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Despre Shakespeare şi 
adevăraţii noştri cititori

n ilustraţiile numărului n

2 opiniile noastre

Să vă povestesc ceva. Eram la prima mea 
tinerețe când un văr mi-a făcut „intrarea” în 
anturajul lui. Și ce anturaj! Prietenii îi spu-
neau Lucky, Lucky Luciano, după numele 
celebrului gangster. Era prin anii ‘70. Pur-
tam plete, pantaloni evazați și luam la rând 
berăriile. Într-un bar comunist, cu mese din 
alea înalte, cu două etaje, m-am dat „la par-
ter” când am văzut cum Lucky îi răsucește 
mustața unui milițian, iar ăla, de durere, 
pendula când în sus, când în jos. Țin minte că 
o dată am plecat de acasă cu 10 lei și ne-am 
întors tot cu 10, după ce consumasem prin 
baruri peste 100, și ne-am întors cu trenul, 
și fără bilet, și la clasa întâi. Când a venit 
controlorul, i-a strigat: „Ieși afară!”. Și ăla a 
ieșit imediat. În vara aceea, Lucky a plecat 
la mare cu 25 de lei și s-a întors după vreo 
trei luni cu 3.000, cu blugi, cafea, trabucuri 
și alte alea. Ar mai fi multe de spus, dar ați 
înțeles cu cine mă înhăitasem. Apoi, o bună 
bucată de vreme nu l-am mai văzut. De fapt 
nu mai văzusem aproape pe nimeni în peri-
oada mea de asceză. Și într-o zi mă vizitea-
ză acasă un bărbat înalt, elegant, tuns scurt, 
care, în loc de „Bună ziua”, începe să recite 
din Shakespeare: „Nu cred în piedici puse de 
noroc/ Unirii sufletelor mari. Iubirea/ Iubire 
nu-i când face silei loc,/ Trădării răspunzând 
cu părăsirea.// Nu, ea e veșnic semn și far 
străjer/ Ce-ntâmpină furtuna și nu cade./ 
E steaua fiecărui corăbier,/ Al cărei preț 
nu-i măsurat în grade.// Iubirea nu-i paiața 
vremii, chiar/ De intră sub compasul coasei 
sale./ N-o schimbă ani, și n-o clintesc măcar/ 
Tăișurile clipelor fatale.// De spun minciuni, 
și pot fi dovedit./ N-am scris nimic, și nimeni 
n-a iubit!”. Era chiar el, Lucky, gangsterul de 
altădată, acum recitând sonetul CXVI al lui 
Shakespeare. Nu-mi venea să cred. Am aflat 
că s-a cumințit, că s-a căsătorit cu fata unui 
director de stațiune și că are o afacere pros-
peră. Și cred că în această totală schimbare 
a lui a avut și Shakespeare un rol. La fel ca 
Biblia în viața păcătoșilor. Nu degeaba mi l-a 
recitat și mi l-a recomandat, ca un adevărat 
critic literar. Oare poezia de azi (literatura)
mai are un asemenea rol, mai poate ea, deși a 
coborât în stradă, să pătrundă în pătura cea 
mai de jos și s-o pătrundă? Pentru că cititori 
adevărați, am văzut, sunt și acolo. Noi trebu-
ie să găsim doar calea de a ajunge la ei.

Ilustrăm acest număr cu lucrări semnate 
de Diana Matias Popovici (Timișoara)

«O carte spumoasă 
şi relaxantă - 
instructivă în 

acelaşi timp - , în 
care îşi află locul, 
alături de trecutul 

„defunct”, prezentul 
caragialesc, cât şi 

viitorul dantesc. Noi 
însă ne rezumăm, 

în final, la opţiunea 
îndrăzneaţă a unui 
critic - Constantin 

Călin - , opţiune care 
justifică aserţiunea:  

„Probabil că am 
să produc mirare 

spunând că unul din 
cei mai buni şi mai 
curajoşi prozatori 

de azi este o femeie: 
Magda Ursache”»

Nicolae SILADE

E d i
t o r
i a l

„Alt câştig la bursa de iluzii nu mai e.
Mi-au căzut acţiunile” (Magda U.)

În fibra ei cea mai adânc-autentică, scrii-
toarea Magda Ursache este un redutabil și 
„viril” pamfletar. Fiica avocatului Alexandru 
Marinescu de la Buzău a rămas cu acest reflex, 
al dreptății/exercițiului justițiar, încă din 
copilărie, vremea când i s-au pus în mână cărți 
bune și formatoare. 

Absolvind liceul Hasdeu (înnobelat de sa-
vantul româno-american George Emil Palade 
- dar și de alte personalități naționale cum C. 
I. Parhon sau Constantin Giurăscu - cât și de 
mari ziariști interbelici: Pamfil Șeicaru; de 
mari poeți, Ion Caraion), viitoarea literată, 
de nivel național și dânsa, a simțit pe propria 
piele toate inconvenientele iepocii. 

Stabilirea în târgul Ieșilor nu fuse întâm-
plătoare, fiindcă acolo a absolvit (cum laude) 
Filologia, la faimoasa „alicuza”, Universitatea 
care ucide (titlul debutului său romanesc). 
Desigur că de acest „capriciu” al Destinului se 
leagă și întâlnirea astrală cu Profesorul Petru 
Ursache - o legătură pe viață și pe veșnicie, 
soțul scriitoarei fiindu-i nu doar tovarăș de 
viață și confident absolut, ci chiar bun cola-
borator în proiecte literare. Dar cei 13 ani de 
viață pierduți - viață-viață, nu 
doar viață literară, în sensul 
că a rămas și fără serviciu și 
fără drept de semnătură - au 
marcat-o pentru toată viața! 

Din cauza unei „sminteli de 
tipar” s-a pierdut o carieră de 
critic de întâmpinare (fusese re-
dactor responsabil de Poezie la 
vechea „Cronica”); dar tot prin 
ea, noi toți am câștigat unul 
dintre cei mai redutabili eseiști 
și pamfletari ai momentului.

...Să revenim acum la Magda 
Ursache, prozatorul (și la Mag-
da U., personaj: sub acest epo-
nim are obiceiul a se introduce 
printre celelalte personaje în 
romanele dumisale). Cartea pe 
care o avem în vizor se referă la 
o jurizare a unei filiale a Uniu-
nii Scriitorilor, pe parcursul a Șapte zile - cele 
șapte capitole/secțiuni ale cărții. 

Romanul reprezintă un crescendo narativ 
care uneori provoacă un râs homeric; o satiră 
aspră și aprigă a obiceiurilor epocii de tran-
ziție, în mare parte perpetuate din cealaltă, 
menționata Iepoca „auriferă”. Personajele 
sunt emblematice - iar situațiile simptomatice 
-: Dumitrel, Iris, Camil, Popoacă, Hada, 
Fronea... Cu aceste nume sunt botezate și 
micile capitole ale cărții - prefațate fiecare cu 
un motto grăitor din Caragiale.

Unii au ticuri, verbale și de comportament, 
alții racile mai vechi sau mai noi - cu toții au 
bube-n cap! Cel mai relaxat - și relaxant - 
dintre personaje este vevericioara Rodiana, 
ditamai secretară la scriitori, „fabrica” lor 
de cafea. Capitolașele ei sunt de-a dreptul 
spumante, adevărată șampanie în căni de 
lut, fiindcă fata, dând pe față metehnele 
scriitorilor - în frunte cu Teu, președintele 
juriului - își etalează concomitent și însușirile 
intelectuale. (Păcat că acelea fizice nu se pot 
pune în pagină... Dar, după ocheadele care i 
se aruncă de înfometații bărbați din juriu, fata 
are mai degrabă calități fizice și propensiuni 
materiale, decât veleitățile culturale pe care le 
incumbă postul ei „de răspundere”).

În interiorul grupului de juraţi au loc dra-
me familiale: Iris se desparte de Dumitrel - 
„Dumitrel sunt eu. Dumitru Mitrofan” - fiind-
că-l prisese în flagrant delict de infidelitate 
conjugală. Ei îi face o curte asiduă poetul 
Camil (Camil Petru Petrescu), care tocmai 
rămăsese fără o iubită: o tânără de la Brașov 
decapitată de tren, accident care va ține prima 
pagină a presei locale. Ziaristă de radio, Iris e 
personajul pozitiv care nu se lasă manevrat de 
șefi întru glorificarea lui Zeulică, ba mai este 
adesea certată de ei că nu face emisiuni pe 
linie. Ratează o călătorie în Hawayi, din cauză 
de Geta-exegeta, „sicofanta ei personală” și a 
altor colegi scrofuloşi la datorie: Scândură și 
Cavaleru. Unul - Popoacă (Poporoancă) - are 
mania diminutivelor caraghios-afone, un altul, 
specialist în fronisme - de unde și numele, 
Fronea - nazalizează excesiv. Iar altul se mî-
mâie, adăugând particula fatidică aproape la 
fiecare cuvânt rostit. (Ai zice că autoarea caută 
cu tot dinadinsul nod în papură! Unul e prea 
slab - de înger - , altul e prea gras, sau mă rog, 
lătăreț; cum s-a spus în antichitate despre Pla-

ton că ar fi plat, lat în 
spete, când el era de fapt 
numai Fruntelată...) 

Nu găsești unul 
printre „jurați” să nu 
fie în-jurați, că de, asta 
e soarta celor ce pun 
coronița premianților: 
premiantul e unul 
singur, iar păguboșii 
o mie! Din „echipă” 
mai face parte și 
câinele Dex(ter), odo-
rul Irisucăi, care  nu e 
câine Dingo, ci „dign”; iată o asociere lexicală 
marca Magda U. - personajul, nu autoarea. 

Cartea include în final și un asemenea „În 
loc de glosar”, colecție de găselnițe și invenții 
lexicale, culese - cele mai multe- din Paul 
Goma și Luca Pițu. Dar cea mai tare este 
tot una marca M.U.: iașioftică. Nu că oftica 
generalizată a scriitorilor co-breslași s-ar po-
trivi doar arealului iașiot, dar în carte aceasta 
este cea mai bine accentuată și ilustrată. Se 
trăiește într-o epocă de eternă, glorioasă 
Tranziție, în care înfloresc șparlitorii: unul i-a 
furat Magdei U. ștergătoarele de parbriz (ca 
apoi să i le vîndă tot ei) - altul sustrage cărți 

din biblioteca prietenilor, pe 
care prietenii prietenilor sunt 
nevoiți să le recupereze de la 
Anticariat; anticariat care mai 
are și proasta inspirație de a le 
pune în vitrină, la vedere... 

În cele din urmă, după șapte 
zile de dezbatere, deliberări 
frenetice, cu consultarea perio-
dică a regulamentului - care, 
fie vorba-ntre noi, nu se aplică 
decât atunci când trebuie să 
iasă candidatul „nostru” - , 
premiantul se retrage intem-
pestiv din competiție, generând 
în jur tot soiul de probleme 
sociale, morale și profesionale. 

Unii se sperie, alții devin 
nedumeriți - dar există și unul 
care exultă: din urna norocului 
iese întotdeauna cine trebuia: 

vreun furnizor de materiale de construcție 
pentru o eventuală vilișoară scriitorintică, 
dorică sau corintică; nicidecum o Casă a 
Scriitorilor, ci un „viloi” proprietate perso-
nală. Sau unul de damigene pline ochi și 
învechite, uitate prin pivnița proprietarului. 
(„Vinuț bunuț”, vorba-ceea - sau celuia. Este 
evocat cu acest prilej și personajul Roadevin, 
al lui C. Țoiu.)

Cartea este împănată cu politicale cultur-
nicești, culese și valorificate de prin eseurile 
cele mai tari ale autoarei. Își re-găsesc locul 
aici cei mai aprigi culturnici ai culturii române 
realist-socialiste; dar și martirii neamului, 
puși pe listele veșnice ale neuitării, Memoriei 
colective. Descoperim la un moment dat (p.94) 
și un regal al străzilor fistichii, care făceau 
gloria de odinioară a metropolei bahliotești  
(ele mai bucură încă talpa piciorului viu, care 
le calcă). Străzi „cu personalitate accentuată”: 
„Sfîntu Atanasie, răsucită capricios, Florilor, 
strâmbă și bolovănoasă, Sulfinei, elegantă, 
luxoasă, parfumată...” Mai sunt și altele: 
Dumbrava Roșie, Moara de Vânt, Scăricica 
- culminând cu „mahalaua celestă Țicău”, 
cunoscută în tot Universul.

Ar fi multe de spus despre o carte spumoasă 
și relaxantă - instructivă în același timp - , în 
care își află locul, alături de trecutul „defunct”, 
prezentul caragialesc, cât și viitorul dantesc. 
Noi însă ne rezumăm, în final, la opțiunea 
îndrăzneață a unui critic - Constantin Călin - , 
opțiune care justifică aserțiunea:  

„Probabil că am să produc mirare spunând că 
unul din cei mai buni și mai curajoși prozatori 
de azi este o femeie: Magda Ursache” (cum 
citim pe coperta a patra a cărții). 

