 
dricul [miezul] verii, cei din neamul bivolenilor [urmaşi 
ai străbunicului Ion al lui Costache Ciubotaru, staroste de 
cărăuşi în satul Bivolul Mare, azi – Viişoara], care aveam 
pe câmp pâine albă, ne întâlneam în Hârtop[-Suharău]. 
Seceratul începea înainte de răsăritul soarelui, căci roua de 
peste noapte făcea munca mai uşoară. Ne însoţeau trilu-
rile vesele ale ciocârliei. O cătam adesea cu privirile, încer-
când să-i dau de urmă printre irizările bolţii albastre, înte-

ţite de primele raze 
ale soarelui. Ştiam 
că-i place să cânte 
numai din zbor. Se 
ridica în sus, sus 
de tot, până dispă-
rea în tăriile ceru-
lui, după care înce-
pea să coboare. Se 
apropia de pământ 
atât de mult, că-i 
vedeam tremura-
tul aripilor, care 
îmi lăsau impresia 
că bat cadenţa cân-
tecului măiestru, 
îmbietor la viaţă“.

Bineînţeles, nu a 
fost tot timpul loc şi 

pentru „frumuseţile naturii“ ori pentru cutezanţa visului, a 
zborului spre cele înalte şi luminoase… Apăsătoare nevoi, 
ce nu i-au ocolit familia părintească (binecuvântată cu 6 
copii, dintre care întâiul s-a stins la doar 4 ani), l-au îndem-
nat să caute de timpuriu „alternative“ la milenarele preo-
cupări agricole. Şi, cum nici părinţii săi „nu gândeau altfel“, 
tatonările socio-profesionale ale viitorului reputat etnolog 
(de curând, şi membru de onoare al Academiei Române!) 
au inclus încercări de a se pricopsi cu o „brăţară de aur“ 
prin efemere stagii de ucenicie în câteva meserii de veche 
notorietate locală: dulgherie, pe lângă „moşu Iorgu, fratele 
vitreg al tatei, îndeosebi când avea de şindrilit o casă“ (dar 
mamei nu i-a surâs deloc perspectiva de a-şi vedea odrasla 

„zburând ca un hulub, de pe un acoperiş pe altul“); covă-
lie [fierărie], pe lângă un Nicu Huminiuc (spre disperarea 
mamei, care, „când mă vedea negru de funingine şi sleit de 
puteri, nu mai contenea din plâns“); croitorie, la un Mitra-
che Cozmuleanu din Stânca (la vreo 3 km de casă), unde 

– când părinţii au gândit pân-la urmă (toamna lui 1951) 
să-şi îndrepte odrasla spre cariera de învăţător – sârguin-
ciosul novice tocmai deprinsese să coase nasturi „cu picior“ 
şi să festoneze „peste mână“.

Căutările unui loc de muncă, ale unui „viitor“ bazat 
pe „un oarece venit“, l-au făcut pe încrezătorul flăcăian-
dru să ajungă apoi, în primăvara lui 1957 – graţie unui văr 
şi mai optimist – agent poştal taman în Răcari-Ilfov, spre 
hotarul dâmboviţean al Bărăganului. După nici două luni, 
în vara aceluiaşi an, pentru un răstimp la fel de meteoric, 

Câșlăria lui David Creangă – reconstituire
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devenea – prin concurs – referent principal la nou înfiin-
ţatul Sfat Popular al comunei natale, unde… i s-a desfă-
cut contractul de muncă pentru „atitudini neprincipiale“, 
precum cele constând în protejarea năpăstuiţilor cărora, ca 

„datorie la stat“, în absenţa cerealelor şi animalelor, agen-
tul fiscal le dădea iama prin lăzile de zestre ori le smulgea 
bruma de scoarţe de pe pereţi.

Între timp, după îndepărtarea din şcoala normală la 
finele ciclului gimnazial (1954), îşi încercase şansa con-
tinuării studiilor la Şcoala Medie Tehnică Medicală din 
Botoşani, desfiinţată subit în 1956, pe când îi absolvea 
anul al II-lea, ceea ce l-a făcut să dea admiterea, în ace-
eaşi toamnă, la Şcoala Medie de Arte Plastice din Iaşi, con-
form unui mai vechi sfat al pictorului Constantin Radin-
schi (1920-2003, profesorul său de desen în gimnaziul din 
Şendriceni). Numai că spolierea satelor din nord-estul Mol-
dovei ajunsese la paroxism. „Nebunia cotelor“ îi adusese 
părinţii în sapă de lemn. „Am înţeles drama pe care o tră-
iau şi am rămas alături de ei“ – notează sec (cu evidenta 
rememorare a unui nod în gât) autorul…

*
Cum bine se vede, în aceste ecouri datorate comorilor 

din cartea temeinicului magistru şi ctitor, nu ne-am pro-
pus nici să fim exhaustivi în a-i evoca preocupările, meri-
tele umane şi ştiinţifice, nici să respectăm un fir cronolo-
gic1. Aşa că… haideţi să poposim în vara lui 1968, când, 
după ce l-am fi putut felicita pe călăuzul nostru pentru 
onoranta şi primăvăratica accedere în postul de cercetă-
tor ştiinţific principal din cadrul Centrului de Lingvis-
tică, Istorie Literară şi Folclor al Filialei Iaşi a Academiei 
Române, am fi putut şi să-l însoţim în emoţionanta călă-
torie către Dolheşti-Pipirig (jud. Neamţ), cu gândul de a 
păşi prin bătătura curţilor lui David Creangă. Da, taman 
ale celui despre care, în Amintiri, fostul Nic’a a lui Ştefan 
a Petrei ne spunea că, venind la Humuleşti „într-o Dumi-
nică, prin cârneleaga“, l-a convins de foloasele învăţăturii 
pe reticentul său părinte: „Nu-i rău, măi Ştefane, să ştie şi 
băiatul tău oleacă de carte“… ş.a.m.d., ş.a.m.d.

Tentaţia vizitei la Dolheşti era cu atât mai mare, cu cât – 
aflăm de la Ion H. Ciubotaru – „mai trăia în sat un bătrân 
de vreo şaptezeci şi cinci de ani, care îşi petrecuse tinereţile 
în gospodăria bunicilor povestitorului, ajutând la treburi. 
Consătenii îi spuneau Mitru Racilii sau Mitru Dâmbului, 
după numele de familie al mamei, care murise de timpuriu. 
Era copil din flori, însă, despre cel ce-i fusese tată, nimeni 
nu mai ştia. Ziceau unii că ar fi fost o rubedenie mai înde-
părtată a lui David şi că de aceea îl luase bătrânul aproape 
de el. Dar astea erau numai vorbe… A stat Mitru Dâmbu-
lui acolo, după cum spunea o bătrână, pânî după războiu 
ceal mari, cân’ s-o călătorit lelea Nastasia [soţia lui David 

1  La p. 465 a volumului pe care îl comentăm, cititorul poate consulta 
un succint şi edificator CV al noului membru de onoare al Academiei 
Române (2 febr. 2012); la rândul său, mediul on-line oferă generoase 
referinţe, între care, deşi au trecut 12 ani de la data postării, vezi mai 
ales Marcel Lutic, O viaţă dedicată etnologiei româneşti. Profesorul 
Ion H. Ciubotaru la 70 de ani (articol publicat într-o primă formă, 
dar cu acelaşi titlu, şi în Revista română, Iaşi, nr. 4/2010, pp. 10–14).

Creangă, adică acea bunicuţă „miloasă din cale-afară“, ce-i 
scăpase de râie căprească, cu dohot de mesteacăn, pe năz-
drăvanul de Nică şi pe mezinul Dumitru]. Odată cu ple-
care ei, a lăsat şi el Dolheştii în urmă şi a urcat în munte. 
S-a făcut cioban […], pe aproape de Schitul Sihla. Apoi i 
s-a pierdut urma. Când a revenit în sat, trecuse de cinci-
zeci de ani“.

Şi, cum n-am avut norocul să-i fim alături neobositu-
lui cercetător, să-i urmărim şi-acest binecuvântat popas, 
demn de toată invidia unor inimi curate, cinstitoare a mari-
lor dispăruţi, mai cu seamă că, între timp, risipindu-se de 
tot şi casa vornicului David Creangă, doar aceste mărtu-
rii ne-au mai rămas:

„Mai sus de centrul satului, am făcut la stânga pe-o uli-
cioară şi am urcat vreo două sute de metri, până dincolo 
de un podeţ, oprindu-ne pe un tăpşan: – Aici îi casa bătrâ-
neascî, a spus Mitru aproape şoptit, amu-i prifăcută tătî, 
n-o mai cunoşti!

Emoţionat, am încercat să cuprind totul cu privirea. 
Era o bătătură largă, în care ar fi încăput două gospodării. 
Casa, acareturile şi livada se întindeau pe vreo jumătate 
de hectar. […] Casa fusese întemeiată de David Creangă 
pe la începutul veacului al XIX-lea. Cu «lemn di pi loc» o 
făcuse. Era ca toate celelalte din sat, însă mult mai încăpă-
toare. Gropile săpate în cele patru colţuri [pentru pilonii 
de susţinere] fuseseră umplute cu bolovani mari de piatră, 
peste care s-au aşezat trunchiuri groase de stejar, nefaso-
nate, un fel de tălpoaie primitive, îmbinate la capete bătrâ-
neşte sau în amnare. Bârnele pereţilor erau încastrate cu 
ajutorul cheutorilor, iar haizaşul [acoperişul] se sprijinea 
pe costoroabe [bârne] zdravene. Acoperişul înalt, în patru 
ape, îl înveliseră cu «draniţî di cei’ lungî», bătută pe leaţu-
rile căpriorilor cu cuie din lemn de tisă.

Casa bătrânească, ridicată de meşteri pricepuţi, avea 
trei încăperi. Prima, în care intrai de afară, era tinda. Uşa 
din faţă ducea în chiler – o cameră lungă, îngustă şi întu-
necoasă. Avea o singură ferestruică înspre apus. O altă uşă, 
cea din dreapta, da în odaia cea mare, care avea mai multe 
întrebuinţări. […] Lumina zilei răzbătea cu greu prin cele 
trei ferestruici pătrate, care se deschideau în partea dreaptă 
şi erau prevăzute cu gratii de fier încrucişate. Două ochiuri 
străbăteau peretele sudic al odăii, iar al treilea pe cel din-
spre soare-răsare.

Pe partea dreaptă şi în faţă, de sub ferestre în jos, se putea 
vedea un macat cu alesături, lung şi îngust, care ajungea 
până la scoarţele ce acopereau cele două laviţe, îmbinate 
în colţ cu lămbuituri [locaşe de îmbinare]. Lângă peretele 
de la nord, împodobit cu un covor din zestrea Nastasiei, 
fusese aşezat patul, deasupra căruia, agăţată de grinzi, se 
afla culmea pentru straiele de sărbătoare. Pe peretele din-
spre răsărit, aproape de tavan, te întâmpinau cinci icoane: 
trei pictate pe sticlă, ale căror denumiri erau scrise cu slove 
de cele vechi, iar două – ceva mai mari – tipărite pe hâr-
tie. Prima dintre cele de sticlă avea zugrăvit chipul Maicii 
Domnului cu pruncul în braţe, a doua îl înfăţişa pe Sfân-
tul Gheorghe omorând balaurul, iar cea de a treia pe Sfinţii 
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Împăraţi Constantin şi Elena. Icoanele pe sticlă le primise 
vornicul de la bunica dinspre mamă. […]

În aceeaşi ogradă, cam în dreapta casei, fusese cândva 
un şopru, la fel de vechi, care dispăruse de ani de zile. Se 
năruise şi şandramaua din prelungirea şoprului – o încă-
pere mică, fără geamuri, făcută din scânduri groase şi cu 
o încuietoare sigură. Era locul în care vornicul David îi 
mai băga pe răufăcători. Ba avea acolo, după cum îşi amin-
tea Mitru Rafilii, şi un butuc mare cu lanţuri, de care erau 
legaţi făptaşii primejdioşi, până la venirea jandarmilor din 
Târgu Neamţ.

Un alt vestigiu, ce dădea seamă despre vremurile de 
altădată, era câşlăria lui David. I se mai spunea şi brân-
zărie, deoarece acolo se preparau şi se păstrau caşul, urda, 
precum şi alte produse din laptele oilor. Câşlăria avea două 
încăperi şi respecta aceleaşi rânduieli ce se aplicau la ridi-
carea unei case bătrâneşti. Una din odăi era închisă, avea 
o uşă scundă şi două ferestruici, în vreme ce a doua (ceva 
mai mică) rămânea deschisă în faţă, lipsindu-i un perete. 
Camera închisă, de vreo cincisprezece metri pătraţi, se 
numea comarnic, iar celei de a doua i se spunea fierbătoare. 
Avea însă o destinaţie mai complexă: acolo şedeau cioba-
nii când îşi supravegheau turma pe vreme rea, tot în ace-
laşi loc închegau caşul, fierbeau zerul pentru urdit, îşi pre-
parau bucatele etc. Vatra focului se aşeza cât mai aproape 
de locul pe unde se evacua fumul.

Construcţie solidă cândva, brânzăria lui David Creangă 
începuse a se înclina înspre pământ. Se afla pe acel tăpşan 
de un veac şi trei sferturi, iar rosturile iniţiale şi le pierduse 
de mult. Vornicul o făcuse, probabil, pe o pajişte, unde-şi 
avea stabilită şi târla oilor, în apropierea gospodăriei lui. 
Numai că, între timp, vatra satului s-a tot întins, urcând 
spre pădure, iar câşlăria a rămas stingheră în centrul aşe-
zării, ne mai înţelegând nimeni ce căuta acolo.“

Cum uşor bănuiţi, cernerea anilor a tot continuat, în 
pas din ce în ce mai apăsat/erodant şi peste acareturile 
fostelor curţi ale lui David Creangă. Brânzăria, ajunsă tot 
mai „la stradă“, a fost lovită acum mai bine de 35 de ani de 
un TIR şi refăcută, pe alt amplasament, în curtea şi prin 
bunăvoinţa unui gospodar din viţa venerabilului vornic şi 
bunic. Ceea ce nu înseamnă că nu îşi continuă împuţina-
rea şi nu îşi apropie zilnic sfârşitul, prin nepăsarea celor 
care nu au încă nici imaginaţia şi nici vrednicia să-i redea, 
măcar ca relicvă, cuvenitul rost. Un rost pe care-l merită 
nu doar prin fireasca cinstire a unei îndeletniciri străvechi, 
ci şi prin luminoasa amintire a unui vrednic neam al geni-
alului humuleştean, despre care mai toţi nu prididim să 
rostim din când în când vorbe mari, ca despre o bună şi 
dragă cunoştinţă…

*
De îndată ce am convenit că putem călători pe cără-

rile evocărilor în voia cea bună, să ne oprim, ultima oară, 
pe încă o veritabilă pagină literară din această luminoasă 
carte pentru minte şi suflet, spre a fi martori şi la venirea 
pe lume a probului şi mult împlinitului ei autor:

„Anul 1940 debuta cu o iarnă cumplită: geruri mari, 
viscole ce păreau să nu se mai oprească şi troiene pe care 
puţini se încumetau să le rupă. Începea un deceniu ce avea 
să lase urme adânci în destinele oamenilor. Tatălui meu 
îi venise ordin de chemare, în vederea pregătirilor pen-
tru mobilizare. Războiul bătea la uşă. Şi-a pregătit raniţa, 
a umplut-o cu schimburi şi merinde pentru câteva zile şi, 
pe la mijlocul lunii ianuarie, a plecat la Herţa. Acolo se 
adunau cei născuţi în comunele nord-vestice ale judeţu-
lui [Dorohoi]… Aveau de străbătut locuri pustii şi ţinu-
turi împădurite. Mergeau kilometri întregi, fără să întâl-
nească în cale o casă ori un drumeţ. Vitregiilor iernii li se 
adăugau haitele de lupi înfometaţi şi bandele de răufăcă-
tori din pădurea Bianca, vestiţi pentru fărădelegile la care 
se dedau. […]

Trecuseră mai bine de două săptămâni, iar rudele celor 
plecaţi nu primiseră încă nici o veste. […] Mama se afla în 
pragul celei de a treia naşteri. Peste noapte, a constatat că 
sorocul venise mai curând decât se aştepta. Durerile naş-
terii se înteţeau de la o clipă la alta. Cine s-o ajute? Lângă 
ea se afla doar un copil de trei ani [Mihai, viitor eminent 
magistrat]. Primul născut se prăpădise la o vârstă fragedă. 
S-a îmbrăcat cu greu şi a plecat după moaşă. […] Să tot 
fi fost pân-la căsuţa ei, acoperită cu paie, vreo opt sute de 
metri. Altădată, mama ajungea la ea cât ai clipi; acum însă 
i se părea că are de mers până la capătul pământului. Îna-
inta cu greu, mai mult pe-o parte, căci rafalele crivăţului 
nu puteau fi înfruntate pieptiş. […]

Casa moaşei se transformase într-un imens morman de 
zăpadă. Doar cele două ochiuri de geam, prin care răzbă-
tea cu greu sâmburele de lumină al opaiţului, o încredin-
ţau că nu greşise locul… La întoarcere i-a fost ceva mai 
uşor, pentru că nu mai era singură. Bătrâna îşi înfăşurase 
capul într-un şal gros, lăsându-şi doar o mică deschizătură 
în dreptul ochilor. Şi-a luat băţul de după uşă şi au dispă-
rut amândouă în noapte. Două umbre, abia vizibile, îna-
intau cu greu printre nămeţi.

Moaşa trecuse de optzeci de ani, dar pasul ei sigur nu-i 
trăda vârsta. Mergea în faţă, deschizând drumul, însă n-o 
pierdea din ochi pe mama, apucând-o de braţ atunci când i 
se părea că dă semne de oboseală. În faţa casei s-s scuturat 
de zăpadă, şoptind ca pentru sine: Zbuciumat a sî mai cii 
copchilu ista! Dincolo de uşa de la intrare, le învăluia căl-
dura încăperii şi un miros plăcut de turte coapte pe plită. 
Trăiau din plin sentimentul de linişte pe care ţi-l oferă un 
adăpost sigur. Greul însă abia începea…“

Un greu ce se va încheia fericit, aproape de miezul 
nopţii, cu foarte puţin timp înainte de solemnul cântat al 
cocoşilor întru încheierea zilei de 28 ianuarie 1940… Pri-
lej pentru bătrâna Mateiasa să murmure din nou: Dacî sî 
năştea oleacî mai târziu, băietu ista iara fatî! Iar pentru noi, 
să observăm, încă o dată, că Ion H. Ciubotaru e un savant 
născut, iar nu făcut.
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C
Simona-Grazia DIMA

Pandemie şi prietenie
Cei doi ani de pandemie ne-au răvăşit vieţile. Mi-am pro-
pus să rezist eroic şi chiar să nu scriu despre acest subiect 
dureros. Totuşi, acum, la finele ei (din câte se pare), voi lăsa 
o amintire despre atmosfera acestui timp în care mişcările 
ne-au fost, fatal, încetinite, încât fiecare act, oricât de sim-
plu, a devenit de zeci de ori mai greu. Nu sunt lucruri noi, ci 
doar, în linii mari, filmul unui timp tulbure, aşa cum l-am 
perceput în derulare. Primele anunţuri despre pandemie 
m-au prins la Craiova, în seara ultimei zile a lunii februa-
rie, când megafoanele îndemnau lumea să-şi ia măsurile de 
protecţie necesare în faţa flagelului tocmai descins la noi în 
ţară. Mă aflam la Târgul de Carte Gaudeamus, deschis în 
spaţiile vaste ale Teatrului Marin Sorescu. Invitată de Filiala 
Craiova a Uniunii Scriitorilor, urma să susţin a doua zi un 
recital poetic alături de poete craiovene. Vizitatorii târgului 
ascultau anunţurile oficiale, dar nu păreau încă alertaţi, se 
mişcau agale printre expozanţi, cercetau maldăre de cărţi. 
Nimeni, pesemne, nu credea în iminenta destabilizare de 
proporţii, în năruirea tiparelor binecunoscute şi stabile ale 
traiului nostru obişnuit. Din păcate, curând evenimentele 
au luat o turnură diferită, anxietatea a escaladat. Schimbarea 
se observa chiar şi în cartierul nostru. Surprinzător, în loc 
de compasiune şi altruism, părea că pentru unii momentul 
era numai bun să dea la iveală tot ce aveau mai întunecat în 
ei, mojicia atingea cote inimaginabile. La o coadă oarecare 
de merdenele şi covrigi, un tânăr înalt şi atletic, o huidumă 
dezlănţuită, începuse a-şi roti ochii mari cât farfurioarele, 
cum îi aveau nişte personaje din basmele lui Andersen, şi 
prinse să urle spre cei din spate, persoane vârstnice, fiindcă 
avea impresia că stau prea aproape de el. Şi alţii se porniră 
brusc „să facă ordine în societate“, începând cu cei din jur, 
bineînţeles, căci numai ceilalţi puteau fi responsabili pen-
tru necazurile lor. Frustrările răbufneau, ironiile se înteţeau. 

Un bătrân ambiguu, cam rozaliu în obraji, aflat pe zebră, îi 
spuse tare, să se audă, partenerei sale, arătând cu neruşinare 
spre două doamne în vârstă, care traversau şi ele: băbăciu-
nile nu poartă mască? La bănci cozile din stradă erau inter-
minabile, oamenii dădeau informaţii celorlalţi cu ţâfnă. Un 
spectacol social dezolant, când altele erau chestiunile impor-
tante: grija înţeleaptă faţă de sine şi de toată lumea.

Nolens volens, am acceptat situaţia, iar în privinţa atitu-
dinii faţă de maladia necunoscută nu am manifestat şovă-
ire, în sensul că nu am pus la îndoială nicio clipă existenţa 
virusului şi nu m-am aventurat în diverse speculaţii. Urmă-
rind constant şi cu atenţie ştirile, am remarcat sacrificiile 
extraordinare ale personalului medical. Era imposibil să 
nu fii impresionat. Cât de chinuitoare deveniseră operaţi-
unile cele mai banale, precum îmbrăcarea echipamentului 
de protecţie! Vedeam etapele acestui ritual, veritabilă peni-
tenţă, reluate zilnic sau chiar mai des, de personalul medi-
cal, nevoit să se învelească în straturi albe, etanşe, succesive. 
Orele lor de muncă, prelungi, parcă nu se mai sfârşeau, îmi 
răsună şi acum în auz şiroitul apei din cizme când medicii 
şi asistenţii şi le scoteau seara din picioare, enorma oboseală 
a acestor profesionişti, moartea multor brancardieri, medici 
şi asistente, în primele luni, când încă nu exista un vaccin. 
Îmi imaginam tortura de a sta ore în şir cu apa strânsă pe 
sub haine, fără a te putea elibera în vreun fel. Pe atunci, la 
început, angajaţii din domeniul epidemiologic erau stimaţi, 
chiar proslăviţi, de-a lungul şoselelor apăreau pancarte cu 
imagini stranii de medici, provenite dintr-o viziune stilis-
tică heteroclită, cvasiorientală: protagonişti hieratici, ei erau 
sfinţiţi de ample aureole în jurul capului. Diverse foruri s-au 
sesizat, a ieşit un mic scandal, imaginile au fost îndepărtate. 
Conta însă atitudinea. După un an, aceiaşi tămăduitori atât 
de lăudaţi iniţial au suferit o demonizare semnificativă. Un 
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anumit personaj politic a mers până într-acolo cu supozi-
ţiile încât îi considera criminali, susţinând că în salon intră 
doar câte unul, ca să nu existe martori la actul uciderii paci-
enţilor. Eram martoră la nenumărate scene de cumplită vio-
lenţă verbală, filmate în curţile spitalelor, cu acuze de crimă 
lansate celor din sănătate de hoardele unor protestatari con-
fuzi, insulte şi blasfemii ascultate în tăcere şi de pacienţi iviţi 
la geamuri, aşa cum se aflau, majoritatea conectaţi la apa-
ratele de oxigen. Nimeni dintre demonstranţi nu se gândea 
la ei, la soarta lor, la vindecarea pentru care erau prezenţi 
acolo. Abstractul dorea să prevaleze asupra concretului, a 
viului însuşi. Inşi obscuri, ameţiţi de atâtea dezinformări, 
ţipau până răguşeau, argumentând schematic, dihotomic, 
acuzând fără oprire. Erai obosit de atâta vociferare şi zgo-
mot. Apoi unii lideri antivaccinişti s-au îmbolnăvit ei înşişi. 
Unii dintre cei diagnosticaţi cu infectare îşi făceau un titlu 
de glorie din a refuza să meargă la spital sau din a accepta 
tratamentul cu oxigen, apoi mureau uimiţi. Medicina înce-
tase a fi o disciplină ştiinţifică, devenise parte a unui pariu 
ideologic pătimaş. Câteva personalităţi din domeniul televi-
ziunii au fost bruscate apocaliptic pe Facebook şi întrebate 
pentru câţi bani şi-au vândut conştiinţa atunci când şi-au 
anunţat îmbolnăvirea. Chiar şi Simona Halep a fost învinu-
ită că face jocul unor puteri obscure fiindcă purta, la vacci-
nare, un maieu negru. Critici de modă s-au exprimat negativ 
despre ferestruica din cămaşa ministrului educaţiei, gândită 
de acesta ca o soluţie pudică şi practică, estetic nu prea feri-
cită, de prezentare la acelaşi eveniment. Aprecieri superla-
tive a cules însă preşedintele, pentru muşchii braţelor, deci, 
implicit, pentru forma sa fizică, observată cu aceeaşi ocazie.

Articole recente (precum şi un remarcabil interviu cu 
Yuval Noah Harari) evidenţiau complacerea omenirii într-o 
zonă a confortului, după lungul interval de pace instaurat de 
o apreciabilă perioadă de timp. Intervenind dezobişnuinţa 
de privaţiuni, orice efort de autoprotecţie ori de protejare a 
celorlalţi intra, în opinia multora, sub incidenţa restricţii-
lor tiranice – tratamentul anti Covid, inclusiv vaccinarea, 
posibilă de la un moment dat, era pus în similitudine cu 
experimentele naziste. Degeaba declarau specialiştii de la 
Pfizer că timpul scurt al fabricării vaccinului se datora (şi 
era un avantaj al) anilor lungi de cercetare premergătoare, 
nu erau auziţi. Iar dacă totuşi exista o reactie, ea consta în 
bănuiala că totul fusese pus la cale intenţionat, de multă 
vreme. Nu se luau în considerare cunoaşterea şi evaluarea, 
de către oamenii de ştiinţă, a unor posibile focare, a unor 
primejdii latente, statornic luate în evidenţă şi investigate 
de specialişti. Se observa teribila, tragica fisură dintre stat 
şi cetăţeni: destui membri ai societăţii, lipsiţi de informaţii 
concludente, socoteau că pandemia era o invenţie, o scor-
neală a statelor şi a concernelor farmaceutice avide, în sco-
pul de a face averi pe socoteala cetăţenilor naivi şi creduli. 
Lumea se agăţa cu înverşunare de ideea că primordial în 
viaţă este să faci numai ce-ţi place şi ce-ţi vine, luând lumea 
manifestată (şi toate impulsurile aferente) drept incontur-
nabil reală, ceea ce constituie un afront la adresa spiritului. 
Dar passons… Personal, nu ştiu exact, nu am ştiut niciodată 

ce e bine şi ce e rău în mod absolut, convinsă că de la Dum-
nezeu vin toate aceste forme-gânduri, iar El s-ar putea să 
aibă un alt etalon pentru a le măsura şi a le valida sau inva-
lida. De unde intuiţia că reţinerea de la reacţiile de revoltă, 
acceptarea, dublate de acţiunea eficientă, ar putea fi singu-
rele soluţii de a traversa demn şi fără complicaţii această 
necruţătoare perioadă. Acceptare – de ce nu? E altceva decât 
slăbiciunea şi servilismul, presupune o forţă a cugetării şi 
a atenţiei vigilente la o stare de lucruri precisă.

Nu m-a interesat provenienţa virusului, geneza lui natu-
rală ori premeditată în laborator. Pragmatismul reprezenta 
cuvântul de ordine. Era nevoie de atenţie, reculegere, ome-
nie, un fel ascetic de a fi, pe care mi l-am asumat. Am fost 
instantaneu de acord cu Papa Francisc că vaccinarea e un 
act de iubire. Îmi stăruiau în memorie imagini groaznice 
din cărţile citite de-a lungul vremii, unele cumpărate în 
copilărie, împreună cu părinţii, de la librăria centrală a ora-
şului, din pasiunea pentru ştiinţă, pe care o nutream încă 
de atunci, precum Epidemiile de-a lungul timpurilor, de G. 
Brătescu şi M. Lucian. Nu uit scenele terifiante cu londo-
nezi decedaţi umplând străzile de-a valma, în timpul marii 
epidemii de ciumă din 1665 – reproducere după o gravură 
de epocă, foarte expresivă.

Dar epidemiile erau curente şi în vremurile dinainte de 
Cristos, la egipteni, precum şi în lumea greco-romană, de 
pildă cea din anul 396, izbucnită odată cu asedierea oraşu-
lui Siracuza din Sicilia de către cartaginezi. În urma grave-
lor consecinţe ale bolii, fenicienii s-au retras, iar locuitorii 
Siracuzei au închinat jertfe de recunoştinţă zeiţelor Ceres 
şi Proserpina, care, nu se îndoiau, aduseseră molima peste 
invadatori. Dar ce să spui despre perioadele uriaşe de acţi-
une a flagelurilor? „Ciuma antonină“ (165 e.n.) a durat 
un sfert de secol, chinuind oraşe din Imperiul Roman. Pe 
atunci lumea nu uitase marea epidemie care „înspăimântase 
Atena cu şase secole mai înainte“ (adică din anul 429 î.e.n.), 
descrisă de Tucidide. Dar şi mai mult, cincizeci de ani, a 
bântuit în secolul 6 (din anul 542), deci în Evul Mediu tim-
puriu, „ciuma lui Iustinian“, originară, pare-se, din portul 
egiptean Pelusa, flagel descris de istoricul bizantin Proco-
piu. „Numărul victimelor era atât de mare la Constantinopol, 
încât multe cadavre rămâneau neînmormântate din lipsă 
de gropari. Cineva a avut atunci ideea să scoată acoperişu-
rile turnurilor semănate de-a lungul zidurilor cetăţii împă-
răteşti, iar leşurile să fie aruncate de deasupra, unele peste 
altele. Când turnurile s-au umplut de cadavre, acoperişurile 
au fost aşezate la loc.“ Dar duhoarea ce venea dintr-acolo 
spre oraş era insuportabilă. Nu mai insist. Ceea ce mi s-a 
sădit de timpuriu în minte în urma unor atari lecturi a 
fost convingerea că epidemiile (unele adevărate pandemii, 
extinse în numeroase ţări, pe teritorii ample) nu au nimic 
de-a face cu sensibilitatea noastră ori cu putinţele noastre 
de filosofare. Sunt un fel de cascadă prăvălită peste buni şi 
răi deopotrivă şi nu are rost să discuţi prea mult despre ele.

Revenind în prezent, am apreciat enorm faptul că, în 
condiţii de pandemie, viaţa, deşi restrânsă, şi-a arătat fru-
museţea prin invitaţia la pacienţă şi concentrare. Domnea o 
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penumbră fertilă, de unde semne bune izvorau graţie unor 
fraterne, liniştitoare convorbiri prieteneşti. Violeta Savu îmi 
povestea despre pasiunea ei pentru teatru, doamna Delia 
Muntean, despre orele nesfârşite ale scrisului. Ana Dobre îmi 
spunea ce metode eficiente a născocit spre a dedica studiu-
lui cât mai mult timp, Dumitru Chioaru emoţionat, vorbea 
despre impactul poeziei orfice. Horia Gârbea scria depeşe 
extraordinar de vii, amuzante şi optimiste, Iulian Talianu se 
bucura că în sfârşit am intrat în legătură pe calea scrisului, 
Kocsis Francisko îşi relata metodic fazele trudei sale, pro-
gresul realizat pas cu pas, Cornel Nistea trăia o oboseală plă-
cută convertindu-şi amintirile în cărţi care să rămână măr-
turie despre timpuri irepetabile, despre locuri unice. Traian 
Ştef îşi renova manu propria casa, alternând travaliul gos-
podăresc cu levitaţia poeziei. Lucian Perţa contura extra-
ordinar de viu peisajul oraşului său maramureşean. Cuvin-
tele schimbate în nota de normalitate ştiută dintotdeauna 
valorau aur. Revistele au ştiut să reziste eroic, comunicarea 
a câştigat, am impresia, în profunzime. Le-am fost recunos-
cătoare atâtor redactori-şefi că mi-au solicitat colaborarea, 
dar şi confraţilor, fiindcă mi-au trimis cărţi.

S-au revelat chiar, intense, şi prietenii născute într-un 
trecut îndepărtat, traversând timpul, şerpuind incredi-
bil prin decenii şi generaţii. Iată, de pildă, o dezvăluire a 
scriitorului severinean Victor Rusu, hotărât, în fine, să-mi 
vorbească de părinţii mei, aflaţi la Turnu-Severin în anii 
'70, la întâlniri cu cititorii. Ca organizator al acelor mani-
festări literare, îmi mărturiseşte ce impresie durabilă i-au 
lăsat mama şi tata. Cuvintele sale despre mama îmi merg 
la suflet: „M-a electrocutat. Era ca un înger pogorât pe 
pământ.“ Jubilez de fiecare dată când cineva intuieşte ce 
om este mama mea. Despre cărţile de proză ale tatălui a 
şi scris, îmi trimite un plic îngălbenit cu un comentariu 
de atunci, dactilografiat. Am un vertij citind acest Profil 
literar: Simion Dima: „Simion Dima a debutat la Editura 
Eminescu, în anul 1975, cu volumul de nuvele şi povestiri 
Urmele duc la Nera, care, dincolo de tenta uşor jurnalis-
tică a unor pagini, conţinea câteva lucrări remarcabile prin 
puternica senzaţie de viaţă intensă, receptată cu sensibili-
tate şi o netrucată ingenuitate, transmisă la lectură. Nuve-
lele Între două femei şi, mai ales, Aproape decembrie pre-
zintă o indubitabilă siguranţă în organizarea epică a unor 
fapte de viaţă de o reală încărcătură dramatică. Capacitatea 
interpretativă a autorului le învestea cu implicaţii etice de 
profunzime, precum şi cu sugestii ale unei poetici secrete 
a gesticii personajelor. Buna cunoaştere a mediilor investi-
gate este dublată, în aceste nuvele, de acuitatea observaţiei, 
de relieful notaţiilor, de fineţea descrierii unor detalii com-
portamentiste expresive; virtuţi care îi facilitează lui Simion 
Dima pagini memorabile şi în Trenul cu luminile stinse, o 
vibrantă evocare a universului copilăriei. Aici fluxul nos-
talgic al amintirii se revarsă firesc, spontan, ingenuu, pur-
tând cu el vibraţia tainică a unui elevat lirism. Textul acesta 
(şi nu numai el) relevă disponibilităţile structurale ale lui 
Simion Dima pentru o proză de factură poematică, bogat 
nuanţată afectiv. Structura narativă a Trenului cu luminile 

stinse nu se apropie, în ciuda intenţiilor declarate ale auto-
rului, de aceea a unei nuvele, ci are turnura epică a unui 
fragment de Bildungsroman.

Cea de a doua carte a lui Simion Dima, Mielul negru, 
roman publicat la Editura Dacia din Cluj, ni se pare, în 
multe privinţe, o continuare a experienţei de viaţă încorpo-
rate în paginile „nuvelei“ Trenul cu luminile stinse. Roman 
de formaţie, Mielul negru traversează perioada anilor de 
liceu ai protagonistului, un adolescent cu o receptivitate 
aparte la schimbările sociale abia preludiate în atmosfera 
epocii. Scriitura este puternic marcată, indubitabil, de fac-
tura sa autobiografică, de tonul confesiv, de o mare delica-
teţe şi pudoare a trăirii. Simion Dima evoluează dezinvolt, 
firesc, convingător, atunci când se exprimă la persoana 
întâi. Când foloseşte, însă, persoana a treia, în scrisul său 
se insinuează o anume notă artificioasă de trudnică elabo-
rare. Prima ipostază îl avantajează şi pentru că îi dă mai 
multe prilejuri de a-şi valoriza remarcabilele resurse lirice. 
Edificatoare în acest sens ni se par secvenţele în care eroul 
rememorează întâmplări din copilărie sau în care consem-
nează primele nelinişti erotice, unde gestica, de o ferme-
cătoare stângăcie şi candoare, a adolescenţilor îndrăgostiţi, 
este plasată sub semnul sugestiilor unei irepetabile poezii. 
Acuitatea observaţiei, la care se adaugă şi o bună intuiţie 
psihologică, catalizează capacitatea autorului de a schiţa 
crochiuri caracterologice notabile.“

Răsfoiesc cu plăcere Caligraf (numărul ultim pe anul 
2021), revista trimestrială de cultură, educaţie şi atitudine 
pe care inimosul Victor Rusu o publică la Turnu-Severin 
într-o atractivă ţinută grafică. Aflu în paginile ei numeroase 
articole consistente semnate de scriitori ale căror nume 
îmi sunt familiare: Mihai Octavian Ioana, Isidor Chicet, 
Viorel Mirea, Tudor Nedelcea şi mulţi alţii. Citesc poezii 
de Anton Jurebie, Costel Stancu, Ion Şerban Drincea, ese-
uri, jurnal de călătorie ori cronici literare de Christian W. 
Schenk, Paul Aretzu, Victor Rusu, Zenovie Cârlugea, Otti-
lia Ardeleanu, Gheorghe Florescu, Marian Barbu, Dumitru 
Augustin Doman, grupaje de poezie sârbă şi italiană, un 
necrolog în memoria lui Doru Dinu Glăvan. Şi alte multe 
nume, nu le pot menţiona pe toate. Gândesc cu bucurie că 
revista Caligraf din Turnu-Severin, cu bogata ei ofertă de 
lectură şi solid ancorată în realităţile de azi, oglindeşte noile 
evoluţii din cultură şi societate. Atentă la fenomenul lite-
rar contemporan, degajă prospeţime şi este binefăcătoare 
pentru minte şi suflet. În zilele mohorâte ale lunii ianuarie, 
culoar prin care un nou an dificil şi conflictual s-a instalat, 
paginile ei mi-au dăruit ore de bucurie, de pace lăuntrică. O 
pun pe noptieră, alături de alte periodice, şi ele rod al unei 
sfinte strădanii, e seară, dar simt o vădită uşurare, sting în 
linişte lumina. După spaima provocată de atâtea amenin-
ţări, tot frumuseţea, cum spunea Dostoievski, ne mântuie. 
Chiar cred asta, nu e o ficţiune; curând împrimăvărează, ne 
aşteaptă mereu o nouă zi, încă o ocazie de a încerca să fim 
mai buni, mai îngăduitori.
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A
Ovidiu PETCU

O alergare de critici (3)
„– V-aţi afundat în strategie, domnilor,  

zisă doamna B.“1

Costache Negruzzi

Arta: egoism, naţionalism, personalitate, emoţie estetică, 
politică, morală…

Dacă, precum spunea Lovinescu în episodul trecut, „arta 
este morală, şi poate expresia cea mai puternică a morali-
tăţii“, atunci o expresie a moralităţii ar trebui să fie şi arta 
criticului, şi arta istoricului literar! Oare sunt? Şi oare chiar 
există o artă a criticii literare – adică aceea de a diferenţia 
în literatură urâtul de frumos prin criterii şi argumente 
oneste? Dar o artă a istoriei literare – adică arta de a stu-
dia, a interpreta şi a consemna fără părtinire acea istorie?

Din rumoarea operelor candidate se înalţă, inconfun-
dabilă, vocea lui George Călinescu: „Nu poţi fi critic fără 
perspectivă istorică, nu poţi face istorie literară fără criteriu 
estetic, deci fără a fi critic.“2 Iar „istoria literară· nu se poate 
face decât de un singur autor cu vocaţie. Ea e operă de dis-
ciplină accidental“, căci „la temelie rămâne o operă de cre-
aţie critică.“3

Vocaţie, creaţie…
Ca un ecou, conu’ Costache îşi ridică iar din paginile-i 

minunate smoliciunea, cu spânceană în sus şi grai de Paris: 
„On s‘égare un seul instant de la vie… aussitôt une pente 
inévitable nous entraîne…“ „…şi ne pierde“, traduce la 

1  Constantin Negruzzi, „O alergare de cai“, din volumul Amintiri 
din juneţe / Alexandru Lăpuşneanu, Editura Mondoro, Bucureşti, 
2016, p. 35.

2  George Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în pre-
zent, Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1941, p. 6.  

3  Ibidem, p. 7.   

iuţeală redactorul, „cădem, în sfârşit…“, „…dans le gouffre, 
et l‘on se réveille…“ „…înspăimântaţi, găsindu-ne acope-
riţi de crime…“4

…iar maestrul Călinescu: „Un scriitor, care e unul, e cio-
pârţit“(!?); apoi explică: „Dacă scrie în mai multe genuri, 
socotite şi ele ca adevărata materie a istoricului, el se trans-
formă într’un monstru cu mai multe capete. Scriitorul e 
totuşi o personalitate şi trebuie tratat monografic.“5

Sacre cuvinte…

…şi alegem: George Călinescu, ISTORIA LITERATU-
RII ROMÂNE DE LA ORIGINI PÂNĂ ÎN PREZENT, 
volum din care am citat mai sus.

Urmează motivele noastre.

1. Expresia lingvistică şi ţinuta literară se susţin una pe 
alta cu consecvenţă, la fel ca la Maiorescu şi Lovinescu, dar 
într-un registru de sfătoşenie maliţios-benignă. De pildă, 
privitor la ascendenţa lui Costache Conachi, G. Călinescu 
nu uită să menţioneze: că tatăl poetului fusese „om risipitor, 
iubitor de şaluri, straie orientale şi arme […], vânând iepu-
rii cu svelţii ogari şi sburătoarele în chipul Şeicilor medie-
vali“; că Gavril, fratele mai mic, aflat la vânătoare, găsi pe 

4  O notă de pe „tăbliţele“ Olgăi (C. Negruzzi, „O alergare de cai“, Amin-
tiri din juneţe, p. 41): „On s‘égare un seul instant de la vie… aussitôt 
une pente inévitable nous entraîne et nous perd; on tombe enfin dans le 
gouffre, et l‘on se réveille épouvanté de se trouver couvert de crimes avec 
un coeur né pour la vetru…“ (Olga citează din La nouvelle Héloïse, de 
J.J. Rousseau). Pentru cei care ne-am uitat azi franceza acasă, redăm 
traducerea de pe blogul https://www.tititudorancea.com/z/constantin_
negruzzi_alergare_de_cai.htm: „Ne rătăcim doar o clipă din viaţă… pe 
loc, un povârniş de neînlăturat ne târăşte şi ne pierde; cădem, în sfârşit, 
în prăpastie, şi ne trezim înspăimântaţi, găsindu-ne acoperiţi de crime, 
cu o inimă născută pentru virtute…“

5  G. Călinescu, Istoria literaturii române, p. 7.   
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cele coclauri „un măgar alb păscând la piciorul unui stejar 
bătrân“; că Gavril puse slujitorii să prindă măgarul, însă 

„măgarul fugi în trei rânduri, până ce boierul se dumeri că 
«minunata dihanie trebuia să fie un coborâtor al măgarului 
care dusese în Egipet pe Maica Precista şi pe Domnul Nos-
tru», dacă nu chiar acel dobitoc însuşi“; că „Pe locul apari-
ţiunii boierul făcu o bisericuţă, potrivind ca trunchiul steja-
rului să slujească drept altar“; că acelaşi „Gavril a avut un 
fiu «lipsit de minte şi neînsurat» şi un altul «urâtor de lume», 
călugărit, care nu intra în saloanele rudelor ci se aşeza afară 
pe scări“; şi că, încheie maestrul, „Ereditatea lui Conachi 
e, dar, favorabilă pentru poezie.“ [p. 89]. Raţionamentul a 
rămas de nezdruncinat.

Stabilind încă din Prefaţă că „Nu intră în cadrul litera-
turii decât scrierile exprimând complexe intelectuale şi emo-
tive“ („…cai nu“, precizează iar conu’ Costache), „având 
ca scop (ori cel puţin ca rezultat) sentimentul artistic“ [p. 
5], George Călinescu aduce în volum şi dovada unei isto-
vitoare munci de istoriograf, vizibilă în abundenţa ilus-
traţiilor şi variata bogăţie a consemnărilor, adesea formu-
late pe acelaşi ton sfătos-acid-glumeţ şi fără de zâmbet, ca 
o reflexie în plan literar a „fizionomiei“ stilului celebrului 
actor Buster Keaton.