La rândul nostru, suntem de părere că aceas-
tă opiniune nici nu (mai) e de mirare, după 
cele cinci romane publicate de prozatoarea 
ieșeană până acum: Universitatea care ucide 
(1995) - menționat de noi ca debut prozastic -, 
Astă vară n-a fost vară... (1996), Strigă acum 
(2000), Conversaţie pe Titanic (2001), Rău 
de România (2003). 

Al șaselea fiind cel de față, publicat în ediția 
primă la Opera Magna în 2005. „Am auzit 
că-ți publici epica Magda la editura Opera 
Magna. Nu te gândești ce riscant e?”...

* Magda Ursache, Bursa de iluzii, roman, 
ediția a doua, Eikon, București, 2018

Bursa de valori şi iluzii*

Remus V. 
GIORGIONI
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Un bun portret al lui Cezar Ivănescu 
aşează Artur Silvestri, ca prefaţă a 
volumului Rod, apărut în seria Cele 
mai frumoase poezii a editurii 
Albatros în 1985:

„Pe la mijlocul anilor 60, într-un mo-
ment propice pentru literatura română, 
îşi făcuse apariţia în mediile literare 
bucureştene un tânăr de nici douăzeci 
şi cinci  de ani, boem de conduită boie-
rească, în gustul trubaduresc, neliniştit,  
ţinând o chitară sub braţ şi scriind, 
oriunde se aşeza, torente de poezii stra-
nii, hohotitoare, care nu semănau cu 
nimic din ceea ce se ştia în mod curent 
despre poezia momentului.”

Urmează miruirea:
„Acest tânăr, care este unul dintre cei 

mai însemnaţi poeţi ai literaturii ro-
mâne, era Cezar Ivănescu.”

Cornel  UNGUREANU

atestat (poetul stă, istoriceşte, după 
dacismul lui Ion Gheorghe) nu s-a 
oprit la pronunţie şi la particularis-
mul lingvistic, a dezvoltat şi lumea 

tradiţională înseamnă 
trimiteri la arhetipurile 

moldave, la modalităţile 
doinei şi ale `doinirii”, la 

cântecele medievale,  la 
societatea tradiţională 

numită de Guenon (din 
care soţia poetului a 

tradus), Mircea Eliade, 
Coomaraswamy ş.a.? Cum 

judecă poetul 
noua viziune, pornind 

de la arta tradiţională?
Laureat al Premiului 

naţional de poezie, trebuie 
să-l prezinte pe 
succesorul său. 

Introducerea la o Laudatio 
consacrată lui Cristofor Simionescu 
la acordarea  premiului national de 

poezie  are următoarele etape:
1. Omagiul lui Labiş („copilul de 

geniu”, asasinat);
2. „Au urmat George Mărgărit, A.E. 

Baconsky, Ioanid Romanescu, Dan 
Laurenţiu, Mircea Ciobanu, Petru 
Aruştei şi Aurel Dumitraşcu, azi toţi 
dispăruţi..., Adi Cusin şi Nicolae Ionel, 
Emil Brumaru şi Mihai Ursachi, Cris-
tian Simionescu şi Cezar Ivănescu...

3. „....iar în spatele nostru, cum-
pănindu-şi lăncile lungi vin Lucian 
Vasiliu şi Nichita Danilov, Valeriu 
Stancu şi Liviu Antonesei, Dorin 
Spineanu şi Cassian Maria Spiridon, 
Daniel Corbu şi Gabriela Creţan, Gellu 
Dorian şi Nicolae Sava, Carmelia 
Leonte şi Mariana Codruţ, Aura Muşat 
şi atâţia alţii şi atâtea altele...”. 

Listele mai cresc în alte interviuri, 
alte nume mai dispar, dar va rămâne 
„calea regală a poeziei româneşti” care 
se desfăşoară sub priveghere moldavă. 
Omagiul Moldovei apare şi în poeziile 
dedicate unor iluştri contemporani. 
Ei sunt zei. Frecvenţa cu care coboară 
între tragicii greci (el ar putea fi Oreste. 
Ismena vine pe aripile lui Ianis Ritsos, 
într-o prelucrare a lui Cezar Ivănescu), 
întâlnirile cu eroii de demult nu exclude 
beatificarea celor din preajmă.  Poemul 
Nadia, scris pentru Nadia Comăneci, 
are între refrenele atât de familiare ale 
poeziei lui Cezar Ivănescu, toposul ma-
jor: „ca floarea ai crescut, ca floarea-n 
Moldova”.  Şi strofa finală:

„!numai din Lume se poate înălţa,/
precum o rază, sufletul nostru, Nadia,/ 
sufletul nostru, suflet din Moldova/ 
ca Domnul Ceriul şi Luna Doamnă, 
Nadia,/ numai din Lume se poate 
înălţa/precum o rază, sufletul nostru, 
Nadia,/şi numai Lumea la cer înalţ-
aşa/ca pe o rază, chip de zeiţă, Nadia,/
şi numai Lumea la cer înalţă-aşa,/ca 
pe o rază, chip de zeiţă, Nadia!”. 

Ar mai fi  de scris câte ceva des-
pre sărbătorirea extraordinară a 
scriitorului în Albania, cu prilejul 
apariţiilor sale în limba albaneză. În 
Albania scriitorul păşea cu adevărat 
pe o cale regală. Recunoştea o stare 
arhetipală. Se întorcea acasă.

Literatura, între genii şi demoni  
Copilăria şi-o petrece la Curteni, sat 

de lângă Huşi, şi la Huşi. „Huşul şi 
satele din jurul lui în care am copilărit 
reprezintă un ţinut fabulos, paradisiac 
şi aşa va rămâne pentru totdeauna. 
N-am fost fericit decât până la opt 
ani. Atunci s-a produs izgonirea din 
paradis. Pentru mine au urmat 44 
de ani infernali, dar Huşiul este un 
loc binecuvântat de Dumnezeu, din 
punctul meu de vedere, din pricina 
marilor personalităţi pe care le-a dat 
acest ţinut. Consider Huşul unul din 
locurile sacre ale românismului, ca 
şi Ipoteştii sau Lancrămul...” îi va 
declara în 1993 lui Th. Codreanu. 
„Ţinutul ar fi capabil să dea şi în vii-
tor personalităţi harismatice „care să 
salveze poporul român”.

Amintirile de copilărie au fost feri-
cite, dar numai până la opt ani. Dacă ur-

mează 44 de ani infernali, înseamnă că 
prozatorul şi-a trăit infernul, mai întâi, 
în interiorul Familiei. „Tatăl lui Labiş 
a fost un oportunist nenorocit”, e titlul 
unui interviu  în care Cezar Ivănescu îi 
evocă pe Nicolae Labiş şi pe  tatăl său. 
Tatăl  a fost un personaj mizerabil, aşa 
cum era şi tatăl lui Cezar Ivănescu. 
Anatema şi deificarea vor fi împreună 
în scrisul lui Cezar Ivănescu. Doina 
(Tatăl meu Rusia) e, deopotrivă, 
sanctificare şi demonizare: 

„!sărutu-ţi mâna, Tată bun, sărutu-
ţi mâna şi-nchinare/ ca Domnul-
Dumnezeu  tu eşti, ca Dumnezeu şi 
Sfântul Soare,/câţi pumni în inimă-
am primit mi-au fost ca floarea la 
ureche/că nu e pumn să poată sta 
cu pumnul Tatălui pereche!”

Un studiu al poemului ar putea 
începe de la definirea Omului tra-
diţional, al Tatălui, aşa cum (de 
pildă) arată el şi în Şun sau calea 
netulburată. Mit mongol de G. 
Călinescu. Prezentul desfigurator 
rămâne însă  viu - alarmant de viu - 
în scrisul lui Cezar Ivănescu:

„!Tu erai Tatăl meu şi noi copiii îţi 
spuneam Rusia.../Tatăl dement cu 
epoleţi şi cu centură ca leşia.../ Tu 
erai Tatăl meu şi noi copiii te uram 
şi Mama/că ni l-ai pus tu pe pereţi 
pe Stalin şi-ai dat jos icoana!”.

Mai mult decât alţi scriitori ai Iaşiu-
lui contemporan, Cezar Ivănescu e ani-
mat de mitul infailibilităţii sale 
poetice. E maestru, are în jurul său o 
şcoală, e în război cu canaliile care vin 
de pretutindeni. Are cenacluri la ca-
re vin cei mai de seamă dintre cei de 
seamă. Îndrumă tinerii spre adevărata 
cultură fiindcă doar el exprimă cum se 
cuvine literatura. El şi cei pe care doar 
el îi poate selecta. E geniu, va repeta în 
numeroase pagini scrise după 1990. Nu 
numai el e geniu, ci şi alţi autori pe care 
i-a cunoscut, de care a fost apropiat. Se 
adresează mereu  discipolilor. Poemul 
CXCVI  Către discipoli e subintitulat 
Mirungere şi începe aşa „!acolo unde 
stă Sufletul meu/ ca un Copil Divin cu 
gene lunge/ la care eu, copil, privesc 
mereu,/ nicicând acolo nu voi mai ajun-
ge!”.  Odinioară se pronunţa sub steaua 
lui Puer senex, a Copilului bătrân, acum 
- în numele Copilului Divin.  În Sutrele 
muţeniei îşi asumă mesajul divin. E 
reîncarnarea lui Buddha.

Greu de descoperit  în literatura română 
pagini mai violente  îndreptate împotriva 
confraţilor decât în cele două cărţi pe care 
poetul le consacră lui Nicolae Labiş şi lui 
Marin Preda. Teribilele anateme aruncate 
celor mai răi dintre răi (şi e vorba de o listă 
lungă, din care nu lipsesc Şt. Aug. Doinaş, 
Al. Paleologu, George Bălăiţă,  bucureşteni, 
ieşeni, piteşteni, autori celeşti sau doar pie-
toni cu care biografia lui Cezar Ivănescu 
s-a intersectat într-un moment sau altul) 
vine în continuitatea arborelui genealogic 
pe care  scriitorul şi-l schiţează şi în alte 
cărţi: dacă în La Baad (1979) descendenţa 
nu e încă princiară, în volumul închinat lui 
Nicolae Labiş aproape 20 de ani mai târziu 
ar fi descendentul lui Iulius Cezar. Este, 
dezvoltă poetul subiectul, imperială. El are 
o personalitate de imperator, confirmată 
mereu, chiar şi în relaţiile ieşene. Nichita 
Danilov „e foarte supărat pe mine că sunt 
român de geniu dintr-o familie care a mai 
dat şi alte genii, Octav Onicescu, Gheorghe 
Ivănescu..” Marile nume, arătam mai îna-
inte,  revin mereu în eseurile poetului.   

 Sunt genii moldave şi ele, într-un fel 
sau altul, aparţinători familiei Ivănes-
cu. Cititorul obişnuit, neînzestrat cu 
simţul previziunii aşa cum este Cezarul, 
poate fi derutat: chiar să nu poată să 
scrie nimeni în limba română  peste o 
sută de ani fără să ţină seama de opera 
Carme-liei Leonte? Nu putem înţelege 
măreţia noului Cezar fiindcă trăim 
într-un timp rău, aşa că la un moment 
dat poetul poate avertiza: „Fraţilor 
creştini,/ A venit timpul asasinilor!”

trei rândunici
pe țeava de gaz deasupra ușii vecinului și-au făcut cuib trei rândunici 
hirundo rustica în latină cum seamănă ele cu cele din abecedarul 
meu de la școală din clasa întâi când frumoasa noastră învățătoare ne 
spunea că ele vin din țările calde și pleacă în țările calde și probabil 
au și acolo un cuib când ele se-ntorc știu că a venit primăvara dar mie 
îmi place să spun că 

primăvara ele mi-au adus-o deși tot ele mă privesc ciudat când plec 
când mă întorc de la muncă și chiar și eu le privesc mirat întrebându-
mă din ce trăiesc ele care nu au conturi în bancă nici salariu nici 
pensie nici ajutor de șomaj cum zboară ele peste granița cu sârbii cu 
ungurii cu bulgarii fără ci fără pașaport fii liniștit îmi spun fii liniștit 
că domnul dumnezeul tău le hrănește 

domnul dumnezeul tău le are în pază ele încă trăiesc în paradisul din 
care ai fost alungat paradisul e mereu cu ele și aici și-n țările calde 
și-n țara neprihănită spre care se-ndreaptă sufletul omului o fiul 
omului îmi spun multe mai ai de văzut de înțeles de mirat în lumea 
asta migratoare spre o altă lume până când sufletul ca o rândunică își 
ia zborul spre înaltul cerului

nicolaesilade.blogspot.com
Nicolae SILADE

poeme în proză

Cezar Ivănescu sau despre 
regimul excesiv al trubadurului

Bursa de valori şi iluzii*

După ce arată cum se desparte numitul   
Cezar Ivănescu de imaginea poetului 
previzibil tradiţional, criticul continuă:

„Omul este însă cu mult mai straniu, 
părând că aparţine şi el unei rase 
vechi întruchipând parcă un ideal 
barbar. Un facies prelung, orientat 
către bărbia încovoiată, unde îngerul 
elegiei şi-a pus semnul adânc al  
marilor meditativi, o piele smeadă şi 
vulcanică, nu însă de mediteranian, ci 
de septentrional vieţuind între gheţuri, 
o frunte mereu adunată într-o cută 
dramatică deasupra ochilor…”

Exacte sunt şi observaţiile care ur-
mează, şi ele animate de superlative 
amicale:

„Universul afectelor e, la Cezar Ivă-
nescu, din domeniul exceselor. Nimic 
nu e acolo clarificat, senin, „clasicizat”, 
pretutindeni lucrează o conştiinţă in-
stinctivă care investighează nevăzutul 
cu o teroare infernală. Totul e torbid, 
anxios, lumea e o barocă „teribilita”. 
Spiritul coboară la poarta metafizi-
cului ca într-o bolgie numinoasă....”.

„Convulsia acestei frumuseţi baroce  
de formulă baudelaireană a ieşit din 
sentimentul acut al eshatologiei, care 
tutelează lirica lui Cezar Ivănescu”.

Nu e uitată nici componenta regi-
onală:

„O anume fluiditate de dialect mol-
dav dă pronunţiei lirice o melodicitate 
considerabilă….” „Totuşi, acest re-
gionalism care e, în realitate, un re-
alism iniţial, o lirică a substratului  

figurativă moldavă”.
„Însă sensul ultim al acestei poezii 

este pretutindeni muzica”.
Barbar, poet al exceselor, dacism,  

rasa veche şi idealul barbar, dar mai 
ales „dialectul moldav” pot fi regăsite/
confirmate în toate confesiunile, 
eseurile, articolele scriitorului. Dacă 
opţiunile pentru Mircea Eliade şi ope-
ra sa sunt confirmate de traduceri, 
de pagini de corespondenţă, încă 
insuficient lămurite sunt simpatiile 
pentru Rene Guenon, şi el aşezat 
pe lista maeştrilor - a învăţătorilor, 
chiar înainte de Mircea Eliade. 

Şi mai expresive sunt prezenţele au-
torilor din Moldova în interviurile/ 
declaraţiile poetului. Într-un interviu 
cu Petru Ursache (Cezar Ivănescu 
în amintirea contemporanilor,  
Antologie de Daniel Corbu, Princeps 
Edit 2009, p. 306)  declară:

„Sunt ataşat de calea regală a 
poeziei româneşti (expresia îmi 
aparţine), adică lirismul moldav re-
prezentat de Conachi, Alecsandri, 
Eminescu, Ştefan Petică, Bacovia, 
Magda Isanos, Labiş (al cărui conti-
nuator direct mă consider)...”.

Refuză postmodernismul în stilul 
său pamfletar. El este începătorul, 
des-chizătorul de drum, unul dintre 
cei mari ai căii regale.  De la definitiva-
rea Doinei, afirmă scriitorul, „am 
regândit  critic modernismul în noua 
viziune pe care mi-am format-o 
despre arta tradiţională”. Arta 
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Într-un mai vechi articol din „România literară” 
(4/2007), comentând volumul atunci apărut, Despre 
bucurie în Est şi Vest şi alte eseuri, de Andrei Pleșu, 
îmi mărturiseam bucuria pur estetică, la urma urmei, 
la descoperirea sintagmei „graţia socială”, pe care 
autorul o folosește la un moment dat. D-sa e un virtuoz 
al zicerilor memorabile, iar aceasta e una dintre ele, 
dar cu o semnificație aparte, deoarece, fără intenția de 
a o raporta la sine, este defintorie pentru însuși autorul 
ei. Grația socială e un concept insolit, în evident 
contrast cu bădărănia instituţionalizată, și într-o 
perfectă adecvare la propriul său fel de a fi: educat, 
cult, spiritual, culant şi comprehensiv. Ea este totodată 
cea care i-a conferit notorietatea pozitivă, simpatia, 
încrederea şi prestigiul, situându-l pe un palier de 
altitudine contestat doar de elitofobii semidocți și 
lipsiți de umor, dintr-o tranziție care nu mai e tranziție, 
ci băltire într-o pestilentă promiscuitate.

Nu intenționez să produc aici o laudatio, ci doar 
să relevez câteva aspecte ale unei bune părți a operei 
domnului Andrei Pleșu. Ceea ce s-a remarcat de mult, 
fiind de domeniul evidenței, este că d-sa scrie două feluri 
de cărţi. Unele docte până la erudiție, între eseistică și 
studiu academic, nu oricui accesibile, pe care însă – 
curios! – mulți nechemaţi se avântă să le comenteze, 
şi altele, perfect accesibile, populare aş zice (folosind, 
însă, cu prudenţă termenul), despre care se vorbeşte 
mult mai puţin, deoarece aparțin publicisticii, gen de 
stringentă actualitate, care implică anumite riscuri 
și nu își împlinește adevăratele rosturi decât dacă 
e frecventat de oameni onești și educați. La această 
parte a operei d-sale mă voi referi în însemnările de 
față și anume la cel mai recent dintre cele vreo zece 
volume, dacă nu mă înșel, de publicistică, intitulat 
Pe mâna cui suntem?, purtând precizarea subtitrată 
„mică antologie a tragicomediei românești.” E vorba, 
deci, de un florilegiu al acelor articole suscitate 
de realitatea iritantă, exasperantă, atât de bine și 
elocvent sugerată prin interogația retorică a titlului 
întregului volum: Pe mâna cui suntem? O publicistică 
de ultimă oră, de al doisprezecelea ceas, de „cuțit os”, 
pe care autorul o practică nicidecum cu detașare, ci 
cu o implicare directă, asumându-și toate riscurile, 
dar respectând principiul instituit de Horatiu – „est 
modus in rebus” – de care prea puțini dintre „oamenii 
recenți” mai au cunoștință. Așadar, cum și în celelalte 
volume de publicistică ale d-sale, prima constatare 
care se impune și bucură la lectura acestei cărți este 
aceea că te afli în posesia operei unui om nu doar cult 
şi inteligent, ci şi înţelept, care ştie că despre porcărie, 
impostură, corupție şi tâmpenie se poate scrie şi cu 
măsură, cu stil, elegant, cu umor, fără a dilua prin 
aceasta cu nimic dramatismul şi duritatea mesajului. 
Întrebarea e dacă opinia publică românească, aflată 
în precipitat proces de tele-anihilare, va fi capabilă să 
recepteze şi să fructifice acest mesaj. Ne aflăm în faţa 
unei opere de educaţie civică – adecvată şi predării 
în şcoli, ca un auxiliar compensatoriu, adiacent la 
manualele câlţoase, generoase în aberații, aflate în uz 
– a cărui eficienţă rezidă tocmai în revelarea feţelor 
hidoase ale unei realităţi pe care prea mulţi impostori-
complici ostenesc s-o cosmetizeze. 

Dar și acest gen de publicistică, chiar dacă 
militantismul ei e elegant și cuviincios, își are riscurile 
și dilemele sale de vreme ce țintele nu știu de reguli 
și de măsură. Într-un preambul, În loc de prefaţă, 

dl Andrei Pleșu ține să atragă atenția tocmai asupra 
acestor riscuri și dileme. De fapt, acest preambul 
doar de trei pagini, foarte dense ideatic, mi-a suscitat 
glosele de față, deoarece el devoalează dilemele 
autorului, riscurile publicisticii oneste, cum și geneza 
acestei cărți. E vorba, deci, de o antologie ale cărei 
piese constitutive au fost scrise de-a lungul unor ani 
și sunt determinate de reacția ireprimabilă, civică, a 
autorului la provocările unei clase politice rudimentare, 
imunde și iresponsabile, care a reușit, cu concursul 
apatiei „largi populare”, să ducă Țara într-o râpă de 
unde o eventuală redresare a devenit cât se poate de 
problematică. Pe mâna cui suntem? e o culegere care 
reflectă „situațiunea” în momentul actual, la treizeci 
de ani de când ne aflăm sufocați de comunismul 
rezidual, dar toată publicistica  lui Andrei Pleșu este o 
operă reactivă, reprezentând opinii și atitudini lucide, 
realiste, de bun simț, având și avantajul unui stil de 

o expresivitate seducătoare și inconfundabilă, dar, 
din păcate, fără vreun efect perceptibil asupra vieții 
social-politice. De aici și dilemele pe care autorul 
și le mărturisește, ele devenind astfel niște dileme 
productive, întrucât antrenează și cititorii la a medita 
asupra rostului de a mai persevera în apărarea unei 
cauze aparent pierdută. Însuși dl Andrei Pleșu își 
începe amintitul preambul minimalizându-și demersul 
căruia nu i se poate sustrage: „Îmi dau și eu cu 
părerea.” În cazul d-sale însă, datul cu părerea este cu 
totul altceva decât trăncăneala celor ce sunt gata să se 
pronunțe oricând asupra a orice. Dacă articolele d-sale 
nu produc efecte practice, ele stârnesc, în schimb,  la 
rândul lor,  reacții pro sau contra, oricum niște incitări 
la o, măcar minimă, retorică, implicare. Constatarea 
aceasta îi provoacă propriile dileme: „Din interogația 
proprie, din reacția câtorva prieteni și, mai ales, din 
lectura forumurilor [sbl. RC] care însoțesc, destul de 

abundent apariția textelor mele, încerc să trag câteva 
concluzii. Unele de natură să mă determine să pun 
punct, altele străduindu-se să mă încurajeze.” Zace 
ascuns în această mărturisire un pericol virtual: e bine 
când ceea ce scrii produce ecou și e bine să ții seama de 
el, dar există și ecouri nule și neavenite încă din start. 
E vorba, desigur, de cele emise de cei eufemistic numiți 
„forumiști”, care populează subsolurile insalubre ale 
publicisticii online și, sub protecția anonimatului, se 
defulează sau execută niște comenzi: ignari, agramați, 
complexați, paranoizi, inși în penurie de caracter, 
„postaci”. Categorie, aceasta din urmă, produsă de 
progresul media online în mediul poluat al tranziției 
; odinioară se numeau năimiţi. Din păcate, există și 
oameni de bună-credință și naivi care consideră, de 
datoria lor să intervină, spre paguba lor, unde nu e de 
intervenit, deoarece discuți, dezbați, polemizezi doar 
cu cei de o seamă cu tine. Dar fauna mai sus numită a 
pervertit ceea ce fusese inițiat ca un for public, într-o 
cloaca maxima a nației, nefrecventabilă. Or, când sunt 
atâtea lucruri esențiale de citit și de făcut, dintre care 
știi că numai o mică parte vei apuca să le faci, a zăbovi 
luând în seamă asemenea zone subumane, e o crimă 
împotriva celui mai prețios dar care ni s-a destinat: 
Timpul.

Dintr-un exces de fair play însă, domnul Andrei 
Pleșu culege opinii și din bolgii, și din plaiurile luminate 
și încearcă să le răspundă... dilematic. I se reproșează 
că e fripturist, sinecurist, că scrie ca să se afle în 
treabă, că nu scrie „despre ce trebuie” (și i se indică 
„ce trebuie”), că scrie „ca să se aleagă cu ceva” etc. în 
timp ce altera pars îl aplaudă, încurajându-l: bravo, 
trebuie să fim prezenți, să punem degetul pe rană, să 
spunem lucrurilor pe nume, e singura modalitate de 
a ieși din marasm etc. Iar din tot acest mixaj invaziv, 
d-sa rămâne cu o dilemă a cărei formulare devine și 
pentru cititor deconcertantă și profund neliniștitoare: 
„...nici mie nu mi-e clar care sunt ‘’băieții’’ cu adevărat 
buni, când privesc în jur și dau cu ochii de netrebnicia 
sau paloarea opozanților.”  De aceea își și divulgă 
scepticismul în ceea ce privește șansa propriilor 
scrieri de a avea vreo „consecință rectificatoare”. Aici e 
punctul din care un om lipsit de vocația scrisului s-ar 
lăsa păgubaș și ar abandona genul acesta de rezistență 
pe baricada onestității și onoarei. Ceea ce niciodată 
n-ar putea face un artist, care rămâne până la ultimul 
glonț chiar și într-un post uitat. Iar domnul Andrei 
Pleșu e, înainte de orice, un scriitor, adică o persoană 
pentru care scrisul a devenit mod de existență și nu 
de izmeneală mondenă, cum e, de-un paregzamplu, 
pentru o cucoană europarlamentară indigestă și ilară, 
- cu atât mai mult cu cât, atunci când e conștient de 
propria valoare, intuiește că scrisul său a devenit și 
echivalentul unei guri săptămânale de oxigen pentru 
cititorii exasperați: „Scrisul e singurul meu mod de 
a funcționa în acord cu mine însumi, mai ales dacă 
se întâmplă să am și ecouri binevoitoare din partea 
câtorva cititori. În rest știu foarte bine că nu scriitorii 
și artiștii în genere determină mersul lumii. Rostul 
lor este doar, uneori, să o facă suportabilă. Sau pur și 
simplu să o povestească, cu un glas obosit sau ironic, 
în ideea că, în anumite situații, întunecimea se poate 
„salva’’, melancolic, prin comentariu...”