Limba română îl încântă nespus pe maestru: „Din punct 
de vedere estetic, varietatea şi specificitatea infiltraţiilor“ 
lexicale alogene „dau limbii române miresmele ei proprii 
şi se pot până la un punct prevedea efectele literare ale fra-
zei prin simpla analiză a lexicului sub raportul originii. Ast-
fel, tot ce priveşte situarea omului pe pământ şi sub astre, ca 
fiinţă liberă, civilă, cu instituţii şi viaţă economică elemen-
tară, categoriile existenţei în sfârşit intră în zona latină“; iar 
exemplificările sunt adevărate probe de virtuozitate: „Româ-
nul crede în Dumnezeu, în îngeri, în zâne şi a fost bote-
zat de preot în biserică, unde duminica, mai ales bătrân, 
îşi face cruce şi se roagă. El nu e păgân, căci vede deasu-
pra lui, pe cer, soarele, luna şi stelele, şi nici sălbatic. E 
domn, om vechiu de cetate şi ţăran, având o ţară, o lege, 
ascultând de un împărat. Având pământ, lucrează, face 
arătură, semănătură, mânuieşte sapa, secera, împinge 
boii…“ şi tot aşa [p. 12]; „vocabularul de orignă slavonă“, 
dimpotrivă, „exprimă pierderea demnităţii umane, inega-
litatea, raporturile aspre de atârnare, umilinţa, necesita-
tea. […] Acum stau faţă-n faţă noul jupân şi stăpân (care 
e bogat, lacom, mândru, dârz, straşnic, grozav, năpras-
nic) şi robul: sărac, slab, blajin. De la stăpân îţi vin, când 
eşti slugă, toate relele: bazaconia, munca, osânda, truda, 
ostenirea, tânjirea“ […]. El te dojeneşte, te munceşte, te 
obijduieşte, te prigoneşte, te huleşte […], te sminteşte, te 
beleşte“ etc. [p. 12].

…motiv să utilizeze toate aceste resurse la maximum.
Ajungând la monotona proză a lui Rebreanu6, maestrul 

Călinescu se lasă cu bună-ştiinţă pătruns de spiritul ei: „La 
«Armeanul», crâşmarul, este clubul satului. Aci vin intelec-
tualii să joace cărţi spre ciuda nevestelor, aci e centrul şti-
rilor locale. A murit vaca Boroiului şi Ioan a Glanetaşului 

6 …deci există un Dumnezeu al liceenilor oropsiţi!

dă vestea că a murit cu limba scoasă de un cot iar Florea 
Oanei susţine că de două zile dădea lapte amestecat cu 
sânge. Aglaia, dăscăliţa, se sbuciumă că i-a căzut un dinte, 
fiindcă asta îi aduce aminte că îmbătrâneşte, proasta satu-
lui îşi povesteşte necazurile erotice. Nevasta lui Ion Bolovanu 
se căinează în faţa bărbatului mort, pe care nu l-a iubit, că 
şi-a mâncat viaţa cu el. Satul crede însă, dimpotrivă, că de 
mare durere şi dragoste, femeia stă să-şi piardă minţile“ etc. 
[p. 647]. Precizăm că acest fragment a fost extras dintr-o 
coloană formată pe mai bine de trei sferturi din fraze ase-
menea celor de mai sus7, fraze care curg şi tot curg, „poves-
tind“ cam toată opera autorului în cauză fără a fi contur-
bate de vreun titlu. Găsim că e o metodă potrivită şi în 
abordarea operei câtorva prozatori contemporani, chiar 
dacă nu se fac vinovaţi de vreo „formulă realizată rar în 
toate literaturile“, precum aceea găsită de maestrul Lovi-
nescu la Rebreanu în episodul trecut.

2. Analiza operelor abordate este de o obiectivitate 
necruţătoare la George Călinescu, mergând până la surprin-
derea reflectării în operă a firii autorului vizat. Subliniem 
iarăşi acest din urmă aspect, căci el relevă un Călinescu 
ferm convins că „stilul e omul“ (Buffon) şi că „Talentul e 
o chestiune de caracter“ (Einstein). Ca atare, marele cri-
tic afirmă fără menajamente: „Dacă Dimitrie Petrino n’ar 
fi avut o purtare incalificabilă faţă de Eminescu, azi nu s’ar 
pomeni de el. Omul era antipatic şi n’avea niciun talent. Dar, 
fiu al proprietarului basarabean Petrachi Petrino…“ [p. 368]. 
Ce familiar sună, aşa-i?

„Se întâmplă ca Dimitrie să capete de la un unchi, […], 
balcanic îmbogăţit, cu hoteluri la Viena, un legat neaştep-
tat. El începu o viaţă de dandy şi în 1859-60 cânta vinul 
la Florenţa. Iacob Negruzzi îl cunoştea de la Berlin“, unde 

„bucovineanul“ îşi făcuse o reputaţie la fel de răsunătoare. 
„Deodată în Septemvrie 1864 Negruzzi dădu peste el la Copou, 
în Iaşi. Junele venea dela Berlin în drum spre Bucureşti; cu 
opriri la Botoşani şi la Iaşi, unde voia să vadă alergările de 
cai; apoi avea de gând să plece la Viena“, dar nu pentru 
documentare scriitoricească: „În August 1867 Petrino era 
la Botoşani, încurcat în datorii“. În 1874 încerca „a se pune 
bine cu Junimea […] – prin Negruzzi şi cu scrisori prezumţi-
oase“ – pentru „a publica la Convorbiri, căutând a înduioşa 
prin ştirea că e bolnav «de o boală de piept ce nu iartă nicio-
dată».“ O stratagemă eficientă şi azi. Fapt e că „Maiorescu 
îl numise pe Petrino director la Biblioteca Centrală în locul 
lui Eminescu, care fu dat în judecată după aceea de veni-
nosul scăpătat pentru furt de cărţi, din ură că îi criticase 
Puţinele cuvinte şi, desigur, din invidie literară.“ [p. 368].

Toate aceste „bârfe“ conturează de minune portre-
tul autorului analizat; iar acesta din urmă îl confirmă, 
facându-şi cu aceeaşi fidelitate autoportretul prin propria 
sa operă. De pildă, observă maestrul Călinescu, „Legenda 
nurului e dedicată doamnei Elena Mârzescu, al cărei soţ 

7  Reamintim că, pentru volumul de circa patru litri scris de maestrul 
Călinescu, ordonarea textului pe două coloane în pagină a fost cea 
mai fericită soluţie. 
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era însemnat om politic“, fapt la care neiertătorul Emi-
nescu face aluzie în Scrsoarea a II-a.8 „Ideea“ respectivei 

„legende“, „ridiculă, mai mult filologiceşte decât în fond, […], 
vine din Nurul lui Conachi. Tratarea care făgăduieşte mereu 
şi zadarnic intrarea în materie e înrâurită de Namouna a 
lui Muset“, şi nu doar atât: ochiul şoimesc al marelui cri-
tic identifică şi alte „înrâuriri“. Astfel, „Poemul în trei cân-
turi La gura sobei e o compunere istorică în maniera Dan 
căpitan de plaiu“, fapt de asemenea sancţionat în versuri 
de sarcasticul Eminescu [p. 369]. Să se fi înţeles cei doi aşa, 
peste Timp, să îl desfiinţeze pe bietul Petrino? Ca să-l scoa-
tem basma curată măcar pe Călinescu, amintim că maes-
trul îşi încheie analiza într-o notă măgulitoare: „Trebue să 
recunoaştem doar atât că versurile lui Petrino se rostogo-
lesc sprinten“ şi că „În provincia lui Arune Pumnul şi a lui 
Samson Bodnărescu, Petrino e întâlul cu limba nepeltică.“ 
Citatul ales de ilustrul „pârât“ pentru a-şi dovedi nevino-
văţia poate convinge orice instanţă:

„Deodată se aude a câinilor lătrare
În noaptea repetată de viscolul turbat
Şi zidurile curţii răspund cu’nfiorare
La geamătul naturei sălbatic, cadenţat.
Ferestrele se clatin şi frigul fioros
La tropote de pasuri se prinde mai geros.“ [p. 369].

Un alt exemplu de obiectivitate acidă îl găsim în ana-
liza personalităţii lui Ioan Slavici şi a operei lui literare. 
Antipatia ce i-o purta Călinescu nu ne mai pare gratuită 
dacă ne amintim că, printre cunoscuţi, însemnatul scrii-
tor transilvan era poreclit cu maliţie „cătana împărătească“.

(„Slujba militărească are mai multe neplăceri decât mul-
ţămiri“, se-aude glas din opera lui conu’ Costache9.)

Într-adevăr: dacă la Slavici „opera este remarcabilă“, însă 
„Cu percepţia justă numai când se aplică la viaţa ţărănească“, 
percepţia aceluiaşi Slavici aplicată vieţii româneşti din afara 
Ardealului pare cel puţin stranie, creându-i în epocă o lipsă 
de popularitate notorie. Călinescu vede personajele pro-
zelor lui Slavici ca fiind pline de realism, oameni „dârzi, 
lacomi, întreprinzători, intriganţi, cu părţi bune şi părţi 
rele, aşa cum trebuie să fie o lume comună. […]. Împru-
mutând graiul eroilor, scriitorul deschide nuvelele printr-un 
fel de acord stilistic: «Ierte-l Dumnezeu pe dascălul Pinti-
lie! Era cântăreţ vestit. Şi murăturile foarte îi plăceau. Mai 
ales dacă era cam răguşit le bea cu gălbenuş de ou, şi i se 
dregea organul, încât răsunau ferestrile când cânta ‘Mântu-
ieşte Doamne norodul tău!’ Era dascăl în Butucani, bun sat 
şi mare, oameni cu stare şi cu socoteală, pomeni şi ospeţe de 
bogat. Iară copii n-avea dascălul Pintilie decât doi»“ [p. 449]. 
Îndată după citarea acestui eşantion în care omagia opera 
scriitorului şi în ciuda antipatiei pe care i-o purta omului, 

8  …şi preabârfitorul Călinescu supralicitează, citând cunoscutele ver-
suri: „Iar cărările vieţii fiind grele şi înguste / Ei încearcă să le treacă 
prin protecţie de fuste / Dedicând broşuri la dame a căror bărbaţi ei 
speră / C’ajungând cândva miniştri le-a deschide carieră.“ [p. 369]. Pof-
tim! Cum să nu-l urăşti pe Eminescu?! 

9  C. Negruzzi, „O alergare de cai“, Amintiri din juneţe, p. 35.

Călinescu afirmă: „Dacă ar fi avut mai multă capacitate 
de lucru, Slavici ar fi putut da o comedie umană a satului.“ 
Astfel, prin obiectivitatea lui necruţătoare, marele critic 
demonstrează că „legea“ proporţionalităţii directe între 
valoarea umană a autorului şi valoarea literară a operei 
acestuia nu e literă de evanghelie. Într-adevăr „antipatic“ 
şi prin faptul că „rămăsese tot mocan“, Slavici era „om văi-
tăreţ, mai mult bolnav de un sânge amestecat, spuindu-şi 
cu ochii plecaţi în jos aversiunile“ (magistral crochiu psi-
hologic!). Iar aversiunile lui Slavici nu erau puţine: o mio-
pie politică surprinzătoare şi o căpoasă rigiditate a gândi-
rii, greu de întrezărit în operă, îi relevau tradiţionalistului 
ardelean elementele „decadenţei“ ce lovise oraşele din Regat 
şi din Moldova, „Hainele civile după cele mai nouă jurnale, 
trăsurile cu cauciuc, automobilele“ şi alte asemenea expresii 
ale progresului sugerând „văităreţului“ că acolo se petrecea 
un degradant „desfrâu“ continuu. „În preajma războiului 
din 1916, Slavici combătu acţiunea de eliberare a Ardealu-
lui, şi asta ar fi puţin lucru, dar după ce unitatea se înfăp-
tui, în loc să tacă sau să mărturisească lipsa de viziune, el 
întări că rău se făcuse ceea ce se făcuse“. Această atitudine, 
şi ea destul de bizară în context, îi stârni lui Goga o furie 
năpraznică, poetul „pironindu-l în versuri crude (Unui scri-
itor vândut)“ [p. 449].

„Moartea izbăvi […] opera de om“ cu aceeaşi obiectivi-
tate necruţătoare [p. 449].

Călinescu nu-l iartă nici pe Maiorescu atunci când acesta 
„citează, admirativ, din Groza lui Alecsandri:

Galben ca făclia de galbenă ceară
Ce-aproape-i ardea,
Pe-o scândură vechie aruncat afară
De somnul cel veşnic Groz’ acum dormea…

Adjectivul galben, repetat, este de prisos, chiar admiţând 
poetica plastică a lui Maiorescu, fiindcă nota gălbiciunii se 
închide în conceptul de ceară, lăsând la o parte că compa-
raţiunea galben ca ceara a devenit o convenţie fără putere 
evocativă.“ (N-am aflat nici în ziua de azi de ce cuvântul 

„vechie“, nesubliniat de Maiorescu, a fost subliniat de maes-
trul Călinescu – ori de redactorul domniei sale.) Sau, „Pen-
tru că un poet zice:

Belă copilă, de graţii plină,
Muză sublimă, soare d’amor,
Coruri de nimfe pe buza’ţi lină
Le văd cum joacă încetişor“,

„Maiorescu ironizează aşa:

«Închipuiţi-vă o buză pe care joacă coruri de nimfe!»

Ce gândire plată! Pe acest principiu al conformităţii cu 
realitatea, în baza legilor fizice, nicio poezie nu mai e posi-
bilă“ [p. 354].
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Călinescu este convins că problema lui Maiorescu nu 
constă în citarea „din poezii rele“, ci în faptul că „argumen-
taţia e în general viţioasă“ [p. 354]. Credem că importanţa 
aceastei observaţii nu stă în relevarea unui defect în desă-
vârşirea „etalonului“ maiorescian, ci în sugestia că orice 
critică impune o argumentaţie desăvârşită.

3. Beneficiile aduse literaturii de ISTORIA LITERA-
TURII ROMÂNE DE LA ORIGINI PÂNĂ ÎN PREZENT 
a lui George Călinescu sunt evidente, şi asta nu din pri-
cina dimensiunilor cărţii respective şi a evidentelor legă-
turi armonioase şi trainice între capitole. În afara exem-
plificărilor anterioare, volumul include numeroase alte 
modele de critică a criticii, cu afirmarea sus-amintitei nevoi 
de argumentaţie desăvârşită în abordarea analitică a ori-
cărei opere. Apoi, dincolo de vastul conţinut documen-
tar, bogat ilustrat, acest volum este pilduitor pentru poet, 
prozator, istoric şi critic prin direcţiile pe care le trasează 

– de la teza autorului unic de istorie şi critică literară, sus-
ţinută în Prefaţă, până la ideea că „În poezie şi în vis avem 
de-a face cu o altă lume, liberă de legile fizice, în care orice 
e cu putinţă dacă are semnificaţie“ [p. 355].

Prin faptul că, pe parcursul întregii cărţi, George 
Călinescu rămâne analistul nemilos şi sagace, dar şi un 
exemplu de maliţiozitate binefăcătoare, marele critic şi 
istoric literar dovedeşte că susţine teza sprijinirii autoru-
lui, nu a desfiinţării lui – şi ne amintim că nu există pic de 

satisfacţie în fraza prin care Călinescu ne spune că Goga 
l-a „pironit“ pe antipaticul Slavici „în versuri crude“. Pare 
de neînţeles cum reuşeşte acest critic să beşteleasă fără a 
distruge şi te întrebi: cine l-ar mai putea egala?

Îl vedem contemplând cu îngăduitoare admiraţie ori-
ginalitatea „impresionistă“ a demersului critic lovinescian, 
parcă îndemnând la calm şi moderaţie orice eventual agre-
sor intolerant cu o aşa alteritate: „Admiţând că criticul a 
greşit, exagerând valoarea autorului, critica lui de impresie 
nu rămâne mai puţin valabilă, deoarece ea ţine locul poe-
ziei, cerând ca această poezie să răsară spre a justifica pre-
zenţa criticei“ [p. 721]; pentru ca mai apoi să se arate el 
însuşi contaminat de acest „impresionism“: „Ca să înţelegi 
poezia lui Arghezi trebuie să ai vocaţia miturilor grozave, 
a viziunilor cosmice“ [p. 736]. Un bun exemplu de „alteri-
tate“ călinesciană, aşa-i?

„Răspunsul este poetic“, opinează conu’ Costache10.

Revăzând beneficiile subliniate anterior, beneficii pe 
care, incontestabil, ISTORIA… lui George Călinescu le-a 
adus literaturii noastre, putem conchide că această operă 
de creaţie critică şi de cercetare istorică rămâne şi azi un 
reper fundamental pentru literatura naţională.

Intoleranţa la alteritate… Să medităm asupra acestui 
subiect până la episodul următor.

10  C. Negruzzi, „O alergare de cai“, Amintiri din juneţe, p. 40.

Galina MARTEA

Postmodernism literar. 
Proza română – proces 

reformator după anii 1990 (I)
În calitate de curent cultural postmodernismul în literatura 
română se face prezent înainte de anii şaptezeci, mai exact, 
după a doua jumătate a anilor şaizeci, iar în calitate de orien-
tare literar-teoretică şi-a pus bazele la începutul anilor optzeci, 
invocând în sine aspecte ce redimensionează imaginea tradiţio-
nalismului într-o nouă perspectivă, în aşa mod introducându-se 
un model nou de creaţie literară cu deschideri către alte ten-
dinţe, cum afirmă Eugen Simion: „În proză, postmodernismul 
presupune textualism, un mod de a organiza povestirea sau roma-
nul; trecerea de la proza auctorială la proza autoreflexivă; pre-
dilecţia pentru fragment şi o nouă relaţie cu cititorul“. Pe când 
Ion Bogdan Lefter la acest subiect evidenţiază legăturile din-
tre postmodernism şi experimentul literar românesc din anii’ 
60-’70, astfel exprimând: „Pe lângă toate acestea postmodenismul 
mai înseamnă joc, combinaţie, ironie, retorică, eliberarea fante-
ziei şi împrumutarea limbajului familiar, dar şi ingenioase con-
strucţii din „prefabricate“. Iar lista trăsăturilor ar putea fi ampli-
ficată“. Cu referire la conceptul de postmodernism ajungem la 
concluzia că acesta se axeasă pe redescoperirea segmentelor 

moderniste care au existat 
în perioada recentă (carac-
teristic de după anii’ 70), 
apoi completarea având 
loc prin absorbţia multila-
terală a realului, prin înlăturarea expunerilor fastuoase, deci 
cum spune Mircea Cărtărescu: „Este Imperiul hibrizilor, al tex-
telor încrucişate cu pasiune mendelianã, al ecletismului nelimi-
tat.“. Reieşind din faptul că postmodernismul literar nu are o 
etichetă stabilă/ anumită sau cu reguli concrete, aşa cum au 
menţionat şi alţi scriitori, în acest caz ar fi interesant să recur-
gem şi la alte argumente, precum la cele înscrise de Dan Hău-
lică: „Ca atare, literatura postmodernã devine „un joc în care 
îşi propune (sau simulează că o face) auto-distrugerea ca lite-
ratură obiect pentru a supravieţui ca meta-literaturã, un joc cu 
propria anulare.“ (1981); iar dacă să ne referim la opinia cri-
ticilor literari din lumea universală, atunci vom face trimitere 
la profesorul de limbă engleză şi lingvistică Michael Toolan 
de la Universitatea din Birmingham, care afirmă: „Scriitorul 
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postmodern utilizează puterea conferitã de „posibilităţile sale 
de narator“ pentru a submina convenţiile literare“ (1991). Deci, 
spre exemplu, dacă modernismul prin genul epic al prozei se 
manifestă prin prezenţa contestării şi negării totale a tradiţiei, 
cu inovări prin fondarea aşa-zisului roman de analiză psiholo-
gică şi a romanului obiectiv, prin abordarea unor subiecte pre-
cum promovarea intelectualilor din mediul urban în opoziţie 
cu ţărănimea din zonele rurale, prin tematicile de valorificare a 
mediului sătesc (evocate de Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, 
Ion Slavici, cât şi alţii), prin subiecte despre existenţa omului- 
ţăranului şi conduita umană, sau despre totalitatea obiceiurilor 
şi deprinderilor ale unui grup social (Ion Slavici), dar şi despre 
cum se aplică limba vorbită în procesul de comunicare dintre 
membrii unei anumite colectivităţi, etc. – orientarea scriitori-
lor fiind centrată pe corelaţia dintre realitate şi armonia crea-
ţiei umane; atunci postmodernismul literar, în linii generale, se 
caracterizează printr-o amputare totală faţă de realismul secolu-
lui al XIX-lea – aşa cum o demonstrează literatura de speciali-
tate, genul epic în proză afirmându-se prin segmentul textualis-
mului şi nu numai (cum se pronunţă Eugen Simion), orientare 
literară din anii optzeci înaintată de către Marin Mincu (critic 
şi istoric literar, poet, eseist), dar şi alţi reprezentanţi din cate-
goria textualiştilor ca Mircea Nedelciu (unul dintre cei mai de 
vază condeieri ai postmodernismului şi curentului optzecist), 
Gheorghe Crăciun (prof.univ. în teoria literaturii, romancier), 
Tudor Daneş (prozator, ziarist), Constantin Stan (prozator, 
publicist). Ca atare, prin definiţia de textualism, conform celor 
reflectate de Marin Mincu şi teoriile despre text elaborate de 
revista franceză Tel Quel din anii’ 60, cuprinsul unei compo-
ziţii literare sau „textul se prezintă sub două aspecte: ca produc-
tivitate (îşi generează sensul la nesfârşit) şi ca intertextualitate 
(într-un text se intersectează enunţuri luate din alte texte). Tex-
tualiştii practică o literatură autoreferenţială: textul nu mai are 
ca referent lumea, ci se autooglindeşte pe sine, în procesul pro-
priei lui plăsmuiri“. În contextul dat, cu referire la textualism, 
criticul şi istoricul literar Nicolae Bârna (dr., prof.univ, savant, 
critic literar, eseist, traducător) menţionează: „Dacă alte demer-
suri „textualiste“ de la noi se înscriau pe linia teoretică de ori-
gine franceză, ilustrată de A.J. Greimas şi Julia Kristeva, viziu-
nea lui Marin Mincu a fost alimentată mai degrabă de şcoala 
de semiotică italiană. Este adevărat că, cuprins de un vigu-
ros elan teoretic, criticul a tot operat ajustări, redefiniri, lărgiri 
ale conceptului de „textualism“ şi, pe de altă parte, din dorinţa 
de a da seama de orientările literare novatoare şi chiar de a le 
îndruma sau controla evoluţia, a generalizat poate că exagerat 
aria de cuprindere a „textualismului“, atât ca procedură de ana-
liză, cât şi ca metodă de creaţie, diminuându-i astfel relevanţa. 
Este interesant că generaţia optzecistă în plină afirmare nu s-a 
lăsat de fapt „anexată“ de Marin Mincu, pe bază de „textua-
lism“. Ea (bineînţeles că nu în totalitate, dar prin reprezentanţi 
notabili) şi-a produs propria critică şi propriul discurs teoretic – 
nu foarte consistent, ca volum, şi nu foarte riguros, mai degrabă 
fragmentar, punctual şi pragmatic – şi a produs, în creaţia bele-
tristică, propriul ei „textualism“… Aşa-numitul „textualism“ a 
fost o practică literară şi o opţiune de ideologie estetică pentru o 
parte a generaţiei optzeciste de prozatori (în orizontul optzecist, 

„textualismul“ s-a manifestat cu precădere, dacă nu exclusiv, în 
proză,… S-a observat, de către exegeză, că reprezentanţii tex-
tualismului de la noi ar fi nutrit o ideologie literară implicită: 

considerând că lumea funcţionează ca un text, iar textul func-
ţionează ca lume, atunci, prin textualizare, se modifică într-un 
fel lumea.“ (vezi: „Textualismul“ Românesc. O schiţă retrospec-
tivă. (I)“, Nicolae Bârna). Aprecieri substanţiale despre evoluţia 
scrisului românesc în postmodernitate, în mod aparte, despre 
prozatorii optzecişti care pe lângă metoda textualismului au 
promovat şi alte concepte în a defini complexitatea procesului, 
care este foarte diversificat în conţinut şi structură.