Pe mâna cui suntem? e o carte care se înscrie 
firesc în seria publicisticii domnului Andrei Pleșu, cu 
ironice sau melancolice comentarii ale „situațiunii” 
turbionare românești de ultimă oră. Cum ziceam, o 
gură de oxigen.

______________________
Andrei Pleșu, Pe mâna cui suntem? Mică antologie a 

tragicomediei româneşti. București. Humanitas, 2018
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EDItURA EIKON DIN BUCUREştI, MULtI-
PLĂ PREZENtARE DE CARtE LA LUgOJ 
n Biblioteca Municipală Lugoj, „Casa 

Bredicenilor” și Editura EIKON au or-
ganizat sâmbătă, 16 martie 2019, la 
„Casa Bredicenilor”, o multiplă prezen-
tare de carte. Editura EIKON, aflată în-
tr-un turneu de prezentare de carte la 
Târgu Jiu și la Timișoara, a ales să facă 
o prezentare de carte și la Lugoj, unde, 
acum cinci ani, în 3 și 4 decembrie 2014, 
a mai avut o multiplă lansare de carte, 
la Colegiul Național „Iulia Hasdeu” și la 
English Pub; seria de lansări din anul 
2014 a cuprins cărțile: Cei șapte morți 
uriași, de Remus Valeriu Giorgioni - co-
legul nostru de la revista „Actualitatea 
literară” din Lugoj, Admirabila tăcere 
- Jurnal (2 iulie 1967 - 29 septembrie 
1968), de Alexandru Mironescu (ediție 
îngrijită și prefață de Marius Vasileanu), 
Mânuitorul de cuvinte (proză scurtă), 
de Ovidiu Calborean, Reversul istoriei 
- Eseu despre opera lui Mircea Eliade, 
de Mihai Gheorghiu, Aferim (poeme), 
de George V. Precup, nebunul lui Dum-
nezeu (roman) și Sophia Leopold - să ne 

jucăm că facem 
artă, de Vianu 
Mureșan. La în-
tâlnirea literară 
de sâmbătă, 16 martie 2019, au vorbit: 
scriitorul Valentin Ajder - directorul 
Editurii EIKON Bucureșt, jurnalista și 
poeta Adriana Weimer, scriitorul Vianu 
Mureșan și poeta Andra Mateucă.

ZIUA MONDIALĂ A POEZIEI/ WORLD POE-
tRy DAy - PRIMĂvARA POEţILOR 2019 
n O tradiție în agenda anuală a ma-

nifestărilor culturale organizate de Bi-
blioteca Municipală și „Casa Brediceni-
lor” este și  „Ziua Mondială a Poeziei” 
/„World Poetry Day” sau Festivalul In-
ternațional „Primăvara Poeților”/ „Le 
Printemps des Poetes”, tradiție care îi 
reunește, în numele poeziei, pe scriito-
rii lugojeni și iubitorii literaturii, ai căr-
ții și ai muzicii! Programul “Zilei Mon-
diale a Poeziei”  de joi, 21 martie 2019, 
a cuprins recitalul de poezie, creație 
proprie, al scriitorilor lugojeni: Adriana 
Weimer, Ela Iakab, Maria Bologa, Da-
niela Radu, Maria Rogobete, Maria Iz-

gherean, Nicolae 
Silade, Remus 
Valeriu Giorgi-
oni, Ion Oprișor, 

Laurian Lodoabă, Ionel Panait, Nicolae 
Toma, Mircea Anghel, Gheorghe Bu-
suioc, precum și recitalul de poezie și 
muzică al elevilor Școlii Gimnaziale de 
Muzică “Filaret Barbu” din Lugoj: Carla 
Magu Borka, Denisa Parvoni, Sara Bă-
tălii, Daria Horga, Ana Rusalin, Rafael 
Marinescu, Evelyn Bordea, coordonați 
de prof. Claudia Crețiu, prof. Elisabeta 
Spanache, prof. Lavinia Furdui și prof. 
Călin Popeț.  Recitalul scriitorilor lugo-
jeni a fost urmat de un recital de poezie, 
din creația poetică națională, susținut 
de Georgeta Bogdan și Loredana Lupes-
cu. Moderatoare a fost Henrieta  Szabo.

SERAtA CULtURALĂ ARIERgARDA LA 
LUgOJ: PAtRIMONIUL BĂNĂţEAN PRIN 
tURISM, IStORIE şI MUZICĂ  
n Viorel Marineasa și Daniel Vighi au 

venit din nou la Lugoj, de această dată 
cu un proiect cultural deosebit: „Serata 
Culturală Ariergarda la Lugoj - Patri-

moniul bănățean prin turism, istorie și 
muzică”, care a avut loc vineri, 22 martie 
2019, la „Casa Bredicenilor”. Prin acest 
nou proiectul cultural , scriitorii Viorel 
Marineasa și Daniel Vighi ne propun 
să construim împreună Comunitatea 
culturală bănățeană din Lugoj pentru 
istorie și patrimoniu! La acest intere-
sant eveniment cultural, din Timișoara 
au fost invitați, alături de Daniel Vighi 
și Viorel Marineasa, jurnalistul și scri-
itorul Ovidiu Forai și Ioan Gropșian, 
manager în turism, iar, din Lugoj, mu-
zeografii Luminița Wallner-Bărbulescu 
și Oliver Gaidoș, și Henrieta Szabo, di-
rectoarea Bibliotecii Municipale Lugoj. 
Evenimentul a mai cuprins proiecția fil-
mului „Turism cultural Oravița - Anina” 
(15 min), momente muzicale susținute 
de elevi ai Școlii Gimnaziale de Muzi-
că „Filaret Barbu” din Lugoj, tombolă 
cu o carte de mare valoare bibliofilă și 
un târg de carte bănățeană din colecția 
Editurii Ariergarda din Timișoara. Mo-
deratoarea acestei întâlniri a fost Teo-
dora Idvoreanu, de la Radio Timișora.

Adriana WEIMER
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Dileme productive 
Adrian Dinu RACHIERU

Este cel puțin ciudat (dar nu și inexplicabil) 
de ce Virgil Tănase, un important scriitor 
român, tratat reticent, văzut acasă ca 
scriitor francez (de oarece succes, totuşi), 
pro-gramatic marginalizat, aşezat, cu o ina-
derenţă asumată, la „o margine de drum” 
etc., continuă să fie ignorat. De o „discreţie 
ţipătoare”, constata Nicoleta Sălcudeanu, cu o 
viaţă plină de peripeţii, singuratic şi singular, 
refuzând supuşenia sau tăcerea conformistă 
în faţa răului, fără vocaţie militantistă 
(politică sau sindicală), curajos, dar fără a 
îmbrăţişa civismul „de tranşee”, sfidând 
dictatura prin gesturi de ecou şi refuzând, 
deopotrivă, comandamentul est-etic al fostei 
„papese” de la Paris sau zgomotosul „curaj” 
al anticomuniştilor în postcomunism, Virgil 
Tănase nu e pe placul „vitrinierilor” culturali; 
nu a fost / nu este, aşadar, „un exponat” 
împins în faţă, deşi meritele sale, ca dizident 
şi scriitor, l-ar îndreptăţi, negreşit. Dar 
însuşi Tănase îşi refuză excepţionalitatea 
destinului şi vrea să ne convingă că revolta 
sa, în anii ceauşişti, nu era decât o reacţie de 
om normal („infracţiune de propagandă”, 
manifestări duşmănoase „în evoluţie”), 
suportând consecinţele: dat afară din 
şcoală, facultate, ţară şi chiar din viaţă (din 
fericire, tentativa a eşuat!) După ce, în pragul 
abandonului, istovit de atâtea potrivnicii, 
se dăduse „la fund”, complăcându-se cu 
o viaţă „de cadavru”. Nefiind în rând cu 
lumea, a înţeles să-şi ducă luptele singur, 
căutând gura de aer în plin totalitarism 
roşu. Şi mizând pe creaţie, nu pe ceea ce 
e sortit perisabilului, fie el şi spectaculos, 
trecând de la tinereştile exerciţii de stil la 
viaţa adevărată a personajului-pivot, cu 
miză destinală. După ’89, contemplând 
solidaritatea spartă şi înverşunarea „fiarelor 
băştinaşe” în „anii vomitivi”, nu face decât să 
inventarieze şirul dezbiruinţelor, jigodenia, 
impostoriada noilor „iacobini”, ca reacţie 
compensatorie la pasivismul de altădată. De 
unde, inevitabil, „asimilarea (sa) greoaie” 
sau chiar tăcerea, într-o „pace de mocirlă”, 
cum zice autorul, cel care, prin Leapşa pe 
murite (2011), un „roman adevărat”, ne face 
„părtaşii unei epoci”. Adevărat, mărturia 
protagonistului a fost provocată; cum el 
îşi propusese să trăiască drept şi cinstit în 
mijlocul catastrofei, „se ţine cu dinţii” de 
faptele atestate. Iese, din această colecţie 
de evenimente cu deznodământ cunoscut, 
un „document poliţist şi literar”, în care 
foiesc agenţii. Adică un roman adevărat; 
întâmplările, uluitoare, par născocite, dar 
din hăţisul lor se încheagă traiectoria unui 
„mort fără moarte” (romancier, regizor, 
biograf, eseist, traducător), repudiind 
tocmai ficţiunea. Rememorând anii „foarte 
stalinişti”, ca elev „năuc”, schimbând liceele, 
înverşunat împotriva porfesorilor şi apoi 
studenţia, şi ea „cu gărgăuni”, împărţit 
între literatură şi muzică, suportând – ca 
„ciumat” – îngrădirile, excluderea din 
UTM, dat afară din Facultate (februarie 
1966) pentru „elucubraţii idealiste”, 
Virgil Tănase traversează, supravegheat, 
vâltorile Istoriei într-o ţară-închisoare 
(ca „apăsare continuă”). Curios, „morala 
de catastrofă”, lanţul de întâmplări i se 
par, cu ştiuta-i modestie, doar o măruntă 
peripeţie, recunoscându-se străin de 
idealurile revoluţionare. Supravegherea 
ar trăda, de fapt, respect; iar cenzura şi 
intenţiile coruptive puteau fi, în contextul 
perfidei represiuni, chiar „forme de stimă”, 
developând teama Puterii şi, desigur, viciile 
congenitale ale sistemului. „Eroul” nostru, 
fără a recomanda eroismul suicidar are, însă, 
principii mai durabile decât conjuncturile 
istorice; în faţa porţilor închise (lumea 
occidentală fiind interzisă), opţiunile sale, 
aparent „greşite”, vor dobândi peste ani, 
în lumina resemnificărilor, o cu totul altă 
relevanţă.

Virgil Tănase redevine student (în 1971, 
la clasa de regie de teatru) şi, „neştiut”, se 
insinuează la cenaclul Labiş, printre aspiranţii 
literari, sub veghea „prezidenţialului” Eugen 
Barbu. Manuscrisul încredinţat editurii 
Cartea Românească (Portret de om cosind 
în peisaj marin) fusese scos din plan, zidul 
cenzurii, atmosfera crispată după „Teze” 
sufocau deja miniliberalizarea. Rămânea, ca 
„fereastră de libertate”, soluţia de a publica 
în străinătate; „ocolişul” se vroia doar o 
activitate literară, nicidecum politică, în ochii 
acelor tineri care, scriind, vroiau să se afirme 
fără a părăsi, neapărat, ţara. Să amintim 

că, prin 1967, Virgil Tănase încropise un 
prim roman, „o revărsare de emoţii”, de 
un interes arheologic (zicea autocritic), 
scris „după ureche”. În Récit de voyage, 
roman destructurant, fără grija formei, 
vădea apropieri (de la sine, precizează) cu 
moda noului roman; viaţa era înţeleasă ca 
o călătorie, nu interesa anecdotica, ci, pe 
urmele lui Gide, destinul. Dar romanul, trimis 
clandestin în Franţa, râvnit spaţiu magnetic, 
a fost refuzat de cei de la Minuit. O (posibilă) 
lectură politică a favorizat blocajul, plus 
apartenenţa la grupul „sediţios” al oniricilor, 
în microcosmosul literar bucureştean, 
deşi contestaţia lor se înscria „în limitele 
esteticului”. Neliniştitul Virgil Tănase pare 
convins şi azi că onirismul se prefigurase 
ca un manifest coerent, singurul curent 
literar din ţările comuniste, denunţând 
„eşecul metafizic al ştiinţei” şi realismul 
plat. Or, mai degrabă, realismul, credem, 
prin epidemia romanescă a „obsedantului 
deceniu”, oferind cărţi căutate şi citite cu 
înfrigurare, îngrijora sistemul; chiar dacă 
acum sunt taxate drept „inutile”, aparţinând 
unor autori „expiraţi”. Literatura grupului 
oniric, livrată sub eticheta evazionismului 
era, totuşi, o ameninţare. Iar D. Ţepeneag, 
doctrinarul mişcării, va recunoaşte că un 
roman („romanţ”) început de V. Tănase 
la Iaşi, în 1975 şi încheiat, peste patru ani, 
la Veneţia (Evenţia Mihăescu, Tratatul 
dumneaei de călătorie exotică la ceasul 
nunţii sale dintr-un secol revolut), tipărit, 
în 1982, la Flammarion (sub alt titlu) şi la 
noi abia în 1996, ar fi expresia onirismului 
consecvent, scriitura muzicală fiind dusă 
„până la capăt”. Isprăvile regizorale, la Iaşi 
şi Reşiţa, cu ecouri la Europa liberă i-au 
consolidat rapid reputaţia de scandalagiu 
/ disident, încât „agentul” (literar) Ţepe va 
constata, cu mărturisit regret, că Tănase 
devine un personaj social-politic, această 
faimă dăunând scriitorului. Mai ales după 
interviul publicat în revista Les Nouvelles 
Littéraires, anunţând lumii că Un scriitor cu 
căluşul în gură vorbeşte, iscând alertă.

Acest „pierde-vară” va fi trimis, în 4 
ianuarie 1977, în Franţa, „să moară de 
foame”, condus la gară de Paul Goma. Venit 
dintr-o „provincie dunăreană”, nu-i va fi uşor 
nici la Paris, o fudulă gară internaţională. 
Sau o cafenea universală. Aici, în „sfârcul 
cultural al lumii” va fi portar (pentru a 
supravieţui), va cunoaşte dura experienţă 
a exilului (fărâmiţat, dezbinat), va deveni 
colaborator al editurii Flammarion, îşi 
va da, în 1978, doctoratul cu Barthes (în 
semiologie regizorală), va comenta, pentru 
revista Médias, cărţi „de idei”, ironizând 
– când e cazul – şi autori celebri (printre 
„victime”, de pildă, şi Hélène Carrère 
d’Encausse, secretar perpetuu al Academiei 
Franceze). Culminând, desigur, cu pamfletul 
Sa Majeste Ceaucescu Ier, roi communiste, 
publicat în Actuel (ianuarie 1982). A urmat, 
se ştie, reacţia „organelor”. Trimis în Franţa 
pentru a-i lichida pe Tănase şi Goma, Matei 
Haiducu (devenit Mathieu Forestier) se va 
preda serviciilor secrete franceze (DST), 
dezvăluind planul. Dat „dispărut”, ascuns 
(marea „păcăleală”), trecut prin întâmplări 
imprevizibile, comentat abundent la Europa 
liberă, antrenând o firească undă emoţională, 
Virgil Tănase, rememorând evenimentele 
din 1982, poate dezvălui, oarecum detaşat, 
aflând el însuşi, retrospectiv, într-o carte 
„biografică”, cum se alege destinul unui 
om. Înscenarea, beneficiind de „măsuri 
ferme şi ofensive” ale celor de la Direction 
de la Surveillance du Territoire, purtată 
cu discreţie, a stârnit – previzibil – agitaţie 
mediatică. Refugiat în Bretagne, devenit 
Emmanuel Floquet, Virgil Tănase va 
provoca, din belşug, încurcături şi scorneli. 
Unde este Virgil Tănase?, se va întreba 
France-Soir. Un mort fără moarte, revenit 
spectaculos: Cette mort qui va et vient et 
revient (Hachette, 1984), iată, în rezumat, 
„afacerea Tănase”, ca asasinat comandat, 
despre care regizorul Ionuţ Teianu, în echipă 
cu Liviu Tofan (coscenarist), „povesteşte” 
într-un film (tras la LibraFilm). De fapt, 
L’Affaire Tănase-Goma este şi subiectul 
unei palpitante cărţi (A patra ipoteză, 
Polirom, 2012), sub semnătura jurnalistului 
Liviu Tofan, fost la Europa liberă, cercetând 
culisele operaţiunii, replică la un articol al lui 
Albert du Roy (A treia ipoteză). S-ar părea că 
marea miză ar fi fost reactivarea lui Charles 
Hernu, ministru al Apărării în acei ani: un 

că „limba schimbă cartea”. Iar când se apleacă 
asupra cărţilor altora, consideră că fidelitatea 
faţă de text reprezintă un eşec. Trebuie 
tradusă limba, nu textul, ne avertizează, 
intrând în pielea personajului / autorului; şi 
dezvoltând, astfel, prin „eliberarea de text”, 
o teorie a palimpsestului, constata, într-un 
lung dialog-serial, Simona Modreanu.

Cu instinct rebel, incapabil de „relaţii 
cuviincioase cu puterea” (oricare ar fi ea), 
„neconformist neînduplecat”, cum îl vedea 
Petru Dumitriu, citind, cu încântare, La 
vie mystèrieuse, descoperind la tot pasul 
„surprize de inventivitate”, Virgil Tănase, 
domolindu-şi ireverenţele tinereţii, şi-a 
schimbat registrul, constata Eugenia 
Ţarălungă. Ultimele romane probează, 
fără tăgadă, acest lucru. Mai mult, Viaţa 
misterioasă şi terifiantă a unui ucigaş 
anonim*) (Editura MLR, 2016) s-ar vrea, 
pentru „colegii de peste veac”, un veritabil 
studiu, livrând o imagine veridică asupra 
„democraţiei industrialo-financiare”. 
Surprinzător, oniricul fără vindecare, cu 
o biografie tumultoasă, se dovedeşte un 
diagnostician lucid, refuzând „orbirea” şi 
mortificarea. Cu „sămânţă de ţăran”, Virgil 
Tănase, răbduriu, nu a forţat reintrarea în 
circuit. După ce „şi-a jucat cartea” în Franţa, 
a revenit, convins că doar în România se 
face cultura română, respingând ideea 
hiatusului, cum, apăsat, repeta. Seria de 
autor, pornită la editura Muzeului Literaturii 
Române îi deschide şansa revenirii. După 
ciclul Balurilor, anunţat ca trilogie (din care, 
deocamdată, a publicat, în 2014, Balul de la 
carnavalul dogelui veneţian şi, peste un an, 
Balul de pe goaleta piratului orb), a urmat, 
tot în 2015, Au înflorit iar vişinii şi merii, 
lucrând, fără grabă, la Mersul trenurilor, 
roman „din postumitate”. Sunt, conform 
reţetei, poveşti neliniare, fracturate, cu 
„anotimpuri suprapuse” şi „genealogii 
împleticite” (cf. Eugenia Ţarălungă), 
încercând să afle, într-o lume abjectă, 
lumina din om, pledând pentru nevoia de 
frumos şi salvarea copilăriei. Într-o lume 
„lichefiată”, a banului, a omului-unealtă, 
„visul e la mare preţ”, ne asigură prozatorul-
rebel (cum îi era şi numele de cod). În 
Moartea care vine, pleacă şi iar vine, un 
roman-jandarm care „bate câmpii”, cum 
spunea într-un interviu (2017), continuând 
proiectul editorial de la MLR, ne întâlnim, 
previzibil, cu același imprevizibil Virgil 
Tănase: debordant, fantezist, ludic și ironic, 
dinamitând convențiile și sfidând logica 
(„legea gravitației”) sau intriga lineară. Un 
„joc baroc”, nota Bogdan Crețu, credincios 
poeticii anti-realiste și scriiturii muzicale; 
adică, „o rupere din ordinea utilului”, țintind 
ininteligibilitatea pentru cei care „iubesc 
verosimilul”.

Categoric, Virgil Tănase, iubind „fiinţa” 
ţării şi biciuind dictatorii vremelnici, deși 
refuză eroizarea, face parte – constata Ovidiu 
Şimonca – „din istoria disidenţei româneşti 
din comunism”. Dar el, a spus-o repetat, se 
vrea scriitor, nu disident; plusând, se înţelege, 
pe rolul onirismului în context totalitar (un 
curent, totuşi, fără mare audienţă). Realiştii, 
mai degrabă, provocau frisoane unui regim 
politic despotic, îngrijorat de efectul cumulativ 
al „masei de negativități” (cf. Marian 
Popa), pusă în evidență de neorealismul 
critic socialist. Aparatul propagandistic 
acceptase o vreme „evazionismul”, teoretizat 
confuz, întreținând, observa Dan Culcer, o 
„toleranță suspicioasă”, „fugind” din real, 
fără tangențe cu politicul. D. Țepeneag 
explica eșecul mișcării prin politizarea 
impusă, de la microfonul Europei libere, de 
Monica Lovinescu. Dar „roadele literare” 
ale onirismului, surclasat de „proza de 
curaj”, n-au trezit, se știe, un mare interes. 
Intrat într-un „ritm de recuperare”, făcând 
literatură din orice, Virgil Tănase, ins „hulit 
în vremea dictaturii și urât de democrații de 
azi” (cum mărturisea într-un interviu), află, 
scriind, ce „putere dumnezeiască e în noi”.

încâlcit joc de oglinzi, cu dosare „periate”, 
semnalând acrobaţiile securistului-dezertor, 
apărat de „birocraţii secretelor”.

Cert e că Tănase, încercuit de griji concrete 
(teroarea chiriei, „apăsări administrative”, 
preocupări de părinte etc.), constată că a fi 
scriitor nu e o profesie care inspiră încredere. 
Dar dincolo de pojghiţa unor întâmplări, fie 
şi senzaţionale, rocamboleşti, el caută sensul 
unei vieţi; împletirea lor, spune memorabil, 
capătă „gust de necesitate”. Iar cauzele, 
explică Virgil Tănase într-o scrisoare către 
Florica Courriol, „se înnoadă în profunzime”. 
Un Tănase sobru, notarial, prin care adevărul 
(ocolind operele) devine, fortificat prin 
mărturii, verosimil, poate fi descoperit în 
seria de biografii de la Gallimard. În colecţia 
Folio biographies, păstorită de Gerard de 
Cortenze, a scris despre Cehov, Dostoievski, 
Camus*). Şi, mai încoace, despre scriitorul-
aviator Saint-Exupéry, pe care-l descoperise, 
cu Vol de nuit, în anii liceeni, în biblioteca 
tatălui, punând chiar în scenă Le Petit 
Prince, la teatrul Le Lucernaire (unde lucra 
din 1984). El desface precipitat, precum în 
Zoia (2003), ghemul unui secol sumbru, 
radiografiind, sub spectrul catastrofelor 
istorice, destine, unele pilduitoare, altele 
în derivă. Oferind eroilor săi, în „noduri” 
existenţiale, traiectorii surprinzătoare; 
acelaşi personaj, de pildă, după o sinucidere, 
apare în Franţa, în exil.

Chiar dacă avem în Virgil Tănase „un 
prozator şi un eseist de prim ordin”, 
recunoştea Eugen Simion, el rămâne, 
regretabil, aproape un necunoscut. Cărţi 
trase în tiraje confidenţiale, un ins copleşit de 
vacarmul atâtor opozanţi întârziaţi şi guralivi, 
întâmplări pe potriva unui roman poliţist, în 
care, recunoştea, a nimerit „fără voie”. Fostul 
„obiectiv”, urmând lui Ţepeneag în acţiunea 
disidentă, bucurându-se de complicitatea 
lui Mitterand (cel care, protejându-l, „l-a 
tras pe şfară” pe N. Ceauşescu), „soldat” al 
lui Goma, cândva, rămas singur pentru a-şi 
purta luptele, s-a vrut (doar) scriitor. Asta 
îi era menirea, afirmă răspicat şi repetat. 
„Slobozit” după ’89, s-a întors, printre primii, 
într-o ţară în care nu putea rămâne şi a 
încercat, ocupând felurite funcţii, să apere, în 
faţa tăvălugului globalizării, cultura română. 
Alegând Franţa „din raţiuni estetice”, nu 
s-a rupt de ţară. La „adăpostul exilului”, 
n-a avut siguranţă financiară şi, din păcate, 
n-a urmat sfatul lui Barthes, găsindu-şi „un 
post universitar”. Spulberă, însă, mitologia 
exilului, vrea să fie, prozastic, mereu altul, 
nu acceptă prizonieratul unei formule. Din 
„bucăţi de real”, dilatate oniric, aranjate 
halucinant, stoarce sensuri noi. Gălăţeanul 
Virgil Tănase (n. 16 iulie 1945) este, în 
ochii contraspionajului francez, un „visător 
simpatic”, contrapus „antipaticului” Goma. 
În ochii celor de acasă, el rămâne, inerţial, 
un „duşman privilegiat”: marginalizat, 
necunoscut, deloc bătăios în a-şi impune 
vizibilitatea într-o epocă tulbure, amnezică, în 
amorţire civică, cotropită de ceaţă axiologică, 
devalorizând sau coborând în uitare gesturile 
curajoase, atât de rare, ale unor opozanţi 
ai defunctului regim. Şi care, refuzând 
a supravieţui într-o „seră ideologică”, 
dumirindu-se, au respins şi ortodoxia 
internă, acea solidaritate iniţial explozivă, 
entuziastă, uşor obedientă, patriotică, deci, 
salutând „desprinderea” de URSS a noului 
lider, blocat, rapid, în restalinizare.