Trecând de la o reflecţie la alta sau de la un concept la 
altul se poate constata faptul că deseori este destul de difi-
cil de armonizat opiniile teoreticienilor despre imaginea 
adevărată a postmodernismului literar în general, dar şi a 
postmodernismului literar românesc. După cum s-a specificat, 
genul epic în proză presupune textualism (Eugen Simion) şi se 
produce cu asistenţa conceptului de intertextualitate (orientare 
în critica modernă, reprezintă modelarea sensului unui text de 
către un alt text, relaţia dintre texte ce sunt cauzate prin citate, 
aluzii: Dex.ro), cât şi prin alte forme şi orientări literare, aces-
tea fiind desemnate ca trăsături specifice postmodernismului: 
capacitatea creativă umană se descătuşează la maximum, redo-
bândind o libertate absolută, astfel fiind puse în acţiune mijloace 
ce valorifică caracterul literar lipsit de expresivitate şi de origi-
nalitate – acesta reprezentând banalul; este acceptat şi produ-
sul format din mai multe genuri literare; se permite abandona-
rea formulei stilistice în expresie, fiind banalizată prin repetări 
excesive; este pus în aplicare şi un mod de exprimare obscur şi 
greu de înţeles, care este lipsit de personalitate, respectiv, acţi-
unea scrierii nefiind atribuită nici unei persoane sau care chiar 
nu are un subiect propriu-zis; la fel sunt implementate şi accep-
tate interpetările distractive prin procesul de comunicare, ast-
fel aplicându-se imitaţia sau plagiatul; este prezentă în relief şi 
imaginaţia lipsită de inteligenţă şi finalitate; deseori se aplică 
formula de imitare a unei opere literare în scopul de a realiza 
efecte comice pe o temă anumită; ca efect are loc şi procesul 
de a înlătura caracterul solemn al acţiunii, care trebuie să res-
pecte anumite forme pentru a fi considerat valabil şi acceptat 
ca un bun; sunt înglobate conţinuturi non-ficţionale precum 
informaţii, evenimente despre personalităţi şi activităţi cul-
turale, corespondenţă, jurnale/ jurnale de călătorie, biografie, 
autobiografie, memorii, mituri, etc; corespunzător trecerea de 
la proza auctorială la proza autoreflexivă (Eugen Simion), cât 
şi multe alte caracteristici. La respectivele pot fi anexate şi cele 
scrise de Nicolae Leahu (prof.univ., dr., critic literar, publicist, 
scriitor, Basarabia): „postmodernismul dialoghează cu trecutul 
cultural pe care, spre deosebire de modernişti, nu-l găseşte secă-
tuit de resurse, extenuat, ci suficient de util pentru a fi recon-
diţionat şi reintegrat unei viziuni care-l reabilitează ca fapt de 
experienţă încheiată, de istorie şi de memorie“; dar şi cele con-
semnate de Mircea Cărtărescu: „Postmodernismul neagă şi des-
fiinţează tiparele, cenzura, stereotipul, certitudinea, cauzalita-
tea, permanenţa, ierarhia, punând în locul lor concepte ce au ca 
valori dominante libertatea, toleranţa, originalitatea, intercultu-
ralitatea, renunţarea la limite şi graniţe, amestecul stilurilor, dis-
continuitate, descentralizare. Omul postmodern nu mai caută 
profunzimea, ca în modernism, el trăieşte în alte universuri, în 
care cunoaşterea înseamnă alunecare, „mângâiere“ a suprafeţelor, 
iar „procesul de coborâre a artei în cotidian a devenit pervaziv“.

Condiţionat de diverse aspecte sociale şi politice, curentul 
literar postmodernist are un caracter propriu, particular, astfel 
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vizând trecerea la diversitate prin punerea în practică a medi-
taţiilor specific lumii contemporane – globalizare, liberalizare, 
standardizare, socializare, informatizare-tehnologizare, consu-
merism, deci epoca în care totul are loc în conformitate cu moda 
zilei, într-un mod tipizat unde lucrurile sunt văzute deseori prin 
conceptul idealist-subiectiv ce exagerează realitatea cunoaşterii 
umane, în aşa fel de multe ori negându-se caracterul obiectiv 
care este perceput doar ca o ficţiune; iar incongruenţa şi diver-
sitatea deţinând locul prioritar în universalitate. Drept model 
pot servi reflecţiile filosofului francez Jean-François Lyotard 
(scriitor şi theoretician al postmodernismului), care consideră 
că „postmodernismul atacă ideea unor universalii monolitice şi 
în schimb încurajează perspectivele fracturate, fluide şi pe cele 
multiple; totodată zugrăvind că respectivul curent „este drept 
o „neîncredere în metanaraţiuni“ (1984). Ca model pot servi şi 
ideile savantului-literatului britanic Steven Connor (Univer-
sitatea din Cambridge), din lucrarea „The Companion Cam-
bridge to Postmodernism“, unde menţionează despre „relaţia 
postmodernismului cu modernitatea şi semnificaţia sa pentru 
literatură, film, drept, filosofie, arhitectură, religie şi studii cultu-
rale moderne“. Lucruri foarte interesante le descrie şi renumi-
tul eminescolog şi critic literar român Theodor Codreanu, în 
lucrarea „Transmodernismul“, Editura Junimea, 2005: „Trans-
modernismul trece dincolo de modernism, se ridica deasupra aces-
tuia şi se duce în altă stare de existenţă. Teoria haosului ne arată 
că sistemele complexe au abilitatea de a crea ordine în haos, iar 
această ordine este alta decât aceea încătuşată în logica bivalentă 
aristoteliciană. Aşadar, transmodernismul reprezintă transferul 
modernităţii de la marginea haosului într-o nouă ordine socială.“. 
La fel şi ilustrul scriitor şi critic literar Adrian Dinu Rachieru 
vorbeşte cu multă preocupare despre fenomenul în cauză, în 
lucrarea „Elitism si postmodernism. Postmodernismul romanesc 
si circulatia elitelor“, Editura Junimea, 1999, postmodernismul 
fiind descifrat din unghiul sociologiei, vizând societatea prin 
care se transmite dinamitarea certitudinilor iar „dinamitarea 
certitudinilor ne instalează în «haosmos»“; corespunzător Dom-
nia sa relatând: „Fiindcă postmodernismul există într-o «lume 
plurală» şi incontrolabilă, el se dezinteresează de problema sen-
sului şi alungă himera «unităţii» operei, instalându-se în chiar 
imanenţa realului“. Însă dacă să ne referim la filosoful italian 
Gianni Vattimo, care susţine că „Postmodernismul ar trebui să 
fie înţeles ca un episod din istoria creştinismului“, vom vedea că 
obiectul se interpretează din perspectiva de a nu fi marginalizat 
sau chiar distrus complet conceptul despre metafizică, dome-
niu din arta filosofiei care determină natura lumii din Univers 
şi anume: spiritul, putera divină – Dumnezeu, sufletul, nemu-
rirea. După cum se întrevede şi după cum sunt interpretate 
aspectele respective de majoritatea criticilor literari, filosofi, 
atunci putem concluziona „că fenomenul postmodernismului 
se află la o răscruce de drumuri, între stări de învălmăşeală şi 
nelămurire, cu contururi vagi unde semnificaţia lucrurilor prin 
cunoaştere devine doar materia contra cost, costul având o 
valoare care se aplică într-un mod arbitrar, probabil absolut-ireal“. 
Fiind pus în circulaţie şi conceptul de haos în discursul despre 
postmodernismul literar, atunci există probabilitatea că feno-
menul în cauză este inundat de complexe serioase sau, mai bine 
zis, este cuprins în limitele unui traumatism social care reacţi-
onează în mod beteag, procesul fiind ireversibil, organizarea şi 
manifestarea cu caracter relativ-variabil devenind insensibilă la 

orice fel de acţiuni, comunicarea reunind în sine elemente dis-
parate ce sunt lipsite de armonie şi legătură (bineînţeles, nu în 
majoritatea cazurilor), care, toate în complet, duc spre moar-
tea prematură a umanismului – omul cu creaţia sa literară ocu-
pând poziţia, să zicem, posibil neadecvată în ierarhia valorilor. 
Ca urmare, foarte mulţi scriitori din epoca postmodernă (cu 
precădere de prin anii două mii şi până la ziua de azi, avântul 
fiind enorm) îşi realizează creaţiile după propriul plac, stil şi 
viziune, fără a ţine cont de vreo oarecare regulă sau de careva 
rânduieli literare, rezultatul final fiind obţinut prin compune-
rea unor texte neînsemnate şi caraghioase, pline de înscenări 
de mascaradă, care uneori de-a dreptul sunt ridicole, semni-
ficaţia celor scrise marcând tehnici instabile, necalitative şi 
neadecvate pentru arta literaturii.

La ziua de azi sistemul de funcţionare al postmodernismului, 
în general, se manifestă aproape identic în majoritatea ţărilor 
de pe mapamond, diferenţa prezentându-se prin nivele de alti-
tudine, decadenţă, substracţie. Este aproape identic şi procesul 
ce se derulează în literatura postmodernistă, evoluţia în cul-
tura universală (în mod aparte în ţările occidentale – Franţa, 
SUA, etc.) manifestându-se după al doilea război mondial sau 
de prin anii’ 50 ai secolului XX (Charles Olson fiind acel care în 
anul 1950 a aplicat termenul de postmodernism în literatură), 
ca utilitate marcându-se mult cunoscută de prin anii şaptezeci. 
După toate aprecierile marilor reprezentanţi ai literaturii occi-
dentale (Arnold Joseph Toynbee, specialistul care a utilizat pen-
tru prima dată în anii’ 40 noţiunea de postmodernism în lucra-
rea „Studiul Istoriei“ – zece volume aparute în anii 1934–1954, 
ulterior au fost completate cu alte două „Studiu asupra istoriei“ 
care descriu ascensiunea si declinul civilizatiilor; Jean-François 
Lyotard, Charles Olson, Charles Jencks, Jean Baudrillard, Michel 
Foucault, Ihab Hassan, Fredric Jameson, alţii) este demonstrat 
faptul că caracteristica postmodernismului se asociază ireproşa-
bil cu cea a modernismului. Drept urmare, şi postmodernismul 
literar românesc se alăturează, se conformează conceptului 
respectiv, încadrându-se în calitate de curent cultural după 
a doua jumătate a anilor şaizeci, iar în calitate de orientare 
literar-teoretică la începutul anilor optzeci. Ca modalitate de 
afirmare, literatura română până la anii 1989 a existat printr-un 
postmodernism restrictiv-limitativ, apoi după această peri-
oadă s-a instalat o mişcare literară de tip liberalizat unde vizi-
unea scriitorului putea fi expusă în mod deschis, fără ascunzi-
şuri sau careva constrângeri, astfel instaurându-se activitatea 
sigură şi reală prin postmodernitate. Se cunoaşte foarte bine 
că literatura română postmodernă până la căderea dictatu-
rii comuniste (revoluţia din decembrie 1989), în cazul dat se 
pune accentul pe genul epic în proză care, în deosebi, de până 
la anii’ 80 a existat sub o formă tăinuită, numită sau consde-
rată subterană – motivele fiind cenzura, control aplicat pen-
tru a interzice publicarea unor lucrări literare prin intermediul 
cărora se aborda adevărul existent din societate despre situa-
ţia social-politică. Necătând la restricţiile instaurate în peri-
oada comunismului, scriitorul din societatea română oricum 
şi-a înscris viziunea prin intermediul întrunirilor literare (ca 
exemplu: cenaclul literar Universitas al studenţilor, Centrul uni-
versitar din Bucureşti, coordonat de Mircea Martin, 1977-1984; 
grupul de prozatori Costache Olăreanu,
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I

Cinema

Raluca FARAON

Woody Allen – un artist total (II)
În 1978, când a lansat prima sa dramă, Interioare, Woody Allen 
cunoscuse un important succes de public şi de critică prin 
filmul Annie Hall. Oricum răsfăţat de Marile Studiouri, care 
i-au permis dintotdeauna să facă absolut ce voia cu bugetul 
propus, în acest caz, au fost extrem de binevoitori (Universal 
Artists) în a-i oferi totală libertate în ceea ce priveşte un film 
cu totul atipic cineastului, şi anume o dramă psihologică, eli-
tistă, cu dialoguri artificiale, marcate de influenţe din Cehov 
şi Bergman. Evident, a fost un dezastru în ceea ce priveşte 
receptarea critică din presa vremii. Revăzut azi, în contextul 
epocii, filmul are câteva atuuri care nu îşi pierd din valoare: 
jocul lui Geraldine Page şi al lui Maureen Stapleton (ambele 
nominalizate la Oscar), imaginea semnată de Gordon Willis, 
ideea de a corela interioarele pe care le aranja Eve1 cu lumea 
interioară (minte, imaginaţie, conştiinţă, după caz) a fiecărei 
femei din acest film, lipsa muzicii, accentuarea zgomotelor de 
fond care subliniază stările de spirit tensionate. De neuitat, în 
acest sens, scena în care Eve 
se pregăteşte să se sinucidă, 
e deosebit de calmă, iar ten-
siunea care generează o ast-
fel de hotărâre este exprimată, 
metaforic, prin exacerbarea 
zgomotului pe care îl produce 
banda adezivă lipită pe cerce-
velele ferestrelor. Imaginea cu 
cele trei surori surprinse din 
profil, atât la începutul filmu-
lui, cât şi la sfârşit, e cel mai 
frumos moment din Interi-
oare, foarte stilat, oarecum 
tarkovskian. Întrebat de Stig Björkman dacă e nemulţumit 

1  Poate numele nu e chiar întâmplător, ar fi o trimitere la prima femeie 
creată, care generează în fiicele ei un atavic şi contorsionat sentiment 
de vinovăţie.

de acest film, Woody Allen spune că, dacă ar putea să refacă 
filmul, structural, ar fi introdus personajul Pearl (Maureen 
Stapleton) mai devreme în film şi ar fi atenuat, astfel, răceala 
generală; de asemenea, ar fi făcut dialogurile mai puţin lite-
rare. Privit din perspectiva întregii creaţii alleniene, filmul 
este important pentru că demonstrează capacitatea regizoru-
lui de a problematiza profund teme şi motive care sunt recu-
rente în opera sa: relaţiile familiale (mai ales între soţi, între 
părinţi şi copii, între surori, cu aducerea în discuţie a adul-
terului, subiect delicat în societatea şi cinematografia ameri-
cană), rolul artei şi condiţia artistului, superficialitatea cău-
tării celebrităţii, implicaţiile morale ale crimei.

Cuplul
De-a lungul creaţiei sale, Woody Allen a mizat, mai ales în 
comedii, pe tensiunea specifică dintre bărbat şi femeie în rela-

ţia de cuplu. Dialoguri spu-
moase, reacţii imprevizibile, 
etalarea unei soi de anxietăţi 
iraţionale din partea bărba-
tului, ocrotit, matern, de cele 
mai multe ori, de o parteneră 
mult mai rezonabilă decât el. 
Femeile din filmele sale sunt 
favorizate voit, sunt intere-
sante, au umor, prezenţă de 
spirit, de multe ori sunt inte-
lectuale (scriitoare, profe-
soare universitare) sau vor să 
realizeze ceva durabil (în artă, 

fotografie sau măcar design interior). Asta nu înseamnă că 
sunt menajate: crize de isterie, de gelozie, snobism şi infatuare 
vor întruchipa şi ele, în egală măsură. Dar dacă, în comedii, 
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problemele serioase din cuplu erau atenuate prin umor, în 
drame sau în filmele de nişă2, acestea se configurează serios, 
fără menajamente. În ciuda faptului că el însuşi a trecut prin 
mai multe căsătorii ratate, că a avut o relaţie tumultuoasă 
cu Mia Farrow până să-şi găsească liniştea alături de fiica 
adoptată a Miei, Woody Allen crede că fidelitatea în cuplu 
e cheia echilibrului în viaţă. Aşa cum zice, de altfel, Isaac în 
Manhattan: „Cred că oamenii ar trebui să se cupleze pe viaţă. 
Ca porumbeii sau catolicii“. În Interioare, incompatibilitatea 
soţilor devine o problemă existenţială care îi marchează nu 
numai pe ei, dar, mai ales, pe cele trei fiice: Renata (Diane Kea-
ton) este o poetă celebră, extrem de egoistă, însă, ca şi mama 
ei, îl complexează pe soţul ei 
care va căuta refugiu în sex 
de ocazie cu o persoană fri-
volă, sora mai mică a Renatei, 
aşa cum tatăl şi-a găsit refu-
giul în Pearl, o văduvă tandră, 
dar extrem de vulgară; Joey 
nu îşi găseşte sensul în viaţă, 
în carieră, va face un avort 
din cauza confuziei ei iden-
titare, a ambiţiei de o egala 
pe Renata, punând în pericol 
propria sa căsnicie. Cea mică 
a ales calea facilă a actoriei la 
Hollywood, dar este singură 
şi dependentă de droguri. În 
Manhattan, Isaac dezaprobă aventura celui mai bun prie-
ten al său cu jurnalista snoabă (Diane Keaton), dar asta nu îl 
împiedică să facă, la rândul său, greşeli fatale: are o relaţie cu 
o minoră, profită de faptul că ea e matură în gândire şi mai 
stabilă emoţional decât el şi că îl iubeşte, o alungă din viaţa 
sa pentru a se cupla cu ziarista care se va întoarce la prietenul 
său căsătorit, aşa că, umilit, va încerca să reînnoade relaţia cu 
Tracy. În Hannah şi surorile ei, personajul jucat de Michael 
Caine are o aventură cu una dintre cumnatele sale. În Sep-
tembrie3, relaţia dintre două prietene (Mia Farrow şi Diane 
Wiest) este la un pas de a se distruge pentru că una dintre ele 
o surprinde pe cealaltă (femeie măritată şi cu copii, desigur) 
sărutându-se cu bărbatul de care era îndrăgostită. În Cealaltă 
femeie, Marion (Gena Rowland), profesoară de filozofie, s-a 
căsătorit a doua oară cu un medic de succes (începuseră rela-
ţia prin adulter, ambii fiind căsătoriţi), ratând o mare iubire 
cu un scriitor (Gene Hackman), astfel încât va păţi acelaşi 
lucru: al doilea soţ o înşală cu cea mai bună prietenă a ei. În 
Soţi şi soţii, lucrurile sunt complicate nu numai prin ceea ce 
fac personajele, dar, mai ales, pentru că nu se ţin de cuvânt. 
Filmul începe cu o lovitură de teatru: cuplul jucat de Judy 
Davis şi Sidney Pollack îşi anunţă prietenii (soţii interpretaţi 

2  Drame: Interioare (1978); Septembrie (1987); Cealaltă femeie (1988); 
Match Point (2005); Visul Casandrei (2007); Blue Jasmine (2013); Roata 
minunilor (2017). Filme de nişă: Manhattan (1979); Hannah şi suro-
rile ei (1986); Delicte şi fărădelegi (1989); Soţi şi soţii (1992); Celebri-
tate (1998); În lipsa raţiunii (2015). 