Ficţionar, iubind rescrierile, trăind – în 
copilărie – cărţile şi continuându-le febril, 
prin plăsmuiri, Virgil Tănase îşi trasase 
drumul: va fi scriitor oniric! Şi este, chiar 
dacă în Istoria manolesciană nu există! 
Aventura onirismului se leagă, se ştie, de 
numele „şotronistului” Ţepe, recunoscut de 
Marin Preda drept „papă a modernismului” 
(fireşte, la noi) şi, indiscutabil, de poezia 
dimoviană, încercând „o schimbare de 
macaz” a liricii, propunând „o alternativă 
la alternativă”, cum nota Daniel Cristea-
Enache. Proclamând legislaţia visului, 
vădind ambiţii pur estetice, onirismul a fost 
tolerat o vreme; dar ni se pare excesiv a fi 
considerat, cum crede Marian Victor Buciu, 
o dogmă alternativă în plin socialism. 
Oricum, Virgil Tănase rămâne un onirist pe 
cont propriu, recunoscând că ei, oniricii, s-au 
regăsit fără program, fructificând „o chestie” 
care plutea în aerul epocii.

O viziune personală, susţinută cu aplomb, 
dezvoltă Virgil Tănase în traductologie. El, 
traducându-şi textele, le rescrie, de fapt. Știe 

virgil tănase, un onirist pe cont propriu
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ora 14.00 

nu știu de ce mă gândesc acum la regele meu. 
când am dat mâna cu el m-am fâstâcit 
ca un copil. 
mâna grea mi-a strâns degetele a zâmbit ușor 
mi-am dus un picior la spate 
și mi-am îndoit genunchiul 
voiam să mă fac mică 
așa ca alice în țara minunilor 
să fie vreo douăzecișicevadeanideatunci 
îmi plăcea să îl privesc 
stătea drept în fața aparatului de fotografiat 
eu în rândul 2 cu sacou roșu 
și cămașă cu dungi albe 
fotografia asta o port cu mine peste tot. 
și mă năpădește mirosul 
de pâine proaspăt scoasă din cuptor. 
regele meu e blând 
și bun.

ora 14.05 
în mijlocul străzii Rue Sainte-Catherine 
plouă torențial oamenii se grăbesc 
m-aș ascunde în brațele mamei 
sau într-o imagine. 
litere mari jucăușe 
atârnă 
de o franzelă. 
c-h-ar-l-i 
am găsit locul potrivit. 
aici nu mă cunoaște nimeni.

ora 14.20 
în toate poveștile o aud pe bunica sofia. 
nu am cunoscut-o. 
dar o văd 
cum intră pe ușă la charli. 
câinele ei bătrân și șchiop cunoaște drumul 
88 de riduri duc toate la casa ei. 
în fiecare zi cere 
baghete tradiționale cu cereale. nimic altceva. 
nu se grăbește. desface sacoșa albastră 
de rafie și înghesuie pâinea. deasupra așează 
poșeta cu margine metalică. la modă în timpul 
războiului. 
mâinile îi tremură ușor. 
la charli e cald 
vin unii. ies alții. 
numără restul. aceleași gesturi 
în fiecare zi. nu se teme de ploaie 
câinele șchiop o păzește. 

*** 
nu-mi găsesc ochelarii 
tot uit unde îi pun
știu că o să-mi spuneți 
că îi am pe cap. 

peste drum 
muții ăia gesticulează întruna. 
ei au ochelarii la ochi.

ora 14.50 

prin ușa de sticlă se văd cuptoarele de pâine 
din boulangeria belgiană. 
patiserul, în halat alb și mânecile suflecate 
pare că știe ce are de făcut. e atât de serios 
de parcă s-ar pregăti de o operație grea. 
așează tăvile pe rafturi 
le face loc altora. 
își pune mănușile, 
scoate pâinea fierbinte 
din cuptor. aburii, 
ei, aburii mă duc acasă 
la vatra din pământ de țară. 
închid ochii. pâinile 
sar de colo colo înghesuite fiecare 
își caută locul. unde vor ajunge azi 
o rafală de vânt deschide ușa 
aerul rece intră nepoftit și geamurile se aburesc 
nu mai văd nimic prin lentilele ochelarilor. 
pe vârful pantofului o gărgăriță.

ora 15.35 
se oprește în fața boulangeriei. 
numără banii și îi dă 
taximetristului. 
la radio se aud acorduri de muzică reggae. 
se vede mai întâi piciorul stâng 
într-un pantof roșu cu toc înalt 
coboară calm. 
„bonjour” se aude vocea misterioasă 
femeia ridică privirea de sub pălăria mare 
privește în jur caută ceva 
nu mai sunt locuri libere 
pe scaunul din fața mea stau cărțile 
și geanta. dau să le strâng 
dă din mână discret, 
nu stă. 
nici nu apucă să spună ceva 
cutia cu tort și punga cu baghete 
sunt deja pregătite. 
zâmbește ca pe scenă 
și iese pe ușă 
trage cu urechea. nimeni nu aplaudă 
e actriță la Hollywood
cred că am văzut-o în „dansul cu lupii” 
îi spune monsieur de Burje 
doamnei cu breton: …am uitat cum o cheamă.

ora 17.00 

înmoi degetul mare 
în fundul ceștii de cafea 
cică îți citești soarta 
nu mă pot abține 
și mai comand un croissant cu unt 
pe ușă intră 
taximetristul negru 
care m-a dus astăzi la 
Galeriile Regale Saint-Hubert. 
îl cheamă Gatien 
îi place să fie șofer de taxi 
cunoaște oamenii îi plac 
femeile cu părul lung 
și gura mare 
2 batoane cu cereale și covrigi vanilați 
își caută în buzunarele rupte mărunțișul.

ora 17.25 
dacă are 96 de metri 
cam câte trepte trebuie să urc 
până sus în turnul din Bruxelles 
să scriu în cartea de onoare 
să îmi fac un selfie 
promit să nu mă arunc 
nici de pe Turnul Eiffel 
în semn de omagiu. 
mâine dau fuga până la Sulina și Ada-Kaleh 
să îmi fac rugăciunea de seară și 
să mănânc gogoși. 
la charli toată lumea 
mănâncă gogoși 
cu vanilie 
cu ciocolată 
cu straciattela 
cu vișine 
cu caise 
mie să nu-mi vinzi gogoși 
că mă supăr.
trăsura cu cai albi 
din centrul orașului Bruges 
îmi amintește 
de plimbarea noastră 
în noaptea aia cu lună plină 
trăsura la malul apei 
și gustul de pepene roșu.

Angela Baciu prima eclipsă de soare 
în păcala făgeţelului
cer soare lună stele ziua în amiaza mare  
toate erau acolo şi eu le-am văzut  
 
am văzut  
prima eclipsă de soare în păcala făgeţelului  
pe valea vezii la deal dincoace de piteşti 
tata mama şi fraţii mai mari  
am privit ore întregi cerul până dincolo de sat 
 
am văzut  
şi am auzit direct prin ciobul de sticlă afumat  
cum au venit vârcolacii 
au muşcat din soare şi au orbit  
de s-a făcut dintr-o dată noapte 
în toată păcala făgeţelului şi alte câteva sate 
 
şi ne-a pus mama (dumnezeu s-o ierte)  
să ne închinăm acolo jos în bătătură  
pe săturate
 
până s-a făcut ziuă!...

şi tata a construit 
într-o vreme 
socialismul
el le-a zis BĂ
dacă se face colectivă 
eu plec pe şantier
că decât să muncesc 
pământul altuia
mai bine slugă la stat

şi tata a plecat T R E I Z E C I D E A N I

venea la şase luni sau la un an o dată 
îl aşteptam doriţi zile întregi la poartă 
când se apropia sorocul
că ne zicea câte unul care trecea pe uliţă
(aşa într-o doară)
bă nu mai staţi ca proştii degeaba 
că tactu’ a murit demult

cum să moară tata

tata venea târziu încărcat cu de toate
pâine salam haine jucării şi bomboane
stătea câteva zile şi iar pleca
dimineaţa o maşină mare lungă neagră cu prelată
claxona îndelung 
tata dădea să ne pupe pe fiecare ŞASE

hai bă 
nea grigore (striga plictisit şoferu’ camionului)
hai bre că ne-apucă noaptea 
ce dumnezeu!

poem neterminat…
într-o zi 
poate am să scriu poemul acesta
deocamdată cuvântul
mai stăruie în mine
precum trupul unei fecioare
într-o statuie antică

dar va veni
vă previn de pe acum
ziua aceea în care voi face orgii
cu râsul cu plânsul
cu frunza unui copac
cu o macara răstignită
cu un bloc de zahăr nedegustat

cu ura cu blestemul
cu mirarea şi nemirarea
până la moarte şi peste moarte
cu o femeie de pe o planeta marte

într-o zi
poate am să scriu poemul 
astăzi însă
mă devoră lumina 
mă îmbată păgâna
o simt în dreptul mărului înverzindu-L

încă puţin
şi dopul ăsta câinos va ajunge în gură
(îl simt de pe acum cum urcă)
încă puţin
şi trupul meu nisipos 
îl va scuipa însângerat afară

fiţi pregătiţi dragii mei 
într-o zi poate am să scriu poemul acesta

fiţi pregătiţi
vă previn de pe acum
nici un scut deasupra mormintelor
din când în când
doar o mână albă înflorind deasupra!

Pe
tru
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Ovidiu  PECICAN

Un program cotidian 
Gheorghe Mocuța, fidelul cititor al lui Gheorghe 

Schwartz, a remarcat în cartea lui „Pofta de scris 
a prozatorului arădean, născut la Lugoj, în 1945, e 
proverbială” (Gh. Mocuța, Schwartz contra Schwartz, 
Arad, Ed. Mirador, 2017, p. 9). După el, „Gheorghe 
Schwartz a scris cât alții în două sau trei vieți, dovedind 
o tenacitate și o putere de muncă ieșite din comun” 
(Ibidem, p. 11). Desigur, prin alăturarea lui față de 
Nicolae Iorga sau Cezar Petrescu se face dreptate liniei 
prolifice din cultura noastră. Dar acest lucru nu spune 
decât că talentul și vocația schwartziene nu sunt deloc 
parcimonioase și că scriitorul le respectă punându-
le la treabă cu tenace rigoare și consecvență, în mod 
cotidian. 

Într-o cultură ca a noastră unde, nu o dată, marile 
proiecte sucombă din lipsă de răbdare sau din alte 
pricini, mai dramatice, însăși ducerea la bun sfârșit a 
unor astfel de ambițioase proiecte de durată și pe mari 
întinderi inspiră respect. Ea atrage însă atenția asupra 
unui stil cde a munci și asupra unei metode, pe cât de 
la îndemână, în aparență, tot pe atât de puțin familiară 
celor mai mulți dintre creatorii noștri. 

Un asemenea model presupune luarea foarte în serios 
a căii pe care s-a angajat scriitorul și convingerea că 
abundența ideilor, a proiectelor și a talentului însuși 
nu s-ar putea exprima decât într-un regim de marș 
continuu. 

Mai este însă și altceva. Pentru prima oară în literatura 
română Gheorghe Schwartz propune scriitorilor 
pasionați, celor care vor să se socotească profesioniști 
în adevăratul sens al cuvântului, un model de urmat în 
perfecționarea artei și măiestriei lui. El imaginează un 
model de antrenament cotidian, aidoma celui exersat 
de sportivii de performanță. 

Având experiența scrierii unei uriașe fresce ficționale 
după publicarea altor zece volume – de proze scurte 
și romane, deopotrivă – înainte de angajarea în acest 
proiect, el știe acum ce folositoare i-ar fi scriitorului 
exersarea zilnică a artei scrisului. De aceea, el poate 
spune cu deplină îndreptățire că „simt nevoia unui 
asemenea antrenament, înainte de a mă angaja într-
un nou proiect de anduranţă. În speranţa că acesta îmi 
va mai fi îngăduit…” (Ibidem). Fie că noul proiect – pe 
care nu este întâmplător că Schwartz îl desemnează ca 
fiind, în primul și în primul rând unul de anduranță 
(deci de rezistență pe termen lung) – se va configura 
sau nu, fie că autorului îi va fi dat ori ba răgazul necesar 
pentru încă un astfel de proiect (ani de viață și sănătate 
suficientă pentru a-i face efortul valid), el reprezintă 
o noutate absolută în ambianța artistică națională. 
În general, eforturile de pedagogie în materie de artă 
scriitoricească au luat, la noi, forma cursurilor de 
scriere creativă (creative writing) sau a atelierelor de 
profil. Înafara cărților consacrate de predare a scrisului 
literar, de cursurile on line în domeniu, ba chiar de unele 
cărți pentru copii și adolescenți cărora li se propune să 
își încerce talentul scriitoricesc, punându-l la treabă, 
după eșecul din anii 1950 al Școlii pentru Literatură, 
nu s-a încercat mai nimic în domeniu. Anii dinainte 
de căderea comunismului au beneficiat de existyența 
tolerată și supravegheată a cenaclurilor literare, dar 
acolo totul se rezuma la lectură și la comentarea celor 
citite, dezvoltând mai mult o anumită abilitate critico-
discursivă. 

Gheorghe Schwartz vine însă cu exemplul propriu 
al unei munci literare solitare desfășurate pe baze 
cotidiene, ceea ce de la bun început înseamnă o 
invitație la tenacitate, la muncă susținută, fără oprire, 
și mai cu seamă o punere sub semnul întrebării a 
chestiunii talentului literar. S-ar spune că, fără a o 
susține explicit, Schwartz refuză să pună succesul 
literar pe seama acestuia. El conferă o mult mai 
mare importanță efortului conștient, de zi cu zi, de a 
produce texte beletristice în proză coerente, de sinbe 
stătătoare. 

După el, „scriitorul ar trebui să depună ore multe de 
exerciţii înainte de a plonja în marele roman…” (Gh. 
Schwartz, „Justificare”, în Enigmele infinite. Vocalize 
în Do major, Arad, Ed. Mirador, 2014). În această 
privință nu este nimic original. Și pentru Gheorghe 
Schwartz, ca pentru atâția alții, proza scurtă reprezintă, 
după toate semnele, doar antecamera construcției 
de amploare, a romanului. În fond însă, cum se știe, 
nu doar în literatura română (dar și aici) există o 
serie de prozatori de mare talent care au excelat pe 
puține pagini și nu s-au ocupat niciodată de roman, 

câștigându-și, totuși, dreptul la clasicitate valorică. 
Costache Negruzzi, Al. Odobescu, I.L. Caragiale, Barbu 
Ștefănescu-Delavrancea și alții au adus proza română 
la cote de calitate incontestabile, tot așa cum Guy de 
Maupassant, A.P. Cehov ș.a. au făcut-o în literatura 
universală. 

Schwartz vine însă cu un standard strict: exercițiul 
cotidian și neîntrerupt, precum și obținerea – la 
capătul fiecărei zile de lucru – a unui text încheiat, 
definitiv. „... Aceste texte nu sunt decât rodul câte unei 
zile: există zile mai bune şi există zile mai puţin bune. 
Şi chiar şi zile când n-ai nici un chef să faci «vocalize». 
Dar le faci” (Ibidem). 

Prozatorul este convins, după câte se pare, că 
munca zilnică, efortul continuu, fără sincope, poate 
aduce succes în practicarea meseriei de prozator și în 
pregătirea unor proiecte mai întinse și mai ambițioase 

în proză. El nu ignoră, desigur, diferențele de fond între 
speciile scurte în proză și roman. Cu toate acestea, ele 
nu îi apar ca fiind suficient de importante pentru a-i 
invalida convingerea că travaliul susținut, perseverent, 
va conduce la cele mai bune rezultate atât pentru 
scrierea de schițe, nuvele, povestiri și parabole, cât și 
pentru antrenarea în vederea epicului de dimensiuni 
considerabile (romanul). 

Örkény István scria „proze la minut”, fără a lăsa să 
se înțeleagă altceva decât că erau minimaliste, foarte 
scurte. Pentru Schwartz este mai rezonabil însă să 
stabilească unitatea de timp în care așteaptă de la cel 
careî i va urma sfatul – cum așteaptă și de la sine însuși 
– să finalizeze o proză. 

Poate însă că, propunând această abordare 
pragmatică a scrisului de proză, Gheorghe Schwartz nu 
face altceva decât să încerce el însuși, fără a se interesa 
prea mult de alții, un exercițiu prelungit (și alert) de 
virtuozitate. Chiar dacă ar fi așa, provocarea lansată 
de el rămâne tot provocare, iar demonstrația pe care o 
face prin șirul volumelor de Vocalize rămâne un model 
la care alții se vor putea raporta. 

teatralitatea lirică 
Debutul Anei Ionesei în poezie cu Maldodoriana 

(2013) punea lirica ei sub semnul intelectualității, 
al livrescului, pe de o parte, iar pe de alta sub cel al 
apropierii de poezia „decadentă” a apusului sec. al XIX-
lea în sensul unui dialog cu un autor îndrăgit. După 
al doilea volum, Haz de hazard (2017), cel de curând 
apărut sub titlul Teatrul anatomic. Patru cronici 
anacronice (Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2018, 
104 p.) vine să confirme atât opțiunea condeierei 
pentru punerile în scenă ale trăirilor personale prin 
intermediul unor persona împrumutate din marea 
literatură, cât și apetența ei pentru recuzita literară a 
părții secunde a sec. al XIX-lea. Apar însă și chipuri 
– spectre – noi: Don Juan, care nu este neapărat cel 
din teatrul clasic și nici măcar acela din teatrul liric 
mozartian, ci mai aproape de fantasma proiectată în 

pagina kierkegaardiană (prin urmare, tot într-un secol 
al XIX-lea ampatizat). 

O atenție incontestabilă acordă Ana Ionesei 
construcției lirice. Ea își pune în joc ingeniozitatea de 
organizator al materialului volumului, structurându-și 
scena pe care se desfășoară lirica în patru „cronici” – 
după cum spune subtitlul –, de fapt în patru secțiuni. 
Le premerge un prolog și le urmează, nenumerotate, 
versiunile englezești ale unora dintre producții (The 
english Poems) și, recuperare neașteptată, tribut 
tatălui defunct, trei traduceri din Baudelaire de 
Gheorghe Ionesei. O sumă de motto-uri, deopotrivă 
ornamente și ferestre întredeschise către spirite afine 
din litertatură (Ceronetti, Borges, Cioran, Handke, 
Dostoievski, Noul Testament, Jünger), completează 
scenografia, dând la iveală un întreg bine ordonat, dar 
baroc. La toate acestea se adaugă spiritul ludic, ironia 
– ce părea definitiv anexată de generația optzecistă 
– și revenirea, uneori, la versul cu rimă, fără spaima 
compromiterii întru vetust. 

Din cele de mai sus rezultă deja, mi se pare, un profil 
personalizat. Artista și-a confecționat din cuvinte 
niște vehicule helipurtate pentru anumite stări pe 
care, nedorind poate să le devoaleze pe cont propriu, 
preferă să le atribuie măștilor, de fapt personajelor 
sale. În cronica a II-a, Diletti, vreme cinci poeme – 
fiecare datat diferit – cititorul poate întâlni câteva „file 
din jurnalul lui Don Juan” (pp. 51-58), iar întreaga 
cronică terță conține „Camere din hanul Feodor 
Mihailovici” (pp. 59-71). În hanul clasicului rus poeta 
mediază întâniri cu unii dintre protagoniștii romanelor 
dostoievskiene, întotdeauna siluete masculine: Ippolit 
Terentiev, Rogojin, Nâșkin, Aleoșa Karamazov, 
Stavroghin, Kirillov. Imersiune în străfundurile 
reveriei în marginea unei producții literare? Vizită la 
Muzeul Figurilor de Ceară? 

Ana Ionesei este mai curând singură în propria 
cameră, înconjurată de cărți scoase din rafturile 
proprii, dar confecționând din unele pagini smulse, 
cu o supravegheată artă a origami-ului, păpuși 

pentru mica scenă de păpuși pe care și-a improvizat-o 
dintr-un scaun descăpăcit, așezat la orizontală și 
îmbogățit cu o perdeluță de catifea. Cu un talent 
histrionic și o predilecție pentru schimbarea măștilor 
demnă de Veneția sec. al XVIII-lea ea își recită, pe 
diverse voci, poeziile, ascultând aplauzele galeriei cu 
urechea imaginară. Ea nu se împiedică în fața rimelor 
previzibile sau a versurilor care sună a reminiscențe 
demult consumate de convențiile literaturii. Decisă 
să își reverse conținuturile prin gura personajelor pe 
care le animă, ea zice înainte ceea ce are de zis, fără a 
se împiedica în mărunțișuri. Uneori își începe poemul 
parafrazând cu tâlc versul popular (fără a-i reproduce 
ritmul): „Mândră trece moartea peste ape tulburi,/ 
Dorule de ducă, ce tot ai să-mi murmuri?” (Veneţiana 
III, p. 41) Cuvinte precum „tainic”, „odrăslit”, sau 
sintagme precum „beție a simțurilor” nu o pun în 
alertă. Dimpotrivă, le redescoperă odată cu inversiunea 
poetică a ordinii cuvintelor, sacrificată cu mult tim în 
urmă de convertirea barzilor la o altă estetică decât cea 
veche: a funcționalului și firescului, a racordării, nu a 
insolitării. 

Ai crede că Ana Ionesei, atunci când se joacă de-a 
punerea cuvintelor în propria muzică, forează după 
straturi de limbă și după convenții literare abandonate, 
așa cum ar purta o crinolină reciclată dintre cuferele 
din pod ale străbunicii. Ceea ce unora mai exigenți 
le poate suna a stângăcie, la ea aduce mai degrabă a 
cochetărie cu naivitatea. Și, în ciuda promisiunii unui 
univers atroce, populat de ucigași ruși întunecați, de 
nebuni metafizici și de sfinți laici blajini, peste tot se 
întrezărește silueta ei de fapt romantică. 

Fiindcă tot a luat-o pe această cale, ca un soi de 
Paul Claudel bucuros să ritmeze sonor, poeta se află 
la mare distanță de colegii săi de generație, preocupați 
de alte travalii lirice în consens cu felurite arte poetice. 
Poezia ei are ceva dintr-o vizită grăbită a unei eroine 
un pic existențialiste printr-o grădină plină cu efigii 
de defuncți iluștri care îi stârnesc reflecția. Un parcurs 
interesant care merită urmărit pe mai departe. 

n Continuare în pagina 8
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Sincronism postbelic 
Bastionul lingvistic. O istorie comparată a 

structuralismului în România (București, Ed. MLR, 
2017, 358 p.) reprezintă a doua carte – după debutul, 
amânat îndelung, din 2015, cu Posteritatea lui Tudor 
Vianu. Alternativele criticii româneşti postbelice – 
a criticului literar clujean Adriana Stan, condeieră 
înzestrată încă din vremea când, cu un deceniu în 
urmă, am fost colegi, o vreme, în redacția revistei 
Verso. Deși nu a lipsit din paginile revistelor de profil, 
totuși autoarea a preferat să intre pe piața de carte 
românească prin această sinteză, nu fără legătură cu 
doctoratul ei în Litere. Ceea ce își propune și realizează 
acum este o istorie comparată a structuralismului 
literar în România, începând cu perioada interbelică și 
până în primul deceniu postcomunist. 

De la bun început atrage atenția anvergura deschiderii 
cărții și preferința tematică. Se optează, așadar, pentru 
reconstituirea – istorico-culturală – a receptării și 
aproprierii, în țara noastră, a unui curent și, de fapt, 
a unei ideologii occidentale (preponderent franceze) 
postbelice. Ea rămâne unul dintre cele mai importante 
importuri românești de relevanță literară, cel puțin la 
fel de important precum textualismul din anii 1980 
și postmodernismul (preluat cam tot pe atunci). În 
același timp, deși pentru curentele menționate de 
mine nu s-au scris încă la fel de scrupuloase treceri în 
revistă cu referire la avatarii lor pe pământ românesc, 
s-ar putea crede că lucrurile s-au petrecut și în aceste 
privințe nu foarte diferit. (Cel puțin în privința 
postmodernismului, concluziile lui Adrian Lăcătuș 
dintr-o cercetare mai recentă duc către această 
concluzie.) Căci, spune Adriana Stan, „... în România, 
ca și în Polonia sau Cehoslovacia, structuralismul 
postbelic a avut funcții mai curând protectoare, 
servind la evitarea expresă a problematizărilor 
ideologice ale limbajului, la reconfirmarea analitică 
a textelor literare din canon etc. (p. 15). A fost astfel 
pentru că la noi, se spune mai departe, „... perioada 
postbelică a rămas un interval al «gândirii slabe» în 
critică, ... prin prisma suspiciunii față de orice teorii 
care să amenințe specificul fragil al literaturii” (p. 
16); ceea ce o determină pe exegeta structuralismului 
la români să vorbească despre „... perioada național-
comunismului ca plajă a «neoimpresionismului», 
«postcălinescianismului», «foiletonismului»” (p. 16). 

Nu mă voi grăbi să merg mai departe în 
cartografierea cărții Adrianei Stan, preferând să 
stărui, deocamdată, asupra semnificației observațiilor 
sale. Pășind pe urmele unor predecesori precum Z. 
Ornea, interesat în curentele de gândire din cultura 
de la Carpați și Dunăre, ori Adrian Marino, interesat 
de dinamica și „biografia” ideilor noastre literare, 
autoarea regăsește, cu un bun instinct, calea către 
Maiorescu și Lovinescu. De fapt, chestiunea pe care 
o discută, dincolo de subiectul propriu-zis al cărții 
și de cazuistica acestuia este cum ne sincronizăm la 
Europa? Rezultă că și în perioada postbelică, mai exact 
dincolo de etapa jdanovismului literar, critica română 
s-a vădit sincronistă, dar cu o anume prudență, 
surdină și în mod capricios (nu fără legătură cu... zidul 
Berlinului). „Întreaga critică românească, de inspiraţie 
«călinesciană» sau «lingvistică», stă în defensivă faţă 
de ideologie, fapt care-i conferă, chiar şi fără s-o ştie, 
o anumită solidaritate. Critica aceasta poate acomoda 
opţiuni diferite de limbaj analitic, dar nu va putea 
suporta o schimbare autentică de paradigmă, aşa cum 
structuralismul ar trebui, în principiu, să determine”, 
se spune la un moment dat. Cum s-ar cuveni însă 
evaluată o asemenea descoperire? Să fie o incapacitate 
de fuzionare cu elanul structuralist din Vest, așadar 
o carență de receptare, o indisponibilitate, sau este 
vorba mai degrabă despre meritul unei atente filtrări a 
ofertei, preluându-se ceea ce s-a socotit convenabil: o 
gesticulație, niște termeni, câteva sugestii nu neapărat 
obstinate și centrale structuralismului? 