3  Film criticat de francezi pentru că, aici, Woody Allen foloseşte făţiş 
elemente din teatrul lui Cehov şi modul de filmare al lui Kurosawa, 
regizor pomenit de personajul principal feminin. În afară de dialo-
guri, nu e, propriu-zis, un film specific lui. Este cel mai teatral film al 
lui Allen, filmat exclusiv în interior. 

de Woody Allen şi Mia Farrow) că se vor despărţi amiabil, 
stârnind revolta celor din urmă. Vor avea aventuri, dar, în 
final, se vor împăca. La polul opus, ceilalţi doi vor cădea pradă 
unor sentimente pe care nu le credeau posibile: romancie-
rul aproape se îndrăgosteşte de o studentă talentată (Juliette 
Lewis) care trece de la admiraţie necondiţionată faţă de opera 
lui la o critică fără menajamente a ultimului său roman, dar 
va rămâne singur după divorţ, iar fosta lui soţie se va căsători 
a treia oară cu un coleg de serviciu (Liam Neeson), pe care îl 
cuplase iniţial cu prietena sa nevrotică, în perioada de sepa-
rare. În Roata minunilor, viaţa patetică a lui Ginny (Kate Win-
slet) este cauzată de un adulter. Era adorată de soţul ei, dar, 

fiind actriţă, are o aventură 
frivolă cu un regizor. Căsnicia 
ei se destramă, copilul lor va 
fi tulburat psihic din această 
cauză şi va deveni piroman, 
ea se recăsătoreşte cu un băr-
bat mai în vârstă, alcoolic, a 
cărui fiică era căsătorită cu un 
gangster. O aventură (de data 
asta cu pasiune reală) cu un 
salvamar care încerca să fie 
dramaturg, mult mai tânăr 
decât ea, nu o va salva, pen-
tru că tânărul se va îndrăgosti 
de fiica ei vitregă. În Crime şi 
fărădelegi şi în Match Point, 

din cauza unei aventuri, bărbatul ameninţat că i se va dis-
truge căsnicia îşi omoară amanta. În Blue Jasmine, din cauza 
unei aventuri a soţului, soţia îşi denunţă soţul la FBI pentru 
escrocherie, pierd toată averea, el se sinucide în celulă, ea o 
ia razna. Dar Woody Allen nu satirizează nicio clipă compli-
catele relaţii amoroase. Deşi este convins că armonia rezidă 
în fidelitate, în dragostea tihnită din cadrul căsătoriei, el nu 
poate ignora faptul că sentimentele sunt iraţionale şi că oame-
nii care par extrem de lucizi şi echilibraţi (mai ales intelectua-
lii) pot fi capabili de gesturi şi reacţii neghioabe, chiar pericu-
loase. Meritul lui constă în a surprinde firescul dialogului în 
exprimarea sentimentelor, iar punerea sub microscop a gân-
durilor, trăirilor şi emoţiilor sofisticate (cu toate reacţiile adia-
cente: anxietate în faţa morţii, a bolii, a bătrâneţii) din cadrul 
cuplului are credibilitate. Poate mai mult decât influenţa berg-
maniană, aici se poate observa inspiraţia din filmele Noului 
Val Francez, iar prin Woody Allen, cinematografia americană 
devine mult mai subtilă şi profundă în ceea ce priveşte rela-
ţia de cuplu, dragostea, trădarea sau ratarea existenţială. De 
asemenea, e lăudabil faptul că aceleaşi motive sunt prezen-
tate variat prin structură şi tehnică cinematografică diferite. 
Manhattan e filmat alb-negru, e un poem cinematografic rafi-
nat şi sensibil. Hannah şi surorile ei are capitole cu titlu, pre-
zintă aceeaşi scenă (o masă la care sunt invitate toate rudele, 
de Ziua Recunoştinţei) în mod diferit, nu ca structură, ci ca 
însemnătate, la începutul şi la finalul filmului. Soţi şi soţii e 
filmat cu camera de mână, tremurat, uneori, personajele ies 
cu totul din cadru, alteori, se aude doar vocea unuia dintre 
personaje (romancierul şi studenta în taxi). Tot în acest film, 
regizorul foloseşte metoda investigaţiei: din când în când, 
personajele se confesează în faţa camerei, ca şi cum ar fi în 
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faţa unui psihiatru sau reporter (întrebările sunt puse din off, 
Woody declarând, în cartea cu Stig Björkman, că ar putea fi 
spectatorul generic). În Interioare, nu este muzică, începu-
tul şi finalul coincid ca imagine. Roata minunilor prezintă 
în culori extrem de vii o lume hibridă, cu un dramaturg în 
devenire şi o fostă actriţă, alături de oameni simpli, vulgari, şi 
gangsteri. În Blue Jasmine, detaliile se dezvăluie treptat, prin 
fuziunea prezentului cu trecutul (amintirile Jasminei). La 
fel, în Cealaltă femeie, detaliile despre conştiinţa lui Marion, 
despre visele şi aspiraţiile sau regretele ei se dezvăluie trep-
tat, prin amestecul de prezent şi amintire, dar şi prin metode 
mai puţin convenţionale: visul teatral şi preluarea gânduri-
lor ei ascunse de către Hope (Mia Farrow) care se confesează 
unui psihiatru, iar discuţiile 
acestea se aud printr-o ţeavă 
de către Marion.

Relaţiile 
familiale
Sunt mult mai puţin credi-
bile decât cuplul. De fapt, în 
toată filmografia sa, părinţii 
şi copiii sunt prezentaţi for-
mal. Există, e adevărat, dar, oricât s-ar strădui regizorul, nu 
sunt surprinse autentic legăturile afective sau relaţia profundă 
dintre ei. În Complexul lui Oedip, dat fiind că e o comedie, e 
memorabilă relaţia prin satiră: mama devine o figură abstractă, 
o întruchipare a unei idei (mama evreică superprotectoare), 
care, ca pisica din Cheshire, rămâne încremenită pe cerul 
New Yorkului până fiul renunţă la iubita sa creştină. În Zilele 
Radioului, e evocată familia extinsă, cu afecţiunea şi ridico-
lul fireşti unei microcomunităţi alcătuite din indivizi şi indi-
vide extrem de diferite ca fire şi preocupări. Ceea ce încearcă 
în drame însă nu are deloc credibilitate. Până la urmă, de ce 
sunt cele trei fete zdruncinate existenţial în Interioare? Pen-
tru că mama este o persoană rece, stilată, obsedată de mese-
ria ei de decorator? Şi pentru că a fost închisă la azil? Mult 
mai credibil este un film realizat de un actor, Robert Redford 

– Oameni obişnuiţi (1980) –, recompensat cu Oscar, în care 
răceala inexplicabilă a unei mame l-a determinat pe fiul ei să 
aibă crize profunde existenţiale şi să apeleze la un psihiatru. 
În Match Point, mama englezoaică nu este de acord ca fiul 
ei să se căsătorească cu o actriţă ratată. În Roata minunilor, 
mama îşi neglijează fiul devenit piroman. Expuse, motivele 
par grave, dar regizorul nu le dezvoltă niciodată prea mult. 
În Septembrie, un motiv preluat din Sonată de toamnă al lui 
Bergman sfârşeşte în derizoriu, ca în finalul Unchiului Vania 
de Cehov (dar fără fiorul metafizic şi poetic din piesă): Lane 
este marcată psihic de faptul că mama sa (o actriţă celebră) 
l-a împuşcat pe soţul său (un gangster violent) şi a dat vina pe 
ea (fiind atunci minoră) la proces pentru ca să scape. Relaţia 
lor aşa-zis tensionată este subţire ca modalitate de transmi-
tere a conflictului psihologic, iar la sfârşit, oricum se împacă 
şi îşi continuă viaţa departe una de alta. Din punctul acesta 
de vedere, Almodóvar este un regizor mult mai intuitiv, şi el 
a folosit motivul din Sonată de toamnă de Bergman (mama 

talentată şi fiica mediocră) în Tocuri înalte, dar a ales alte mij-
loace de exprimare, mai pătimaşe, neuitând să citeze sursa: 
Bergman şi filmul sunt amintiţi de Victoria Abril. Woody a 
mărturisit că relaţiile dintre femei îl interesează în mod deo-
sebit. Motivul celor trei surori, preluat de la Cehov, îl exem-
plifică în Interioare şi Hannah şi surorile ei. Cam după acelaşi 
tipar: una dintre surori este mai generoasă, mai altruistă, una 
e nesigură pe ea şi se droghează, alta e competitivă profesio-
nal şi egoistă. În Blue Jasmine, două surori adoptate sunt pre-
zentate în contrast: una e superbă, inteligentă, parvine prin 
căsătorie în înalta societate, după care pierde tot şi înnebu-
neşte, cealaltă este mai simplă, dar e echilibrată şi caută ferici-
rea în ceea ce are la îndemână. Nicăieri însă nu se simte sub-

tilitatea nuanţelor sufleteşti. 
În Visul Casandrei4, doi fraţi 
ajung într-o situaţie hazar-
dată de Cain şi Abel: unul îl 
ucide accidental pe celălalt, 
după care se sinucide. E ca 
şi cum ar aplica reţete cul-
turale fără pic de talent în 
domeniu. Poate că handica-
pul acesta provine din faptul 
că este american, unde visul 
american se bazează pe fami-
lie, poate contează faptul că a 

crescut într-un mediu afectuos şi liniştit. Una peste alta, Allen 
excelează în prezentarea cuplului, nu a familiei.

Crima
În comedii, apare acest motiv de două ori: în Misterul cri-
mei din Manhattan şi în Bomba zilei. Aluzii la filme celebre 
sunt cu duiumul, tensiunea specifică unui policier pune în 
lumină şi mai puternic comicul de situaţie şi de limbaj. În 
ambele situaţii, criminalul este prins. În ceea ce priveşte dra-
mele şi filmele de nişă, situaţia este cu totul diferită. Crima 
este un pretext pentru o problematizare extrem de nuanţată 
a moralităţii, a raportului omului care ucide cu sine însuşi. 
Prima dată este prezentată în Crime şi fărădelegi, unul din-
tre cele mai bune filme ale lui Woody Allen. Judah (Martin 
Landau) este un medic de succes, realizat, cu familie şi cari-
eră, filantrop. Viaţa lui este dată peste cap când Dolores 
(Anjelica Houston), amanta lui mai tânără, ameninţă că îi 
va spune totul soţiei pentru că nu divorţează ca să fie împre-
ună. După câteva crize de conştiinţă, acceptă propunerea 
fratelui de a rezolva problema prin crimă. Este angajat un 
gangster, dar Judah se va duce în apartamentul amantei şi 
o vede pe aceasta ucisă. Deşi impactul emoţional e uriaş, 
Judah va depăşi momentul şi va trăi împăcat cu sine. Ace-
eaşi idee este reluată în Match Point, complicată de faptul 
că protagonistul e tânăr, parvenit şi îşi ucide amanta tânără 
care era însărcinată cu el. De ce a reluat ideea? În autobio-
grafia sa, Apropo de nimic, Woody Allen mărturiseşte că l-a 

4  Interesant e faptul că în acelaşi an, 2007, alt film memorabil are pre-
miera, cu un motiv asemănător: doi fraţi ajung să facă o crimă şi sub-
stanţa filmului constă în tensiunea graduală dintre cei doi care îi va 
distruge. Este vorba de Înainte ca diavolul să ştie că ai murit, ultimul 
film al lui Sidney Lumet. 
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nemulţumit faptul că în Delicte şi fărădelegi a inserat o parte 
comico-satirică despre un fandosit superficial, Lester (Alan 
Alda), drept care a realizat acest thriller stilizat, extrem de 
grav şi cu note poetice. Nu e prima oară când se înşală vor-
bind despre filmele sale. Delicte şi fărădelegi pune problema 
crimei conjuncturale într-un mod filosofic. Judah este pre-
zentat într-un proces lent şi credibil, din punct de vedere psi-
hologic, de degradare a conştiinţei de dragul salvării aparen-
ţelor sociale şi familiale. Dar procesul este accentuat tocmai 
de fundalul normal în care îşi desfăşoară existenţa Lester şi 
Cliff (Woody Allen), cumnatul său care este angajat de Les-
ter pentru a-i prezenta viaţa într-un documentar. Deşi con-
ţine momente comice, nici partea aceasta nu este lipsită de 
momente grave (cum ar fi momentul delicat în care sora lui 
Cliff, divorţată, se întâlneşte cu un bărbat aparent normal, 
în vederea unei relaţii, şi acesta îşi arată pornirile scatofile). 
Sau momentul în care Cliff descoperă cu stupoare că filoso-
ful căruia îi luase un amplu interviu şi care dovedeşte o mare 
profunzime şi optimism se sinucide brusc. Dar, în ansam-
blu, lumea aceasta pestriţă, cu bune şi rele, cu sensibilitate 
şi ridicol, deopotrivă, reprezintă viaţa care îşi urmează cur-
sul ei firesc şi absurd, astfel, se potenţează tensionat criza de 
conştiinţă a lui Judah, iar hotărârea lui de a depăşi grozăvia 
crimei devine şi mai înspăimântătoare. În Match Point, nu 
există nici un moment ilar, totul e tensionat şi grav. Personajul 
masculin spune la începutul filmului că totul ţine de hazard. 
Două imagini superbe şi poetice punctează această idee. Una 
e la început, ca o confirmare a spuselor sale: o minge de tenis 
loveşte fileul; dacă norocul e de partea ta, va cădea în par-
tea ta de teren. Imaginea este reluată la final, simetric. După 
ce ucisese o bătrână şi îi luase bijuteriile şi medicamentele 
ca să pară că e opera unui drogat, Chris le aruncă în Tamisa. 
Verigheta bătrânei loveşte balustrada falezei şi cade pe pavaj. 
Aşa o va găsi un drogat care va fi ucis în imobilul bătrânei şi 
Chris va scăpa de acuzaţia de crimă, deşi era principalul sus-
pect. Ideea celor două pelicule surori este redată de regizor 
în dialogul cu Stig: „trăim într-o lume în care nimeni nu te 
pedepseşte dacă nu te pedepseşti tu însuţi“. Poate de aceea, 
Delicte şi fărădelegi este atât de profund, pentru că nu oferă 
o rezolvare facilă, ci doar problematizează neliniştitor. Nu 
întâmplător, filmul stă sub semnul orbirii. Judah este ocu-
list, vindecă oameni, dar este capabil şi să ucidă. Dolores 
avea probleme cu ochii, dar credea că ei sunt oglinda sufle-
tului. Este o formă de orbire romantică, pentru că se lasă 
prinsă într-o relaţie fără finalitate şi va muri din cauza asta, 
iar ochii pe care Judah îi închide cadavrului sunt o metaforă 
a orbirii conştiinţei. Rabinul orbeşte treptat (în sensul că nu 
cunoaşte realitatea înconjurătoare sau o ignoră), dar este 
singurul mântuit pentru că are credinţă. Obiectivul came-
rei lui Lester e unul care distorsionează realitatea, al lui Cliff 
e lucid, dar e lovit de hazard: filosoful se sinucide, iar Lester 
nu va accepta varianta lui de documentar în care îl prezintă 
ca un magaloman de tipul lui Mussolini. În Visul Casandrei, 
crima generează procese de conştiinţă în fratele dependent 
de jocuri de noroc şi pariuri (Colin Farrell), iar hazardul va 
lovi dramatic pentru că fraţii se iau la bătaie, unul moare acci-
dental, iar celălalt se sinucide. Totuşi, unchiul lor – autorul 
moral al crimei – scapă de justiţia umană şi, la fel ca restul 

personajelor amintite, dacă nu se pedepseşte singur, dacă nu 
alege binele, el va scăpa. Regizorul pune problema crimei 
dostoievskian, dar nu alege varianta răscumpărătoare din 
Crimă şi pedeapsă, nu e nicio Sonie care să îi călăuzească spre 
părere de rău. Aparent, devin supraoameni care au voie să 
facă ce vor. Îi revine spectatorului alegerea de a medita asu-
pra situaţiei existenţiale dilematice. În filmul În lipsa raţiunii, 
profesorul de filosofie (Joaquin Phoenix) se autoiluzionează 
că gestul său criminal faţă de un judecător corupt va aduce 
pace în viaţa unei femei nedreptăţite de acesta. Îi dă „sens“ 
existenţei, îl îndepărtează de alcool şi de plictisul existenţial. 
Hazardul va face să fie pedepsit, pentru că, în încercarea de 
a-şi ucide amanta care îl forţa să se autodenunţe, calcă pe o 
lanternă şi cade în puţul liftului. Woody nu caută în aceste 
filme să rezolve o intrigă poliţistă. Nici să sugereze că jus-
tiţia umană nu este eficace. Pune problema crimei filosofic, 
fără să ofere un răspuns clar. Ceea ce e incitant şi profund, 
dar incomod pentru spectator.

În loc de concluzii
Woody Allen este unul dintre cei mai mari regizori ame-
ricani în viaţă, dar cu deschidere europeană. E de apreciat 
pentru curajul de a experimenta mereu, ceea ce nu l-a ferit 
de anumite eşecuri sau de rateuri. Important e că a experi-
mentat mereu, a învăţat din greşeli, aşa încât opera sa este 
variată, modernă, vie, rezistă trecerii timpului. Un comediant 
de geniu în ceea ce priveşte dialogurile, dar dovedind vele-
ităţi dramatice şi poetice, regizorul este azi un deschizător 
de drumuri în multe privinţe, chiar şi de tehnică cinemato-
grafică. A muncit mereu şi asta l-a interesat doar, s-a ferit de 
compromisuri în munca sa, de celebritate facilă, a adus în fil-
mele sale ceea ce cunoştea, ceea ce îi plăcea, oferind actorilor 
posibilitatea de a crea partituri unice (multe recompensate 
cu Oscar). Dragostea sa pentru filme şi muzică, pentru lite-
ratură şi teatru s-a topit firesc într-o operă variată şi sinceră. 
Deosebit de profundă. Mai mult gravă, existenţial vorbind, 
decât facil-umoristică. Pentru că regizorul-actor-scenarist 
crede că arta are doar rolul de a-i distra pe oameni, iar artis-
tul trebuie să se ferească de ideea păguboasă că arta poate 
mântui şi să cadă pradă propriei aroganţe. Artistul trebuie 
să muncească şi să ofere publicului un pic de alinare într-un 
univers indiferent şi absurd. Surd la laude, atent la vocea 
conştiinţei sale, recunoscător marilor creatori care l-au for-
mat şi l-au inspirat. Cum să nu te inspire o astfel de viziune 
lucidă, cum să nu te ataşezi iremediabil de personajele sale, 
cum să nu vrei să revezi periodic filmele sale? Bufon şi filo-
sof, cum îl numeşte Dana Duma, Woody este unul dintre cei 
mai rafinaţi regizori autor în viaţă, profund şi sensibil. Iar 
filmele sale – par viaţa însăşi: nostimă şi crudă, deopotrivă!
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Părintele lui Guguţă se destăinuie
SPIRIDON VANGHELI ÎMPLINEŞTE ÎN IUNIE 90 DE ANI

O excepţională realizare editorială şi tipografică dedicată celui 
mai tradus scriitor moldovean contemporan a apărut în anul 
2019 la Chişinău, „Spiridon Vangheli: destăinuiri din ţara lui 
Guguţă, copilul care a cucerit lumea!“, de Constantin Bostan.

Scriitor din familia spirituală şi nobilă a lui Creangă, născut 
prin părţile Bălţilor (la 14 iunie 1932, în satul Grinăuţi), Spiridon 
Vangheli a ajuns celebru prin personajul sau Guguţă cu care a 
cucerit copiii din peste 40 de ţări. Eroii cărţilor sale, Guguţă, Ciu-
boţel sau Pantalonia au fost îndăgiţi imediat de copiii de pe întreg 
mapamondul: din America, Egipt, China sau Japonia, din Fin-
landa, Germania până în Arabia sau India. De altfel, părintele lui 
Guguţă a fost distins cu numeroase diplome şi medalii interna-
ţionale ce se acordă autorilor de literatură pentru copii, cea mai 
importantă dintre ele fiind, probabil, Diploma de Onoare Inter-
naţională „Hans Christian Andersen“, în 1974, conferită de Con-
siliul Internaţional al Literaturii pentru Copii, 
întrunit la Rio de Janeiro. Evident, scriito-
rul a fost decorat şi în ţara sa cu Premiile de 
Stat ale Moldovei, ale Uniunii Sovietice şi ale 
Academiei Române (1996). Încă un amănunt 
despre părintele lui Guguţă: Spiridon Van-
gheli este, împreună cu poetul Grigore Vieru, 
autor al primului „Abecedar“ de la Chişinău, 
cu litere latine, în 1970, după zeci de ani de 
scriere în Basarabia cu slove chirilice.

Cartea de faţă nu este o sumă de intervi-
uri cu ilustrul scriitor, cum s-ar aştepta citi-
torii, ci e rodul unei colaborări inedite, cum 
aflăm, de altfel, din primele pagini: „De mulţi 
ani ne-am cunoscut cu scriitorul Constantin 
Bostan, pe atunci director al Bibiliotecii jude-
ţene „G. T. Kirileanu“ din Piatra Neamţ. De 
câte ori ne întâlneam îmi spunea: – Haideţi să 

mai stăm puţin de vorbă (şi iar punea între noi reportofonul). Nici-
odată, absolut niciodată nu m-am gândit că scriem, în felul acesta 
o carte… Şi uite-aşa, mai bine chiar de şapte ani, oriunde ne prin-
dea timpul, vorbeam. Nu aveam nici un plan, nici un „desfăşură-
tor“, nici o schiţă – nimic prestabilit… Să nu tac, asta era problema“.

În cele 430 de pagini ale cărţii Spiridon Vangheli povesteşte 
cu talentul său unic, cu nostalgie şi umor întrega sa existenţă, 
toate întâmplările mai importante din cele nouă decenii de viaţă: 
copilăria, şcoala primară şi Institutul Pedagogic, debutul literar şi 
notorietatea literară ulterioară, lupta sa cu mecanismele cenzu-
rii dar şi vizitele sale peste hotare cu ocazia unor lansări de cărţi, 
conferinţe sau decernări de importante premii. Deşi povestirile 
din carte sunt, toate, deosebit de intersante, mă voi opri doar la 
câteva episoade mai semnificative. Cel dintâi este un dureros epi-
sod din copilărie, de pe vremea lui Stalin: „Ţin minte că, într-o 

zi, tata s-a întors acasă tare necăjit şi a spus: 
Nu mai avem ce da. Rămăsese dator la stat cu 
vreo sută de kile de grâu, fiindcă dările erau 
mari, foarte mari, dar roadă nu prea se făcuse 
în anul acela… Şi-atunci, a luat tata vaca din 
ogradă şi a dus-o de funie în satul Sofia, unde 
era punctul de colectare pentru stat. Se înţele-
sese dinainte cu şeful depozitului de acolo să 
ducă vaca în grajdul lui şi să primească ast-
fel o chitanţă, cum că şi-a plătit toate cotele, 
toate dările… Şi a venit acasă cu chitanţa şi 
cu mâinile în buzunar, vaca urmând să dea 
lapte la casa omului acela“.

Între volumele semnate de Spiridon Van-
gheli este şi cel întitulat „Copii în cătuşele 
Siberiei“, carte în care sunt descrise marile 
drame ale copiilor datorate excesului de 
putere şi fanatismului ideologic din aceeaşi 
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perioadă stalinistă: „Am pornit de la o mare şi cutremurătoare 
surpriză. Iată, eram la Bălţi, la o întâlnire cu copiii de la Şcoala nr. 
1. Nu ştiu cum s-a întîmplat de a venit vorba, dar, la un moment 
dat, am întrebat: – Măi copii, cine a fost Stalin? Tăcere. Tăcere 
totală, înţelegi… O şcoală întreagă în faţa mea şi aproape că 
auzeai musca! Într-un târziu, unul a ridicat mâna: Stalin a fost 
un neamţ! Un neamţ!!! Vasăzică… Stalin a fost un neamţ! M-au 
luat fiorii. Atâtea tragedii au fost pe pământul acesta în numele 
şi prin cinismul lui Stalin şi, până la urmă, nici nu se mai ştie 
de el, deşi cimitirele şi gropile comune sunt pline de victimele lui, 
iar sute de mii de supravieţuitori nu-şi pot opri nici azi lacrimile 
pentru ce au pătimit!… Nu zic că manualele trebuie să vorbească 
în fiece zi de Stalin. Fireşte, în viaţa de toate zilele oamenii mai 
mult trebuie să râdă decât să plângă. Dar să treci printr-o etapă 
atât de neagră a omenirii, a Basarabiei, şi să nu se mai ştie chiar 
nimic-nimic despre acest tartor? Cum mai poţi evita apoi greşelile 
trecutului?… Atunci, m-am încrâncenat şi am scris cartea aceasta 

– şi cred că n-am făcut rău“.
Urmaş demn al lui Creangă, părintele lui Guguţă şi-a dorit 

nespus de mult să vadă meleagurile nemţene. Astfel că, prin anii 
1970, împreună cu câteva familii şi prieteni descind la casa ilus-
trului său înaintaş în ale scrisului pentru copii. Iată cum descrie 
autorul întânirea cu ograda din Humuleştii lui Creangă: „Şi-n 
ziua plecării, ne-am suit într-un autobuz plin de săteni. Au mers şi 
directorul şcolii, Corneliu Rebegea şi câţiva învăţători, ba şi un cio-
ban cu nevasta, dornici să vadă cum îi brânza la Târgu Neamţ!… 
Vă daţi seama ce însemna pentru mine să ajung, în sfîrşit, şi pe 
acest meleag? Am trecut mai ântâi pe la casa lui Alecsandri, la 
Mirceşti, apoi pe la Hanul Ancuţei şi, la capăt, iată Humuleştii! 
Când treceam peste Ozana, mă consolam într-un fel: îi mic Rău-
tul meu, dar nici Ozana nu-i foarte mare. Şi tare mi-a mai plă-
cut; dacă auzeam lătrând un câine, pe loc îmi ziceam: Câinele 
ăsta e din Humuleşti!; dacă auzeam un cocoş, la fel: Cocoşul ăsta-i 
din Humuleşti! Şi cum biserica-i aproape, chiar la răscruce, şi o 
nuntă s-a întâmplat să ne iasă în cale după ce am coborât din 
maşină – cu mire, mireasă, nuni, nuntaşi, cu muzică, vornicei şi 
tot ce-i mai trebuie… Când le-am spus că suntem din Basarabia, 
au întors nunta şi ne-au condus cu tot alaiul, înţelegi, până la 
casa lui Creangă!.. Şi-apoi, poate ne-au şi simţit tare emoţionaţi, 
că eram chiar ca nişte lunateci; nu ne venea a crede c-am ajuns 
în satul şi ograda lui Creangă!“

Scriitorul, ajuns 
în America pen-
tru o lansare carte 
îşi aminteşte cu 
nostalgie că are un 
unchi ajuns acolo pe 
când el era copil şi 
pe care nu l-a văzut 
niciodată: „E drept, 
în casa noastră, încă 
de pe când umblam 
pe sub masă, se vor-
bea des de America. 
Într-o zi, eu chiar am 
întrebat: Mamă, dar 
când o să vină Ame-
rica la noi? De, eu 
credeam că America 

e o femeie. Mama a râs, apoi s-a pus pe plâns. Mi-a spus că fratele 
ei cel mare, Ştefan, e în America. Se întâmplase tare demult: Îna-
inte de Primul Război Mondial, Ştefan, pe atunci flăcău, scăpase în 
fântână o găleată nouă. Bunelul (tatăl lor), când l-a văzut numai 
cu toarta căldării în mână, iute cum era, i-a şi ars o palmă. Ştefan, 
cu moţ şi el: – Aşa? Doar asta ştii!? Plec în America, a strigat şi el, 
aşa, cu capul gol, s-a urcat într-o căruţă cu tineri nemţi de vârsta 
lui şi… dus a fost! Mulţi tineri din colonia germană din satul nos-
tru crescuseră împreună cu Ştefan şi chiar îl rugaseră să meragă 
cu ei, căci se porneau în preajma războiului către America. Şte-
fan nu se da însă cu una cu două, dar căldarea aceea, scăpată-n 
fântână, a hotărât totul. De atunci nu l-am mai văzut, iar bune-
lul, de ciudă şi remuşcări, a astupat fântâna aceea…“

Deosebit de emoţionantă rămâne despărţirea sa de marele 
poet Grigore Vieru, prietenul său drag, după îndoliatul februa-
rie a anului 2009: „În mulţime aceea imensă şi îndurerată, ce s-a 
strâns să-l conducă spre Cimitirul Central din Chişinău, îmi părea 
că-l aud: – Spiridon, ce-i cu lumea asta? A venit la mine? – La tine, 
Grigore… – Dar ce s-a întâmplat? Sunt în spital? – Ai închis ochii, 
aşa, iar lumea crede că ai murit… – Ţii minte? Am fost cu tine la 
spital, la Liviu Damian, şi el ne-a spus: Vorbiţi voi, că eu nu mai 
am putere să întorc limba în gură, dar de auzit, aud. Eu însă nu 
pot deschide ochii, am obosit, Spiridon. Aud paşi… Vin oamenii, 
vin, tot vin şi vin. Le simt respiraţia… Dar de ce ei tac, Spiridon? 

– Ca să nu te trezească… – A, uite că burează… Ştii, poaia e fier-
binte! De ce e fierbinte, Spiridon? – Păi, astea sunt lacrimile lor… – 
Plâng? De ce plâng? – Tu ai plâns cu lacrimile lor şi ei plâng acum 
cu lacrimile tale… – Spune drept, Spiridon, nu cumva am murit?! 

– Nu, Grigore, n-ai murit… Tu ai împărţit inima ta la sute de mii 
de oameni şi astăzi ei au pus fărâmă cu fărâmă din inimile lor şi 
ţi-au făcut o inimă maaare, care va bate întru veşnicie…“

În primăvara anului 2021 apăruse o ştire pe internet că 
părintele lui Guguţă a decedat. Ba şi parlamentarii moldoveni 
au ţinut un moment de reculegere în şedinţa oficială a Parla-
mentului de la Chişinău. Ulterior şi-au cerut scuze: „Ne-am 
grăbit. Să-i dea Domnul multă sănătate domnului Spiridon 
Vangheli“, au transmis ei. Subscriem. Când redactăm aceste 
rânduri părintele lui Guguţă trăieşte. În iunie 2022 va împlini 
90 de ani, iar noi îi urăm din acest colţ de pagină: La mulţi 
ani, maestre!.

Cartea aceasta, apărută în condiţii grafice de lux, la care 
s-au întâlnit în 
mod fericit doi scri-
itori – unul celebru 
şi cuceritor, al doi-
lea plin de acribie 
şi admiraţie – şi 
nişte meşteri tipo-
grafi de elită, ar 
trebui tipărită şi 
într-o ediţie de 
masă, la Chişinău 
sau la Bucureşti. 
E mult prea inte-
resantă, frumoasă, 
importantă, pentru 
a avea acces la ea a 
unui număr cât mai 
mare de cititori.
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Emanoil Marcu (17 octombrie 1948 – 
25 aprilie 2022) a fost unul dintre cei 
mai buni traducători de franceză de 
după 1990. A debutat la Humanitas 
tălmăcind „La Tentation d’exister“ 
a lui Cioran. Datorită lui ne putem 
bucura în limba română de integrala 
Cioran, jurnalul lui Denis de Rouge-
mont, cărţi de Marguerite Yourcenar, 
Milan Kundera, Jean-Claude Carrière, 
Paul Morand, Pascal Quignard, Nico-
las Bouvier, zeci de volume, majorita-
tea apărute la Humanitas.

La împlinirea a 30 de ani de exis-
tenţă a editurii, Emanoil Marcu spu-
nea: „destinul meu personal s-a împle-
tit cu acela, multiplu, al editurii care 
acum, la 30 de ani de existenţă, îşi face 
un bilanţ de etapă. Subsumat aces-
tuia – al meu personal. În biblioteca 
monumentală care conţine cărţile 
Humanitas, un raft adună şi contribu-
ţia mea. Am fost o rotiţă a mecanis-
mului, şi nu văd ce-mi puteam dori 
mai mult. M-am simţit la locul care 

mi se potrivea, m-am simţit respec-
tat, preţuit, ajutat atunci când am avut 
nevoie, şi mai ales am fost alături de 
colegi şi prieteni de cea mai bună cali-
tate umană.“

IN MEMORIAM  
EMANOIL MARCU
Născut la 17 octombrie 1948, în Săveni, 
judetul Botosani, scriitorul şi traducă-
torul de limbă franceză Emanoil Marcu 
trece în Veşnicie pe 25 aprilie 2022.

Emanoil Marcu a debutat publi-
cistic în revista Cronica, în anul 1970. 
Editorial debutează în 1988 cu volu-
mul George Bacovia, Poemă în oglindă 
/Poème dans le miroir, editura Dacia.

Dintre cărţile de traduceri publi-
cate amintim (selectiv): Cioran, 
Ispita de a exista; Cioran, Exercitii de 
admiratie; Cioran, Mărturisiri si ana-
teme; Cioran, Demiurgul cel rău; Cio-
ran, Caiete I; Cioran, Caiete II; Cioran, 
Caiete III; Cioran, Caietul de la Tala-
manca; J.-K. Huysmans, Liturghia 
neagră; M. Eminescu, Elégies et son-
nets, volum bilingv; Nicolas Bouvier, 
Pestele-scorpion; François Furet, Trecu-
tul unei iluzii (co-traducător);Stephane 
Courtois et all., Cartea neagră a comu-
nismului; Guy Corneau, Există iubiri 
fericite?; Pascal Quignard, Vila Ama-
lia; Michel Houellebecq, Particulele 
elementare; Claude Anet, Note despre 
amor; Monica Lovinescu, Cuvântul din 
cuvinte; Lucian Boia, Occidentul; Eugen 
Ionescu, A rupe tăcerea; Jean-Claude 
Carrière, Povestiri filozofice, Cercul 

mincinosilor; Marcel Mathiot, Jurna-
lul unui amant bătrân.

Pentru activitatea sa, Emanoil 
Marcu a primit numeroase premii: 
Premiul Filialei Iaşi a Uniunii Scrii-
torilor din România, Chevalier dans 
l’Ordre des Palmes Académiques (pro-
motia 14 iulie 2002, distinctie acor-
dată de guvernul francez); Medalia 
comemorativă „150 de ani de la nas-
terea lui Mihai Eminescu“. Totodată, a 
primit Bursa pentru traducători lite-
rari a Ministerului francez al Culturii 
si Francofoniei (1995, 2000, 2005) şi a 
urmat stagii la Collège International 
des Traducteurs Littéraires din Arles. 

„Mai importante decât nu ştiu ce premii 
au fost însă aprecierile pe care le-am 
avut din partea unor oameni pe care îi 
respect enorm, de la Gabriel Liiceanu, 
editorul căruia îi datorez în mod hotă-
râtor «cariera» mea de traducător, şi 
până la profesorul Manolescu, care 
mi-a făcut cinstea să scrie despre mine 
în monumentala sa «Istorie a literatu-
rii române»“, aprecia Emanoil Marcu.

Emanoil Marcu a colaborat la revis-
tele Convorbiri literare, Cronica, Dacia 
literară, Ateneu, Steaua, Revista 22 , 
Poesie/Paris, Cahier Bleu/Troyes.

Emanoil Marcu a fost Cetătean de 
onoare al orasului Botoşani.

Prin trecerea în Veşnicie, Filiala Iaşi 
a Uniunii Scriitorilor din România a 
pierdut un traducător de excepţie şi 
o voce importantă a literaturii române 
contemporane.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!
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EMANOIL MARCU
A plecat dintre noi, în zi de Paşti, Emanoil Marcu. Într-o 
săptămînă luminată, cînd primăvara se lăsa greu în acest 
colţ de ţară, în care a ales să trăiască în discreţia care l-a 
caracterizat pe parcursul celor apoape şaptezeci şi patru de 
ani cît a trăit. European, nu numai în sensul geografic, ci în 
cel comportamental, cu o relaţie specială cu francezii, care 
l-au onorat cu distincţii greu de acordat, Emanoil Marcu a 
rezistat într-o provincie în care recunoaşterea unor merite 
autentice în domeniul culturii este greu de înţeles pentru 
cei aflaţi vremelnic la conducerea oraşului şi judeţului.

Traducător de elită, aşa cum l-a categorisit Gabriel 
Liiceanu, cel care i-a acordat un loc important printre cola-
boratorii permanenţi ai Editurii Humanitas. Emanoil Marcu 
i-a tradus integral pentru această editură opera lui Emil Cio-
ran, personalitate a exilului românesc, pe care a avut prile-
jul să-l viziteze înainte de 1989 în garosiniera lui pariziană, 
primind omagiile acestuia ca pe nişte daruri de nepreţuit. 
Emanoil Marcu l-a tradus în franceză pe Eminescu. De ase-
menea, francezii iubitori de poezie au putut citi din poezi-
ile lui Bacovia, Blaga, Vasile Igna, Mihai Ursachi, Nichita 
Danilov, dar şi din alţi poeţi români în antologii din poe-
zia românească din zilele noastre, care au apărut în Franţa. 
Traducerile lui, fie retroversiuni, fie directe erau impecabile, 
acribia lui fiind una care nu lăsa loc inexactităţilor de limbă.

S-a apropiat de literatură din timpul studenţiei, cînd a 
scris poezie, cu care a cochetat pînă tîrziu. A fost colabora-
tor permanent al revistei „Hyperion“, cu o participare dis-
cretă de fiecare dată la viaţa culturală a oraşului, în special 
la întîlnirile cu scriitorii, fiind de multe ori premiat de insti-
tuţii naţionale, cum ar fi Uniunea Scriitorilor din Româ-
nia. Era greu de schimbat din convingerile sale, considera 
că demnitatea şi onoarea sunt cele mai mari şi sigure cali-
tăţi ale unui om. Ca om de lume, de societate avea un umor 
sănătos, fără a se sfii să pună în urechea celui ce-l asculta 
tot felul de întîmplări din cele ce fac parte din naturalia 
non sunt turpia, rîdea sănătos la umorul de calitate, nu i-a 
suportat niciodată pe comunişti, nici pe criptocomunişti, 
pe pesedişti, acuzîndu-i de tot ceea ce au stricat în exis-
tenţa lumii româneşti.

Numele lui va sta alături de marile nume ale literaturii 
române şi franceze din care a tradus, pe care le-a făcut astfel 
cunoscute în cele două ţări, adăugînd de fiecare dată plusul 
de valoare pe care ştia să-l amplifice acolo unde găsea loc 
de aşezat, fără să se simtă intervenţia, artificialitatea, făcînd 
ca totul să fie natural, original.

Grea pierdere pentru cultura română autentică, dar şi 
cîştig prin ceea ce a lăsat în urmă prin activitatea sa crea-
tivă de reală valoare.

Victor TEIŞANU

Lucian Valea, portret sentimental
La 4 aprilie 1992, într-un apartament din municipiul Bis-
triţa, Lucian Valea se despărţea de această lume şi de relativ 
puţinii săi prieteni literari. Era la capătul unui parcurs pre-
sărat cu multe momente dramatice, atât în planul vieţii sale 
de om al cetăţii, cât şi pe tărâmul culturii şi creaţiei artistice. 
Este un exponent tipic al acelei generaţii amânate, sintagmă 
care dă titlul ultimei sale cărţi, un eseu despre generaţia lite-
rară a războiului, ai cărei reprezentanţi de frunte deveneau 
ulterior victime ale gulagului comunist. Cu urmări adesea 
nefaste în viaţa privată, cutremurul politico-social, care 
producea mutilarea istoriei şi elitelor naţionale, s-a abătut 
din plin şi asupra lui Lucian Valea, aflat atunci, alături de 
alţi congeneri, într-o promiţătoare ascensiune literară. Au 
fost apoi ani lungi de detenţie, dar şi mai lungi de izolare, 
meniţi să-i şubrezească echilibrul psihic. Aşa încât, după 
atâtea încercări, inclusiv celebrele colonii de muncă, nu mai 
putea fi vorba de o „întoarcere lângă pământ“, ca în anii 
tineri, ci de una de re-iniţiere în Ithaca sa literară, devenită 
pentru el obsesivă şi traumatizantă. De aici umorile greu 
de stăpânit, numeroasele ieşiri în decor care speriau inami-
cii declaraţi sau ocazionali. Verva sa polemică, alunecarea 

grabnică în oratorie, constituie de fapt un reflex al omului 
încolţit de injustiţie, gata să se apere singur, indiferent de 
consecinţe. Dincolo de acest apetit pentru discurs şi rechi-
zitoriu (sau, după caz, pentru pledoarie), se afla un Lucian 
Valea cu suflet mare şi generos, ţinând veşnic uşa larg des-
chisă pentru prieteni şi cunoscuţi. În fond, Lucian Valea 
era un sentimental incurabil, cu gândul la cele ce puteau fi 
şi n-au fost, la cuvinte nerostite, la pagini nescrise. Întoar-
cerea în Ithaca sa literară, părăsită sub presiunea destinu-
lui ostil, era un miracol şi-l aducea îndărăt, de fapt nu pe 
pragmaticul Ulise, ci pe un Don Quijote visător şi extrem 
de vulnerabil la provocările lumii. Am putea afirma că tot 
ce-a scris poetul după 1972, anul reconectării sale la lite-
ratură, este un efort continuu de recuperare a echilibrului 
interior, pierdut în împrejurări vitrege.

De la balada fastuoasă la tânguirea din lamentaţii, tonul 
poetic înregistrează seismografic prăbuşirile şi înălţările 
autorului. Replierea sa în spaţiul domestic, un fel de iluzo-
riu medicament antidepresiv, călătoriile imaginare în ţinu-
turi exotice sau în trecut, refugiul într-o natură hiperboli-
zată, iată căile alese de Lucian Valea în căutarea armoniilor 
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dinăuntru, a liniştii care să favorizeze impulsul creator. Cel 
puţin în cazul lui Valea, separarea operei de contextul isto-
ric, de tribulaţiile unui complicat traseu omenesc, ar fi o 
eroare. Pentru că acest context existenţial l-a marcat profund, 
alimentându-i sensibilitatea şi nostalgiile şi înrâurindu-i 
inclusiv expresia şi formula artistică. Îşi face intrarea pe 
scena poeziei cu două volume intitulate Mătănii pentru fata 
ardeleană (1941) şi Întoarcerea lângă pământ (1942), exhi-
bând puternice accente naţionaliste şi referinţe locale, motiv 
pentru care este taxat ca tradiţionalist şi 
aşezat în descendenţa lui Goga. E ast-
fel despărţit atât de gruparea Cercului 
literar de la Sibiu, care clama supre-
maţia esteticului, cât şi de nonconfor-
miştii bucureşteni, din jurul revistei 
Albatros, promotori ai rupturii de toate 
formele vetuste şi cultivând, prin Geo 
Dumitrescu, Ion Caraion sau Constant 
Tonegaru, în numele viitorului, fronda 
şi antipoezia. Faţă de zelul teribilist şi 
dinamitard al acestora, trebuie subliniat 
că Valea era mai degrabă un liric clasici-
zant, în primul rând în construcţie. Cu 
toate acestea, în volumul 1, Poezia, din 
tratatul Literatură română contempo-
rană, (Bucureşti: Editura Academiei 
R.S.R., p. 321) Lucian Valea este asimi-
lat generaţiei războiului, deşi, cum se 
ştie, din cauza vocilor distonante, între 
tinerii poeţi ai epocii n-a existat întot-
deauna armonie. Se mai ştie, de asemenea, că după răz-
boi, odată cu instalarea noului regim politic, poetul Lucian 
Valea a dispărut pur şi simplu editorial timp de trei decenii. 
Rătăcind prin ţară, el încerca necontenit reclădirea propriei 
identităţi literare. Însă reconectarea la poezie s-a produs abia 
în 1972, cu volumul simbolic intitulat Întoarcerea lui Don 
Quijote. După îndelungata recluziune impusă, se petreceau 
într-adevăr importante transformări de paradigmă poetică. 
Dar nu o radicală ruptură, una care să şteargă cu buretele 
toată amintirea trecutului său liric, aşa cum consideră, spre 
exemplu, Al. Călinescu (vezi prefaţa antologiei Jucătorul 
de cărţi, Cluj-Napoca: Ed. Limes, 2004). Culmea, parcă 
spre a-l contrazice pe prefaţator, chiar în antologia cu pri-
cina figurează, la cererea expresă a poetului, exprimată în 
martie 1990, 15 poeme din blamatul său experiment tradi-
ţionalist. Cine însă citeşte atent cărţile de versuri semnate 
de Lucian Valea după revenirea sa în literatură, va observa 
cu siguranţă că există suficiente fire tematice, de construc-
ţie şi atmosferă care, în pofida noilor formule şi converti-
rilor lexicale inerente, dau totuşi seama despre o legătură 
neîntreruptă pe plan poetic. Desigur, filtrele stilistice şi de 
gândire s-au modificat, dar dincolo de învelişuri, regăsim 
aceeaşi sensibilitate, ultragiată de timp, ca şi pe sentimen-
talul romantic, iubitor de performanţe prozodice şi mizând 
mereu pe comunicarea de maximă sinceritate. Neîndoiel-
nic, există şi puţină afectare în arhitectura propriei imagini, 

dar acest aspect este caracteristic, de altfel, tuturor poeţilor 
de tendinţă retorică, aşa cum pare a fi şi Lucian Valea. Pe 
cât de exploziv în manifestări, pe atât de atent se arată cu 
privire la felul în care trebuie perceput de public. Lucid şi 
fiindu-şi întotdeauna propria instanţă, el îşi întocmeşte efi-
gia extrem de meticulos. Această permanentă autocenzură, 
având semnificaţii etice, aruncă o altă lumină asupra sus-
piciunii de poză, care poate fi uneori luată în discuţie când 
vorbim de poezia lui Lucian Valea. Aici se cuvine adăugat 

şi frecventul său recurs la autoironie, 
şi acesta cu funcţia de a micşora, până 
spre zero, impresia că poetul pozează.

Nostalgic iremediabil, Valea e veş-
nic în căutarea spirituală a punctelor de 
sprijin. Unul dintre acestea va deveni 
la un moment dat familia. Dar poetul 
conta, încă din prima tinereţe, mai ales 
pe un aliat cu valoare afectivă: substra-
tul ancestral al rădăcinilor. Strămoşii, 
pământul Ardealului şi Rodnele, sim-
bolizând leagănul său poetic, vor reveni 
şi după 1972, cu deghizamente mai 
rafinate, marcând continuităţile de care 
vorbeam. Toate acestea sunt detecta-
bile nu doar în versuri, ci şi în memo-
rialistica şi eseistica lui Lucian Valea. 
Un reper precum Coşbuc, văzut prin 
lentilele modernităţii, nu înseamnă 
altceva decât stabilirea, pentru sine, 
a altor punţi de legătură. Căci asupra 

poetului din Hordou avem nu doar utile clarificări biogra-
fice, dar mai ales perspicacităţi analitice care să compună 
imaginea unui nou Coşbuc, cu efervescenţe lirice obser-
vate acum întâia oară. Aşadar, alături de memorialistul 
sagace, stă cu superioară discernere şi eleganţă stilistică 
istoricul şi criticul literar Lucian Valea. Faptul se vede cu 
prisosinţă într-o carte precum Generaţia amânată (2002), 
în care memoria se împleteşte cu vocaţia critică, încercând 
să limpezească o epocă tragică şi confuză, aceea a anilor 
1940, când o întreagă generaţie de tineri scriitori, numită 
a războiului, va fi blocată literar, trebuind să îndure perse-
cuţiile şi interdicţiile regimului comunist. Cantitatea infor-
maţiilor şi consistenţa textelor pe care le conţine eseul lui 
Valea sunt, pentru cei de azi, impresionante. Dar Lucian 
Valea rămâne în principal un nume de poet. Un poet care, 
la deplina maturitate, exersa îndemânatic diverse porta-
tive lirice, capabil să creeze ritmuri şi rezonanţe muzicale 
memorabile. Însă dincolo de virtuozitatea formală incon-
testabilă, prin arterele acestei poezii circulă seva unor expe-
rienţe amare, amintind mereu de autorul lor, el însuşi un 
personaj de dimensiuni tragice. De aceea în această lirică, 
regretul şi împăcarea cu sine alcătuiesc un permanent echi-
libru instabil. Prin urmare, opera lui Lucian Valea, cu deo-
sebire poezia, se impune a fi cercetată în strictă conexiune 
cu epoca şi viaţa autorului.
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PCR-ul – plin cu „cârtiţe 
de jos până la vârf “

Z AHARIA STANCU, ACUZ AT C Ă A FOST UNA DINTRE ELE

La începutul acestui an a apărut, sub girul Editurii Cetatea 
Doamnei“ din Piatra Neamţ, cartea „Cârtiţele Siguranţei în 
rândurile P.C.R.“, de Ştefan Cotoros, un volum documen-
tar deosebit de valoros dar şi incitant pentru cititori, care 
aduce situaţii şi fapte inedite din istoria adevărată a Partidu-
lui Comunist Român, încă de la înfiinţarea sa oficială, din 8 
mai 1921, până la ieşirea sa definitivă din istorie, după 1989. 
Ştefan Cotoros, autorul volumului de faţă ridică cortina 
cu care ne-a acoperit aproape un veac falsificatorii istoriei 
secrete a Partidului Comunist Român, dezvăluind publicu-
lui larg faţa urâtă a unor membri ai PCR în toată hidoşenia. 
Cunoscut publicului cititor şi prin alte lucrări documentare, 
toate inedite, ca rod al cercetărilor de prin arhivele româ-
neşti sau străine – câteva din volumele semnate de el având 
drept scop aducerea la lumină a adevărurilor falsificate de 
istoricii plătiţi pentru acest lucru („Biografii reale ale revo-
luţiei bolşevice“, „Grupuri de rezistenţă armată anticomu-
nistă“, „Un catalog al demnităţii româneşti“, „Asasinatele care 
au scufundat Rusia. Masacrul Casei Imperiale a Romanovi-
lor“, „Cantemireştii la curtea ţarilor ruşi“ ş.a.), Ştefan Cotoros 
vine, în argumentaţia scrierilor sale cu documente de arhivă 
zguduitoare. Citind cartea „Cîrtiţele Siguranţei în rândurile 
PCR“ decoperim adevărata faţă a celor care ne-au condus 
o jumătate de veac, „un veac de realizări măreţe“, aşa cum 
era lozinca vremii, din ce caractere era construit acest par-
tid la originile sale dar şi mai târziu, până a ieşit din istorie. 
Evident, în ultimii ani de existenţă ai săi, partidul a deve-
nit, cu adevărat, „de masă“, din el făcând parte câteva mili-
oane bune de români serioşi care, vrând-nevrând, au deve-
nit membri pentru a putea trece mai uşor acele vremuri.

Chiar din primul capitol al cărţii, în care ni se dezvăluie 
cât de subţire era „marea masă a membrilor de partid“ în pri-
mii ani de la înfiinţare – adică vreo 1150 de suflete, „jumătate 
din numărul acestora fiind de fapt membrii noştri informa-
tori“, cum afirma chiar şeful Serviciilor Secrete Româneşti, 
Eugen Cristescu, dar sigur vreo 577 de nume erau foştii ile-
galişti, şi nu toţi membri de partid. Aflăm despre fricţiu-
nile şi fracţiunile din sânul partidului până la ieşirea lui din 
ilegalitate (perioada 1921-1943), eliminările politice dar şi 
fizice la care (nu) am asistat în acele vremuri sinistre, reţe-
lele clandestine şi trădările ce au avut loc între membrii aces-
tei formaţiuni politice desprinse din Comintern. Al doilea 
capitol al cărţii cuprinde fişele tututor cârtiţelor siguranţei 
care făceau parte din rândurile membrilor de partid, evolu-
ţia lor în cadrul partidului, iar în capitolul al 5-lea sunt înse-
rate biografiile comisarilor siguranţei şi ai poliţiei române 
din acea perioadă care deveniseră, prin profesionalismul lor, 
spaima ilegaliştilor şi ai oamenilor Moscovei. Sunt aduse în 

lumină răfuielile dintre ilegalişti, răzbunările după venirea 
lor la putere, deconspirarea unora, lichidarea altora.

Mai aflăm din cartea lui Ştefan Cotoros multe fapte ine-
dite care au fost pînă acum ascunse publicului larg: mulţi 
dintre eroii (falşi) ai istoriei româneşti ale căror nume au 
devenit în zeci de ani modele de eroism şi patriotism, nume 
de străzi, de cartiere sau chiar de localităţi, nu au fost decât 
nişte păpuşi care au jucat într-o piesă proastă: Gheorghe 
Gheorghiu-Dej şi Vasile Roaită, Vasile Luca, Ana Pauker, 
Lucreţiu Pătrăşcanu, Elena Lupescu, Ştefan Foriş, Constan-
tin David, Vasile Bîgu sau Belu Zilber. Interesante sunt păre-
rile celui din urmă despre colegii săi, capii din acea vreme 
ai partidului: „Gheorghiu-Dej – nu este nici măcar elev de 
clasă primară în materie economică; Mihail Roler – auto-
rul unui manual de istorie care va rămâne o pată ruşinoasă 
a regimului; Miron Constantinescu – canalia sinistră care 
s-a cocoţat în fruntea partidului dând din coate, fără merite 
reale, prin protecţia tov. Pauker; Maurer – speculant ordi-
nar; Barbu Zaharescu – un marxist lamentabil; Bodnăraş – 
o mediocritate crasă“.

Încă un fapt inedit pentru cititori: din catalogul cârtiţe-
lor Siguranţei aflăm că una dintre ele ar fi fost ilustrul pro-
zator Zaharia Stancu, fost (şi foarte bun, se zice) preşedinte 
al Uniunii Scriitorilor din România: în 1950, chiar în peri-
oada când scriitorul era în vogă, deputat în Marea Adunare 
Naţională iar romanul „Desculţ“ se plimba „cu sandale de 
aur“ prin toată lumea, cunoştea un mare succes prin ţările 
Europei de Est şi nu numai, este exclus din rândurile Parti-
dului Muncitoresc Român. Motivul excluderii a fost rostit 
de chiar Gheorghe Gheorghiu-Dej: student fiind, în tinereţe, 
ar fi avut contact cu organele de stat burghezo-moşiereşti, 
mai exact acţionase ca agent al Siguranţei“. Comisia care îl 
acuza era formată din nume grele din conducerea partidului 
din acea vreme, Ion Gheorghe Maurer, Nicolae Ceauşescu, 
Alexandru Drăghici şi Emil Bodnăraş. Abia după 1964 i s-a 
trecut cu vederea această „bănuială“ şi după două interven-
ţii scrise de autor la conducerea PMR, a fost reprimit în rân-
durile partidului.

Volumul de faţă, bogat ilustrat cu fotografii şi facsimile 
ale unor documente din acea perioadă dar şi a „eroilor“ des-
pre care se vorbeşte în carte, va avea cu siguranţă succes la 
publicul cititor pentru că scoate la lumină multe fapte ine-
dite pentru publicul larg din interiorul Partidului Comu-
nist Român, un partid, aşa cum se va afla din carte, plin cu 
cîrtiţe de jos până la vîrf. Iar cei care au făcut parte din rân-
durile lui, cu voia sau de nevoia lor, vor vrea să afle cine i-a 
condus în cele câteva decenii.
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Hyperion. „La aniversară“
Nu datorită existenţei unei tradiţionale rela-
ţii între Bacău şi Botoşani (poate începând 
cu acel prim număr din Caiete botoşănene 
din 1983 inclus în corpul revistei Ateneu, 
sau poate mai dinainte), m-am împrietenit 
cu scriitorii de la Hyperion, revista urmaşă 
a Caietelor. Ci admiraţia pe care ei şi isto-
ria locului în care trăiesc mi-au stârnit-o. 
Constatasem, pe atunci, de ceva vreme, că 
în zona unde se află oraşul Botoşani s-au 
născut de-a lungul vremii unii dintre cei 
mai importanţi creatori români. Dacă ar 
fi fost numai Eminescu, puteai spune că 
este o simplă întâmplare, dar sunt şi alţii. 
Ipoteşti se află la 11 Km de Botoşani, iar 
satul George Enescu la 54 Km. Cel mai mare 
poet, cel mai mare muzician român. Şi Ale-
xandru Graur, Max Blecher, Ştefan Luchian, 
Octavian Băncilă, Nicolae Iorga, Grigore 
Antipa, Părintele Cleopa, Patriarhul Teocrist 
şi câţi alţii! M-am gândit că poate o fi o zonă 
cu o inteligenţă mai ridicată decât în alte 
părţi ale ţării, dar inteligenţa, care poate fi 
cuantificată prin teste, nu ar explica talen-
tul, iar acesta nu poate fi cuantificat. Deci 
rămâne un mister. Din acest mister ţâş-
nesc însă rezultatele uimitoare. La Boto-
şani se dă cel mai important premiu naţi-
onal, Premiul Naţional de Poezie „Mihai 
Eminescu“ şi tot aici există una dintre cele 
mai apreciate reviste culturale din Româ-
nia: Hyperion, iar în imediata apropiere, la 
Ipoteşti, există Memorialul Ipoteşti – Cen-
trul Naţional de Studii „Mihai Eminescu“. 
Înfăptuiri care fac din Botoşani un centru 
cultural de mare rang.

Deşi trecută prin tot felul de dificultăţi, 
Hyperion a învins toate obstacolele şi astăzi 
ajunge la vârsta respectabilă de 40 de ani. 
Este un moment de sărbătoare nu doar pen-
tru revistă, pentru scriitorii care participă la 
realizarea ei, pentru oraşul Botoşani şi pen-
tru botoşăneni. Ci şi pentru scriitorii din 
întreaga ţară. Sunt sute de scriitori de peste 
tot, care colaborează în paginile revistei.

Îi urez şi eu, la acest ceas aniversar, „La 
mulţi ani!“, vitalitate în continuare şi deter-
minarea de a trece peste dificultăţile ine-
rente într-o ţară cu o economie slabă.

Dan Perşa

„Ştefan, Ştefan, Domn cel 
Mare/ Sémăn pe lume nu 
are/ De cât numaĭ mîndrul 
sóre!“1

Întorcând-ne pe firul vechilor cronici, des-
coperim în cartea aceasta Moldova ca un 
târâm de poveste, luminat de „Luceafărul 

1  Din „Poesii populare ale românilor adunate şi 
întocmite de Vasile Alecsandri“, „Cânticele lui 
Ştefan Vodă“ (fragment), Tipografia Lucrătorilor 
Asociaţi, Bucureşti, 1866.

de ziuă“, aşa cum îl mai denumeşte autorul 
Andrei Breabăn pe cel mai luminos şi sfânt 
domn al Moldovei, Ştefan cel Mare.

Nepotul lui Alexandru cel Bun şi fiul lui 
Bogdan Voievod, tânărul Ştefan are o misi-
unea grea: să se ridice la nivelul predece-
sorilor săi. Şi din însemnările vremii aflăm 
că el a făcut multe încă de tânăr, ţinând 
piept cotropitorilor, dar şi inima vitejilor 
lui înflăcărată de dragostea pentru glia 
strămoşească.

Andrei Breabăn ne descoperă în 
romanul său Vitejii Măriei Sale, Cneaghina 
Maruşca – volumul I şi Stăpân în Ţara Mol-
dovei – volumul II, după o cercetare amă-
nunţită, se vede, dar şi cu fire din imagina-
ţia scriitorului, călătoria tânărului voievod 
spre scaunul Moldovei, în contextul asasină-
rii mişeleşti a tatălui său, Bogdan, de către 
fratele vitreg al acestuia, Petru Aron. Apoi 
citim despre oamenii care i-au fost alături, 
viteji ostaşi sau oameni de rând, care au 
contribuit eroic la apărarea gliei. Ne fami-
liarizăm şi cu termenii ce apar în mai multe 
documente, şi pe care autorul ni-i aduce în 
prim plan; vitejii şi voinicii domnitorului. 
Tinerii care se remarcau prin fapte de vite-
jie erau foarte curajoşi şi devotaţi, iar Ştefan 
i-a aşezat alături de dânsul şi, după un ritual 
stabilit chiar de el însuşi, erau înnobilaţi 
şi/ sau purtau titlul de viteji ai Măriei Sale.

În primul volum autorul ni-l prezintă pe 
Ştefan tânăr, descriindu-l astfel: „Scund de 
statură vânjos în spate şi cu braţe puter-
nice, tânărul cu plete lungi, blonde, lăsate 
să cadă pe spate până dincolo de umeri, tăia 
brazii înalţi şi drepţi de pe munte cu ochii 
săi albaştri ca seninul cerului“. Retras, după 
alte peregrinări, la Târgovişte el strânge o 
armată de viteji şi de voinici ca să-l dea jos 
pe Aron Petru şi să revendice tronul care 
era de drept al lui. Printre tinerii care îi vor 
fi alături îi găsim pe Iliaş şi Maruşca, copiii 
boierului Ion Dobrul, diac la curtea dom-
nească, pe Ionuţ, băiatul boierului Oană 
Julici, şi el diac la curte, împreună cu Tudor 
şi Dumitru, hotnogul Duma, Petrică şi Vasco 
Iachimovici, fiii lui Ioachim, frate vitreg de-al 
lui Ştefan etc., şi alţi tineri curajoşi, feciori 
de boieri şi răzeşi. Unii sunt personaje ates-
tate istoric, alţii poate or fi fost au ba, dar în 
cartea aceasta fiecare are locul său. Autorul 
ni-i prezintă pentru că ei sînt aproape de 
domnitor şi luptă în ceata miilor de suflete, 
oşteni devotaţi şi credincioşi Măriei Sale Şte-
fan. Pregătirile pentru lupta împotriva lui 
Aron se fac cu minuţiozitate. Şi logofătul 
Mihu (despre care sunt în general notaţii 
istorice cum că ar fi fugit în Polonia, trădă-
tor fiind), în viziunea lui Andrei Breabăn era 
om important la curtea lui Aron, dar trece 
de partea lui Ştefan, ajutând-l mult pe dom-
nitor. Ca un respiro între aceste planuri de 
bătălie, când Moldova stă pe un butoi de 
pulbere, autorul ne descrie şi povestea de 
dragoste dintre Ştefan şi Maruşca (subiect 

de dezbatere între istorici), încheind primul 
volum prin cununia religioasă a acestora.

În al doilea volum, autorul ne introduce 
în forfota pregătirilor de luptă, punctul cen-
tral fiind bătălia din 11 aprilie 1457 de la 
Doljeşti (sat în apropierea Siretului), cînd 
Petru Aron este învins de oastea lui Ştefan. 

„Vitejii Măriei Sale au lovit oştile lui Petru 
Aron în una din zilele Săptămânii Patimi-
lor, când creştinii serbau Deniile şi aşteptau 
Lumina Sfântă a Învierii“. Ştefan învinge şi 
pleacă spre Cetatea de Scaun de la Suceava 
urcând pe tronul lăsat moştenire de tatăl 
său, „ales“ de popor la Direptate, cum ştim.

Autorul descrie Moldova în timpurile 
copilăriei şi tinereţii ale lui Ştefan. Boierii 
sînt reduşi ca număr şi rămîn doar optspre-
zece în sfatul ţării, banii se împart pentru 
reconstrucţia Moldovei, domnitorul merge 
şi discută cu negustorii, meşterii, oame-
nii de rînd şi cumpără armament pentru 
armata sa şi reface legăturile cu ţările vecine. 
Îl întîlneşte şi pe pustnicul Daniil Sihastrul 
care îi prezice că va ajunge „un Voievod 
mare, aşa cum nu a mai avut Moldova“. Gla-
sul molcom al moldovenilor parcă răzbate 
din filele cărţii. Autorul nu impune un lim-
baj pretenţios şi lasă povestirea să curgă 
dezvăluindu-ne încet firul pînă la capăt. 
El pune accent pe locurile sacre ale Mol-
dovei, pe religie şi ne arată o faţă a dom-
nitorului pe care puţini o ştiu cu adevărat, 
cea a unui drept slujitor în Hristos. Rugă-
ciunea era parte din viaţa marelui domni-
tor căci stătea multe ceasuri în priveghere 
iar ostaşii erau spovediţi şi împărtăşiţi îna-
inte de fiecare luptă. Faptul că autorul ni-l 
descoperă pe Ştefan încă de tînăr, în anii de 
pribegie cînd singur îşi căuta armată ca să 
ajungă la tronul ce i-a fost furat mişeleşte, 
ne arată tăria acestui băiat cu plete blonde, 
voinţa şi credinţa în forţele proprii dar şi în 
Moldova, glia cea frumoasă lăsată moşte-
nire de tatăl său. Descrierea cu atenţie a 
personajelor, a vremurilor de atunci, a tra-
iului de zi cu zi, cu toate sărbătorile, bucuri-
ile şi necazurile oamenilor face lucrarea de 
faţă şi un mijloc de cunoaştere pentru citi-
tor. Momentele istorice ţesute cu grijă, firul 
evenimentelor, acţiunea în sine şi schimbă-
rile bruşte de situaţii, fac ca aceste volume 
să fie citite cu atenţie şi interes.

Ştefan cel Mare şi Sfînt, zugrăvit atît de 
priceput de autor, rămîne un simbol de 
înţelepciune, vitejie, credinţă şi dragoste 
de ţară pentru toţi urmaşii care au vieţuit 
apărînd hotarele ţării dar şi pentru noi cei 
de astăzi, moldoveni şi nu numai, români 
uniţi întru Hristos.

O carte documentată, scrisă fluent, 
într-un limbaj accesibil cititorului, cu ele-
mente care apropie cititorul de epoca 
respectivă (din cele cronici de demult, ori 
cuvinte din vremea aceea), o lectură plăcută.

Andrei Breabăn, Vitejii Măriei Sale, vol. I 
– Cneaghina Maruşca, 290 p., Stăpân în Ţara 
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Moldovei – volumul II, 344 p., Editura Tim-
pul, Iaşi, 2020

Cristina Rusu

Ţara Moldovei – în 
așteptarea unui răsărit
Istoria Moldovei înainte de Ştefan cel Mare 
a fost greu, foarte greu încercată. Vremu-
rile erau atît de complicate, încît părea că 
haosul pusese stăpînire peste tot.

Aşa cum ne-a obişnuit în toate cărţile 
sale care urmăresc îndeaproape firul isto-
riei Moldovei medievale şi nu numai, Andrei 
Breabăn ne prezintă în cele două volume 
ale romanului Domnii paralele, respectiv, 
Două săbii într-o teacă, volumul I, şi Cava-
lerul negru, volumul al II-lea, atît asasina-
tul de la Reuseni, cînd Bogdan al-II-lea este 
ucis mişeleşte de Petru Aron, cît şi anii grei 
cînd Moldova trăia o perioadă dificilă. Prac-
tic, pentru putere se luptau şi ocupau tro-
nul succesiv doi domni, Alexăndrel Vodă 
şi Petru Aron.

Autorul face o cercetare minuţioasă şi 
inserează în naraţiunea sa date impresio-
nante despre acea perioadă. El îl aduce în 
prim plan şi pe Iancu de Hunedoara, cel care 
a ţinut piept hoardelor străine şi a ştiut că 
cele mai bune relaţii le poate construi cu 
semenii săi, oamenii din cele trei ţări ţări 
române. În cele două volume, personajele 
sînt descrise atent, după caz cu detalii, fie 
ele istorice sau croite de imaginaţia scri-
itorului. Boierii sînt împărţiţi în: trădători 
sau loiali, lacomi sau buni ş.a.. Unii au ales 
să plece în Regatul Poloniei şi să se stabi-
lească acolo, alţii rămaşi în ţară se aliau cu 
oricine după cum aveau beneficii şi cîştig. 
Oştenii sînt prezentaţi ca fii ai gliei strămo-
şeşti, comportându-se ca nişte oameni cu 
tot ce e omenesc în trăsăturile lor de carac-
ter, dar majoritatea de neclintit la hotarele 
ţării. Şi oamenii de rînd speriaţi de vremu-
rile pe care le trăiau, dar cu credinţă mare 
în Dumnezeu, sînt descrişi atent de autor, 
prezentîndu-i atît la bucurii, cît şi la neca-
zuri. Şi legătura dintre Alexăndrel-Vodă 
şi mama sa Maryna este detaliat şi atent 
redată de autor.

Unele evenimente, poate mai puţin 
cunoscute dar importante, sînt aduse la 
cunoştinţa cititorilor: amintim înlocuirea 
limbii latine cu slavona în scrierea Moldo-
vei, diverse fapte legate de Sinodul de la 
Ferrara Florenţa, (1438-1439) şi importanţa 
acestui eveniment pentru ortodoxie, în 
cazul nostru, pentru că papalitatea voia să 
treacă Moldova la catolicism, trădările din-
tre boieri şi luptele care le duceau „haiducii“ 
care pândeau drumurile Moldovei, dar şi şi 
alte fapte poate mai ţin sau deloc menţio-
nate de cronicarii vremii. Mare iubitor de 
plaiurile moldave, autorul ne prezintă în 
cele două volume toată situaţia Moldovei 

cu multe amănunte, astfel încât cititorii 
să înţeleagă cît de încercată era această 
bucată de pământ împărţită în Ţinutul de 
Sus şi Ţinutul de Jos. Ţara părea a nimănui 
şi domnii, şi boierii căutau să îşi sporească 
averile şi părea că prea puţin le păsa de 
pămînturile lor şi ce se întîmpla la hotare. 
Unii dintre ei cedau din teritorii, amintim 
de pildă Ţara Şipeniţului, cu Cetatea Hotin 
şi oraşele Ţeţina şi Hmelov către Polonia.

Moldova are un destin crunt şi foarte 
greu încercat. De aceea autorul a descris în 
acest roman realul aport pe care l-a avut 
Iancu de Hunedoara în particular pentru 
Moldova. Iancu a căutat să lupte împre-
ună cu voievozii din cele trei ţări române 
(în unele situaţii sprijinind urcarea pe tron 
a unora sau ajutându-i pe alţii), şi a dus o 
luptă aprigă cu otomanii învingîndu-i în 
bătălia din Câmpia Mierlei, în oastea sa fiind 
şi moldovenii conduşi de Petru al III-lea, fiul 
lui Alexandru cel Bun, şi Dan Basarab, un 
frate al voievodului Vladislav al Ţării Româ-
neşti, voievozi loiali gliei strămoşeşti. Cei doi 
fuseseră puşi pe tron cu sprijinul lui Iancu 
de Hunedoara.

Pe lîngă aceste evenimente, aşezate cro-
nologic de autor, în cele două volume citi-
torul află, reamintesc, despre legea dată de 
Sfatul Ţării, condus de doamna Maryna, care 
îl tutela pe Alexandrel, prin care s-a inter-
zis scrierea în latină, fiind stabilită atunci ca 
limbă de scriere slava veche şi despre noile 
reforme, unele ale scrierii şi culturii, altele 
ale economiei sau legate de politica Mol-
dovei. Citim şi despre primii groşi (bani) 
moldoveneşti, cu inscripţii în limba slavonă.

Şi, chiar dacă Moldova a fost atît de greu 
încercată, autorul reuşeşte prin dialogu-
rile sale să ţină cititorul cu sufletul la gură 
pentru a afla întîmplările care urmează pe 
firul naraţiunii, folosind un limbaj accesi-
bil, dar după o documentare atentă, une-
ori cu regionalisme sau arhaisme pentru a 
da, probabil, o tentă de autenticitate spe-
cifică epocii. Pînă la venirea lui Ştefan cel 
Mare pe tron, ne arată, în concluzie, auto-
rul, Moldova a rezistat la limită.

(Andrei Breabăn, Domnii paralele, volu-
mul I – Două săbii într-o teacă, 354 p, vol. 
II – Cavalerul negru, 378 p., Editura SemnE, 
Bucureşti, 2021)

Cristina Rusu

Galeriile Luchian – artă … 
între proiecte și efecte
Rolul unei galerii de artă este acela de a 
face către public propuneri şi oferte cul-
turale, pe considerente valorice şi artis-
tice, în vederea promovării artei contem-
porane. Asta, la modul ideal. Dar când un 
oraş, precum Botoşaniul, dispune doar de 
un spaţiu expoziţional (din decembrie 2021 
şi de Colecţia de Artă), în subordinea unei 

instituţii muzeale, cu idealuri generoase şi 
demne de luat în considerare, printre ale 
cărei obiective imediate se află promova-
rea patrimoniului artistic/cultural deţinut 
în propria gestiune, lucrurile devin mai 
complicate. E destul de dificil să organi-
zezi, într-un spaţiu destul de limitat, expozi-
ţii de muzeu, cu tematici clar precizate, dar 
şi expoziţii personale, de grup sau colec-
tive ale artiştilor contemporani, dornici să 
expună cât mai des, cât mai mult. Trebuie 
păstrat un echilibru între dorinţe, de altfel 
bine argumentate, şi putinţe, care ţin doar 
de cauze obiective.

O astfel de dorinţă a fost concretizată 
în cea de-a III-a ediţie a expoziţiei naţionale 

„ARTA … LA FEMININ“, desfăşurată la Gale-
riile de Artă „Ştefan Luchian“ în perioada 2 

– 30 martie 2022.
Acest proiect expoziţional, de nivel naţi-

onal a avut prima ediţie în anul 2020, fiind 
realizat în parteneriat cu Societatea Cultu-
rală „Expo-Art“ Botoşani (preşedinte artistul 
vizual Liviu Şoptelea). Obiectivul principal 
al acestui „salon“ îl reprezintă promovarea 
creaţiilor realizate de artiste din diverse 
generaţii şi din întreg arealul cultural româ-
nesc. În acest an au fost expuse pe simeze 
lucrări de: pictură, grafică, sculptură, cera-
mică, icoană pe sticlă, arte textile, mozaic, 
fotografie şi artă decorative, realizate de 87 
de participante din ţară şi străinătate, absol-
vente de studii de artă, între care şi membre 
ale Uniunii Artiştilor Plastici din România: 
NICOLETA CRISTINA CĂRARE, LUCICA FILI-
MON, DOINA MARCELA MUNTEANU, GEOR-
GIANA STĂNESCU-AFEMEI (Bacău); ONIŢA 
MUREŞAN (Bistriţa); ALINA ALBĂTOAIE, ANCA 
ALBĂTOAIE, DIANA SIMONA ALUPOAIE, NADIA 
BÎRLĂDEANU, DARIA BUDEANU-MIHALACHI, 
CRISTI CARMIN, CRISTINA CIOBANU, RODICA 
COJOCARIU, ANA COŞEREANU, GENO-
VEVA DOLHESCU, MIRELA ANCA GAVRI-
LOAIE, TALIDA GRUNZAC, LILA LUNGU-
LESCU, CARMEN MAXIM POPOVICI, MARIA 
CLAUDIA MITRĂ, VERONICA MOCANU, ALINA 
MUNTEANU, CARMEN NICOLAU, ALINA PĂDU-
RARU, IOANA GINA POLEAC, GIANINA PRA-
LEA, ADINA STRUGARIU, ANCA SOFIAN, CAR-
MEN ŞTEFANIA SUCEVEANU, ELENA ŞURGHIN, 
CRISTINA TURICEANU, MARIA-ALEXANDRA 
URSACHE (Botoşani); ANDREEA SZENTKI-
RALYI, CARMEN-FELLA ŢANU, VICTORIA ŢĂROI 
(Braşov); ELENA-NICOLETA ALBU, MELANIA 
ECATERINA CHITUC, CORNELIA VICTORIA 
DEDU, MARINELLA DUMITRESCU, IOANA 
ENESCU TRUICĂ, DANIELA FRUMUŞEANU, 
IOANA HALUNGA, LUCREŢIA MAIORESCU, 
GABRIELA NAFTANĂILĂ LEVENTU (Bucu-
reşti); FLOAREA BULDUŞ, EVA DOLHA, 
CLARA-LIVIA TUDORAN, ZOE VIDA PORUMB 
(Cluj); ANCA CABA, ADINA DOGARU, CAR-
MEN DORDEA, LACME IFRIM, MIOARA MITU, 
CRINELA SIMONA POPESCU, SÎNZIANA 
ROMANESCU, SILVIA ŞOŞOIU, CRISTINA 
TUDORACHE (Constanţa); LAURA SEMENOV, 
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MARIA ALEXANDRA ŢECU (Craiova); LAVI-
NIA ANTONIA COŞOVLIU, SIMONA PASCALE, 
ANDREEA GABRIELA TUDOR (Galaţi); ANA 
ALEXOAIE-CONACHI, LILIA CAZACU, ELENA 
GAVRIL NOURESCU, GEORGETA GHEOR-
GHIU, OFELIA HUŢUL, BIANCA MARIA MARIAN, 
OANA ONCIU, MĂDĂLINA ELENA TOMA 
(Iaşi); OARA LARISA MITU MINDOIU (Mehe-
dinţi); CRISTINA BUSUIOC, CRISTINA-GLORIA 
OPRIŞA, VIRGINIA PIŞCORAN, STELA SPĂ-
TAR (Satu-Mare); CRISTINA CLAUDIA LIHĂT 
(Sânnicolau Mare); MARIA UNŢANU (Slobo-
zia); EUGENIA GORAŞ (Suceava); REKA ADOR-
JANI GYORGYPAL, CORINA NANI, DANIELA 
ORAVIŢANU, EUGENIA ELENA RIEMSCH-
NEIDER, TEODORA SCURTU, VALENTINA 
ŞTEFĂNESCU (Timişoara); MARTA DELEANU 
(Turda); ANGELA BRUMĂ (Germania); VIO-
RICA COLPACCI (S.U.A.).

Cu intenţia declarată de a promova şi 
patrimoniul artistic deţinut de Muzeul Jude-
ţean Botoşani, fiecare dintre ediţiile expozi-
ţiei a fost dedicată unei artiste ale cărei crea-
ţii se regăsesc şi în pinacoteca botoşăneană. 
Dacă primele două ediţii au fost dedicate 
artistelor Maria Pillat-Brateş (1892 – 1975) 
şi Ana (Asvadurova) Ciucurencu (1903 

– 1972), ediţia actuală poartă amprenta 
creaţiei artistei Iulia Oniţă (1923 – 1987), 
din opera căreia Galeriile de Artă „Ştefan 
Luchian“ Botoşani deţin un număr de şase 
lucrări de sculptură.

Iulia Oniţă, născută la 1 august 1923, 
la Dorohoi, a urmat studiile Academiei de 
Bele-Arte din Iaşi (1941), avându-i ca pro-
fesori pe Ion Irimescu, la sculptură şi pe I. L. 
Cosmovici, la desen. Şi-a continuat apoi stu-
diile de sculptură la Academia de Belle-Arte 
din Bucureşti (1943), la clasa scuptorului 
Cornel Medrea şi apoi s-a stabilit în Bucu-
reşti. În 1952 a devenit membră a Uniunii 
Artiştilor Plastici din România, iar din 1963 
a devenit profesoară la Facultatea de Arte 
Plastice din Universitatea Bucureşti, unde 
a predat sculptura. Referindu-se la crea-
ţia artistei, Aurelia Mocanu menţiona în 
monografia Iulia Oniţă, Colecţia Pygma-
lion, Editura Meridiane, 1987, p. 103: „For-
mată în spiritul unui modernism clasicizant, 
Iulia Oniţă a onorat (în a doua jumătate de 

veac XX românesc, cu structurile culturale afe-
rente momentului) o carieră de peste patru 
decenii, cu paliere exemplare ale vocaţiei de 
sculptor. A semnat monumente de for public 
cu figuri istorice, portrete de efigii culturale, 
teme alegoric-spiritualizate, până la forjarea 
unei mărci proprii de rafinare sintetică a figu-
rii umane, mai cu seamă torsul şi portretul. Cu 
simplificările stenice de volume descinse din 
Medrea, cu delicateţea ritmată a decupajelor 
de stilizare tipice lui Irimescu, artista a exce-
lat, în prelungirea nobleţii portretisticii lui 
Gh. D. Anghel, în forjarea chipului feminin şi 
a echilibrărilor axiale de corp feminin suplu.“

Artista a decedat în 28 aprilie 1987, în 
atelierul său din Bucureşti.

În perioada 2-15 aprilie 2022 pe sime-
zele Galeriilor de Artă „Ştefan Luchian“ Boto-
şani, s-au aflat lucrările Salonului de primă-
vară, eveniment expoziţional organizat de 
Societatea Culturală „EXPO-ART“ Botoşani, 
având drept curatori pe muzeograful Ana 
Coşereanu şi artistul vizual Liviu Şoptelea.

Semnatarii lucrărilor expuse, diverse 
ca tehnică: pictură, grafică, sculptură, cera-
mică, vitraliu, fotografie şi instalaţie, cu 
o tematică foarte diferită, au fost artişti 
botoşăneni, aflaţi în diverse etape ale dez-
voltării lor artistice: mebri ai U.A.P.R., absol-
venţi de studii universitare de artă, maste-
ranzi, elevi şi absolvenţi ai Şcolii Populare 
de Arte „George Enescu“ Botoşani, cărora 
li s-au alăturat cei care au arta ca pasiune 
de suflet: Dănuţ Aconstantinesei, Anca 
Albătoaie, Alina Albătoaie, Diana Alupoaie, 
Aurelian Antal, Aurel Azamfirei, Silviu Babii, 
Nadia Bîrlădeanu, Cristian Bîrzoieş, George 
Burlacu, Cristi Carmin, Rodica Cojocariu, 
Ana Coşereanu, Mihaela Croitoru, Corne-
liu Dumitriu, Victor Foca, Mirela Anca Gav-
riloaie, Valeriu Gorgan, Florin Grosu, Talida 
Grunzac, Ioana Halunga, Angela Hreniuc, 
Gheorghe Huivan, Lila Lungulescu, Carmen 
Maxim-Popovici, Doina Maxin-Relenschi, 
Maria Claudia Mitră, Miruna Mitră, Veronica 
Mocanu, Carmen Nicolau, Alina Păduraru, 
Ioana Gina Poleac, Geanina Pralea, Florin 
Prodan, Anca Sofian, Carmen-Ştefania Suce-
veanu, Liviu Şoptelea, George Şpaiuc, Elena 
Şurghin, Mihaela Timofte, Sebastian Tocariu, 

Petronela Ţurcanu, Dorel Ungureanu, Ioan 
Zobu şi artiştii invitaţi: Mihai-Cosmin Iaţe-
şen (Iaşi), Vladimir Kato (Harghita) şi Sever 
Moldovan (Bistriţa).

Vernisajul expoziţiei, în cadrul căruia 
s-a putut audia un miniconcert de chitară 
clasică susţinut de Andrei Piţu, a avut loc 
sâmbătă, 2 aprilie 2022, ora 11,30.

Un dublu eveniment expoziţional, 
menit să aducă înaintea publicului lucrări 
de grafică, sculptură şi pictură, dar şi să 
contureze emoţional figura unui artist tre-
cut dincolo de Styx, a avut loc duminică, 
17 aprilie 2022, ora 11,30, în spaţiul Gale-
riilor de Artă „Ştefan Luchian“ Botoşani şi 
în cel al Colecţiei de Artă a Muzeului Jude-
ţean Botoşani – Secţia de Artă Plastică şi 
Etnografie. Au fost prezentate două expo-
ziţii: Cosmogonia formelor & Şoaptele înge-
rilor, în spaţiul Galeriilor de Artă „Ştefan 
Luchian“ Botoşani, avându-i ca autori pe 
artiştii Cosmin-Mihai Iaţeşen – sculptură 
şi Liviu Şoptelea – grafică. Cea de-a doua 
expoziţie, organizată în spaţiul Colecţiei de 
Artă, denumită Bucuria culorii & fascinaţia 
formei a reunit, peste timp, lucrări de sculp-
tură semnate de Cosmin-Mihai Iaţeşen şi 
lucrări de de pictură semnate de profeso-
rul Mihai Iaţeşen, tatăl sculptorului, viu în 
amintirile celor dragi.

Vernisajul s-a desfăşurat în prezenţa 
unui public numeros, invitat special fiind 
Gabriel Graur, solist al Filarmonicii „George 
Enescu“ Botoşani, care a oferit un mini-
concert de clarinet bas, respectiv „un peri-
plu prin muzica lui Bach, din Suitele pentru 
violoncel“, după cum a precizat muzicianul.

La intrarea în Galerii, artiştii au fost invi-
taţi să privească imaginile fotografice lipite 
pe … pardoseală, fotografii de un real dra-
matism, din oraşul ucrainean Bucea, reali-
zate de către Gheorghe Iavorenciuc, pri-
vite ca un „strigăt“ împotriva unui război 
nemilos şi absurd, ca toate războaiele 
lumii şi un motiv real să ne bucurăm de 
aceste momente în care avem linişte, pace, 
stabilitate.

Cei doi artişti, unul din Iaşi, celălalt 
din Botoşani, nu se află la prima expoziţie 
împreună. În 2014, Cosmin-Mihai Iaţeşen şi 
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Liviu Şoptelea se întâlneau la Iaşi, în cadrul 
expoziţiei Metafore vizuale I pentru ca expo-
ziţia să fie ulterior (2015) prezentată şi la 
Botoşani, sub titlul Metafore vizuale II. Sculp-
torul Cosmin-Mihai Iaţeşen este profesor la 
Universitatea de Arte „George Enescu“ Iaşi, 
membru al Uniunii Artiştilor Plastici. Picto-
rul Liviu Şoptelea (de asemenea membru 
al Uniunii Artiştilor Plastici) este master în 
Restaurarea şi Conservarea Operei de Artă 
(Universitatea de Arte „George Enescu“ Iaşi). 
Ambii artişti au în palmares participări la 
expoziţii naţionale şi internaţionale, lucrări 
în colecţii private şi de stat.

Lucrările celor doi artişti se comple-
tează în mod fericit. Dialogul, dualita-
tea, rugăciunea, îngerul fiind elemente 
comune celor doi şi care conturează un 
univers metaforic. Expoziţia transmite stări 
şi trăiri din fascinantul univers expresiv al 
actului artistic.

Cosmin-Mihai Iaţeşen spune că sculp-
tura statuară are un caracter metaforic, 
dezvăluindu-se în spaţiu prin elocvenţă, 
vivacitate şi limbaj impresionant, deose-
bit de sugestiv. Despre creaţia sa, Liviu 
Şoptelea menţiona că imaginile sunt 
extrase din cotidian, metamorfozate poe-
tic, semnalându-ne nevoia de experiment, 
de evoluţie către conceptual. Sunt îngeri 
care coboară printre oameni şi oamenii 
cunosc dumnezeirea. Iar cei doi artişti reu-
şesc prin lucrările expuse să ne transpună 
în universuri considerate paralele, dar care 
acum se întrepătrund datorită viziunilor 
comune. Om, înger, zbor, rugă, credinţă, 
iubire, pasiune pe fondul sărbătorii de Flo-
rii în Galerii.

Formă de comunicare a creatorului cu 
privitorul şi a artistului cu publicul, expozi-
ţia Cosmogonia formelor & Şoaptele îngeri-
lor este un omagiu adus artei care etalează 
o superbă colecţie de lucrări de sculptură 
şi pictură semnate de plasticienii Cosmin 
Iaţeşen şi Liviu Şoptelea.

Ca şi concept expoziţional, evenimen-
tul transmite stări, percepţii şi trăiri din fas-
cinantul univers expresiv al actului artistic, 
reflectând simbioza între liniştea reflexivă, 
conceptualizare şi sfera lirică, sensibilă a 
creatorului de artă şi frumos.

Al treilea expozant, Mihai Iaţeşen (9 
aprilie 1949 – 16 decembrie 2018) a absol-
vit Facultatea de Arte Plastice şi Pedagogie 

la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ Iaşi, 
la clasa profesorului Adrian Podoleanu. A 
fost profesor din 1973 până în 2014. Despre 
artist, Luchian Strochi afirma: „Un spirit poli-
edric, polivalent: pictor grafician, sau altfel 
spus, un cuceritor, un descoperitor, transfor-
mând mereu pentru sine şi semeni „natura 
naturata“ în „natura artifex“, obiectele din 
casă depăşindu-şi funcţionalitatea şi deve-
nind expresii ale frumosului; un maestru al gri-
urilor colorate, nobleţea sufletului său încăl-
zind tonurile iniţial neutr(al)e; un creator de 

obiecte folclorice, autor de cărţi, învăţător, 

profesor, director, părinte, soţ, OM BUN“.

Acestea au fost câteva proiecte propuse 

de Galeriile de Artă „Ştefan Luchian“ Boto-

şani. Efecte? Pe termen scurt… atragerea 

unui public dornic a se reîntâlni cu opera 

de artă. Pe termen lung… educarea gus-

tului estetic. Avem în continuare proiecte 

care, sperăm, vor produce şi … alte efecte.

Ana Coşereanu



Note, comentarii, idei HYPERION 199



Revista apare  
cu sprijinul sponsorilor:

Cătălin Silegeanu
S.C. SENESE RO S.R.L. Botoșani

Editura PIM Iași
S.C. MESERIASUL S.R.L. Botoșani

cărora la mulţumim  
în numele cititorilor  
şi colaboratorilor  
revistei noastre.



HY
PE

RI
ON

Re
vi

st
ă 

de
 c

ul
tu

ră
 •

 A
nu

l 4
0 

• 
N

um
ăr

ul
 4

-5
-6

 / 
20

22
 (3

36
-3

37
-3

38
)

Re
vi

st
ă 

de
 c

ul
tu

ră
 •

 A
nu

l 4
0 

• 
N

um
ăr

ul
 4

-5
-6

 / 
20

22
 (3

36
-3

37
-3

38
)

www.revistahyperion.rowww.revistahyperion.ro
www.cimec.ro/Biblioteca-Digitala/Biblioteca.html#Variawww.cimec.ro/Biblioteca-Digitala/Biblioteca.html#Varia

În acest număr semnează
Flavia Adam
Aurel Andrei
Constantin Arcu
George G. Asztalos
Ramona Băluţesu
Elisabeta Bogăţan
Constantin Bostan
Angela Burtea
Leo Butnaru
Radu Cange
Alexandru Cazacu
Paul Celan
Radu Cernătescu
Leonid Cernov
Marius Chelaru
Al. Cistelecan

Theodor Codreanu
Ana-Elisabeta Coșereanu
Valentin Coșereanu
Theodor Damian
Nichita Danilov
Ioana Diaconescu
Simona-Grazia Dima
Diana Dobriţa Bîlea
Gellu Dorian
Constantin Dram
Marian Drăghici
Raluca Faraon
Corneliu Fotea
Cătălina Frâncu
Toma Grigorie
Vladimir Holan

Ioan Holban
Constantin Iftime
Daniil Iftime
Camelia Ioniţă Mikesch
Serghei Jadan
George Luca
Vasile Dan Marchiș
Galina Martea
Virginia Moratiel
Vianu Mureșan
Miruna Mureșanu
Nicolae Oprea
Dan Perșa
Ovidiu Petcu
Daniel Ştefan Pocovnicu
Cristina Rusu

Nicolae Sava
Ionel Savitescu
Cristina Scarlat
Doru Scărlătescu
Adi G. Secară
Vasile Spiridon
Elena-Brândușa Steiciuc
Gheorghe Şerban
Ildiko Şerban
Victor Teișanu
Dumitru Ungureanu
Magda Ursache
Petru Ursache
Radu Voinescu
Bernhard Widder
Florina Zaharia