Părerea autoarei, care preferă să se mențină cu 
grație printre faptele culturale măsurabile – autori și 
titluri – este că „Lucrul acesta s-a petrecut, de fapt, 
de o manieră mai accentuată în cazul țării noastre” 
pentru că „... nu a cunoscut mișcări intelectuale civice 
de amploarea celor din celelalte două state [= Polonia 
și Cehoslovacia – n. O. P.]” (p. 15). Dinamica ideatică 
din câmpul teoriei literare și al criticii deceniilor vizate 
pare determinată (sau cel puțin în legătură directă), 
se sugerează, de/ cu încremenirea relativă de pe scena 
socială și politică a vremii. 

La drept vorbind, nu este deloc sigur însă că o 
asemenea relaționare ar avea consecințe directe, după 
cum nici faptul că pe plan intern nu s-ar fi petrecut 
mai nimic nu poate fi susținut. Anul 1977 a fost anul 
„mișcării Goma”, despre care se poate spune că a 
semnificat o mobilizare minusculă – din punct de 
vedere statistic – dar foarte semnificativă la nivelul 
unei minorități radicalizate. Dar a fost și anul marii 
revolte minerești din Valea Jiului, care, deși reprimată 
cu promptitudine și radical de Securitatea lui Nicolae 
Ceaușescu, a avut rezonanță adâncă în straturile adânci 
ale populației. Zece ani mai târziu se înegistrau deja 
atât o nouă opoziție intelectuală (a Doinei Cornea), cât 
și o nouă răbufnire socială acută: revolta muncitorilor 
brașoveni din toamna lui 1987. Între cele două momente 

și după ele, critica și teoria literară își urma propria 
cale, răspunzând după propriile elanuri și în condițiile 
de permanentă suspiciune cunoscute misiunii sale de 
a comenta faptul literar. Faptul că presa internațională 
– condiționată de poziționarea geopolitică a României, 
nu tocmai principală și nici interesantă, cum fusese pe 
când asumase medierea între americani și Mao, ba și 

anesteziată de succesele propagandei regimului, care îl 
surprindea pe Ceaușescu cu pălărie de cowboy în vizită 
în S.U.A. și în careta regală a Elisabetei a II-a la Londra 
– nu a subliniat pe măsură aceste evenimente nu le 
scade acestora importanța în ansamblul dinamicii de 
surpare a sistemului,la noi și în general. Fără a fi de 
importanța revoluției din 1956 de la Budapesta sau a 
primăverii pragheze înecate în represiune directă de 
tancurile sovietice, și fără a avea virulența continuă 
a conflictului din Nagornâi-Karabah, răbufnirile 
intelectuale și muncitorești ale românilor nu sunt de 
subestimat. 

De altfel, chiar dacă în în zona reactivității la 
structuralism, ecourile acestor evoluții socio-politice 
s-au făcut simțite în atitudinea creatoare a optzeciștilor. 
Proza lui Mircea Nedelciu, eseurile grupării ieșene 
de la Dialog și Opinia studenţească și forfota din 
jurul lui C. Noica și a lui N. Steinhardt au înregistrat 
indirect modificările urmărite. Probabil că o părăsire 
parțială a perimetrului stirct cultural explorat și o 
joncțiune cu realitățile economice, sociale și politice 
ale vremii respective ar fi oferit răspunsuri mai robust 
configurate decât cele obținute acum, chiar dacă asta ar 
fi însemnat ca demersul să dobândească și o coloratură 
contextuală, sociologizantă, mai marcată. 

Mai rămâne, desigur, de înțeles, împreună cu 
Adriana Stan, de ce „Structuralismul a rămas până 
astăzi deopotrivă o terra incognita și o noțiune passe-
partout” (p. 13). Dincolo de așezarea lui ambiguă sub 
raport ideologic, care îl predestinează, întrucâtva, 
unei asemenea poziționări, pariul pe structuri, pe 
cercetarea și emfatizarea lor pare mai apropiat de 
spiritul cartezian al francezilor decât de caracteristicile 
preeminente ale culturii române. Dacă ar fi să îl 
credem pe Virgil Nemoianu, aceasta din urmă s-ar 
dovedi, à la longue, predilect neoplatoniciană, printr-o 
asemenea aplecare situându-se, evident, tocmai în 
răspăr cu structuralismul. Este un alt fel de a constata 
amplasarea demersurilor teoreticienilor și criticilor 
literari români în ceea ce Adriana Stan numește 
„același climat anistorizant întreținut de cea mai mare 
parte a criticii noastre de până în 89” (p. 250). 

Bine articulată în perimetrul tematic și cronologic 
de care se ocupă, scrisă cu limpezime și har, vădind 
capacitate de sinteză și răbdare analitică, cartea 
Adrianei Stan o consacră pe autoare și prin știința 
formulării de probleme și a deschiderii de căi 
îmbietoare de reflecție. Volumul merită acolade și 
dincolo de cercul criticii congenere. Păcat că accesul la 
el este atât de restrictiv și circuitul în care se difuzează 
rămâne prea strâmt.

Un nuvelist 
Nu este o simplă întâmplare faptul că unicul volum 

de proze scurte al lui Teo Moldovan, prozatorul născut 
în Sălaj și stabilit cu destul de mult timp în urmă la 
Baia Mare, este semnat – spre deosebire de celelalte 
cărți ale lui, chiar cu numele autentic, din buletin. 
Faptul trebuie interpretat ca o asumare deplină, aici, 
a identității dintre profilul cetățenesc și cel auctorial 
al autorului. Cel care a debutat cu pseudonimul – 
riscat – Teo Banal pentru a ajunge până la dedublarea 
onomastică din fruntea trilogiei Puzzle... în toate 
sensurile (2017), anume Teo Banal și Van Teo Moldo, 
se înfățișează, în ipostaza sa de nuvelist și de povestitor, 
fără a se mai ascunde îndărătul unor măști mai mult 
sau mai puțin ostentative și ludice. 

Titlul Colaj comico-tragic din fragmente disparate 
(Cluj-Napoca, Ed. Ecou Transilvan, 2018, 464 p.) pare 
să rezume concepția care prezidează adunarea între 
aceleași coperte a celor douăzeci și una de proze scurte: 
material felurit, dar într-o montură neîntâmplătoare, 
gândită după tehnica artistică a colajului. Nu mai este 
necesar să se amintească parcursul glorios al acestei 
abordări aparent minore, tributară materialelor 
folosite. Cel puțin în plastica lui Max Ernst, a altor 
maeștri prestigioși ai secolului al XX-lea și, după 
război, aproape ostentativ și recurent, în interiorul 
pop art-ului, la Andy Warhol și la Lichtenstein, colajul 
a ajuns să joace un rol major, cu foloase creatoare 
considerabile. Dar Teo Moldovan se apropie poate 
mai curând de colajul cinematografic, industria și 
arta filmului artistic prilejuind puzderie de citate, de 
„lipituri” elocvente pentru recursul la colaj într-o lume 
care pare tot mai convinsă nu doar că toate lucrurile 
au fost spuse deja, noul marcându-l doar modificarea 
contextului, ci și că orice ai emite va face, aproape 
îndată, parte din Marele Text universal. Când prozatorul 

promite însă un colaj comico-tragic, rămâne de stabilit 
dacă are în vedere o mixtură a celor două genuri 
regale, așadar diferite versiuni de dramă, cu accente 
particulare, de la caz la caz, sau dacă el preferă să se 
încadreze esteticii consacrate de la Aristotel încoace, 
alternând după plac comicul cu tragicul, de la o nuvelă 
la următoarea. În fine, scriitorul mai precizează și că 
prozele sale se alcătuiesc din „fragmente disparate”, 
că, așadar, nu sunt decât cioburi de lumi narative, nu 
întreguri deplin asamblate, întregul rezultând din ele 
având un caracter compozit, fără o legătură directă 
între părți. 

Față de marile ansambluri narative cu care și-a 
obișnuit cititorii, Colaj comico-tragic din fragmente 
disparate vine, prin urmare, cu o diversificare a 
propunerilor. În raport cu pânzele prozastice ample 
din romanele de până acum, Teo Moldovan găsește 
potrivit să se reinventeze ca pasionat al genului scurt. 
El face astfel cale inversă celei obișnuite, parcursului 
care conduce prozatorii români – și nu numai pe ei – 
dinspre genul scurt către cel epic întins, al romanului. 
Este semn sigur că, în țara socotită a prozei scurte 
– datorită lui Caragiale și Slavici, lui Hasdeu și 
Odobescu –, cariera de prozator bref a rămas o tentație 
importantă, un Everest de cucerit. Se observă însă, 
fără dificultăți, că genul de construcție prozastică, 
fie scurtă, fie lungă, la Teo Moldovan este același. 
Omul nu este atât un povestitor, cât un nuvelist. Fără 
a absolutiza diferențele formale, mai puțin rigide 
astăzi decât în trecut, este de spus că el practică 
șuvoaiele narative nelineare, concrescute și întrucâtva 
arborescente, rezemându-se mereu de realism și de 
iluzia lui. Într-un fel, Teo Moldovan nu se află prea 
departe de Gib Mihăescu și scrisul său, inclusiv în 
permeabilitatea pe care o vădește pentru anumite 
stridențe, pentru o anume retorică senzaționalistă, 
pentru împletirea unui filon de gust concesiv printre 
paginile lui. Nici extravaganțele nu îi lipsesc, prima 
proză transportându-și cititorul fără nicio pregătire în 
anturajul lui... Hitler. Debutând cu îndrăzneli erotice 
consumate între Führer și Eva Braun, textul devine 
însă obscen abia prin dezvăluirea politicii imperialiste 
și cinice a protagonistului, exemplificată prin primirea 
delegației politicienilor români neputincioși în fața 
bunului plac al dictatorului neamț. Efectul este cel 
scontat. Odată încheiată lectura, ceea ce părea trivial 
și exagerat se dovedește funcțional, oferind contrastul 
necesar pentru a stabili adevărata obscenitate, alta 
decât cea sexuală; una cu consecințe infinit mai grave 
pentru viața popoarelor. 

La antipod, dar fără a trăda, totuși, maniera proprie 
de a scrie, stă o proză precum Starea naţiei, șarjă în 
aqua forte căreia îi poți găsi similitudini doar plasând-o 
în descendența lui Ludo, cu al său ciclu Paravanul de 
aur și, mai ales, cu Regele Palaelibus. Aici narațiunea 
devine pamflet transparent, rămânând, totuși, 
ficțională, dar contrazicând flagrant metodele clasice 
ale realismului, începând cu Slavici, cu Agârbiceanu și 
cu Rebreanu. 

În pometu, iunie 
1940 – așa apare titlul, 
cu minuscule – „un sat 
insignifiant” care „își 
consuma în platitudine 
propria-i existență” (p. 
129), proza revine în 
albia unui realism istoric 
dezistorizat straniu 
prin felurite tipuri de 
subminare a convenției 
(cine să știe, de pildă, 
de sumo, acolo, cu 
puțin înainea celui de-al 
Doilea Război Mondial? 
și cum de niște simpli 
țărani vorbesc precum 
intelectualii actuali?). 

Autorul încearcă astfel 
să evoce situații extrase din contextualitatea lor 
istorică și socială, dorindu-le probabil paradigmatice. 
Faptul că asupra micilor conflicte din Pometu plana 
umbra Diktatului de la Viena, enunțat în alineatul 
inițial al textului, rămâne fără consecințe directe în 
text, iar începutul mobilizării bărbaților satului se face 
sub pecetea unui dialog impregnat cu aluzii erotice, 
deplasând atenția dinspre dramatismul clipei istorice 
către micile dar semnificativele universuri proiective ale 
personajelor. Prozatorul propune un alt mod de a trata 
materialul istoric decât cel canonic, dând întâietate 
trecutului prin fărâme de biografie, și nu Marii Istorii. 

La rândul ei, nazarica – textul care încheie volumul, 
intitulat după numele eroinei sale principale – are ceva 
agârbicenian, traducând drama unui „suflet curat”, 
flaubertian, respins brutal în dragoste, în scenografia 
nopții Învierii. 

Paleta expresivă a lui Teo Moldovan, derutant de 
amplă în deschidere, pare alcătuită mozaicat, din plăci 
tectonice a căror fuziune nu s-a produs, dar care totuși 
coexistă. Sigur este doar că scrisul lui literar merită 
deplină atenție, aducând o prospețime contrastantă 
în ansamblul producției beletristice transilvane. 
Amestec de intelectualitate critică, severă, și candori 
autopersiflate, de melodrame nu întotdeauna cenzurate 
și de evoluții dezlănțuite, imprevizibile, de mare 
dramatism, dar care rămân uneori suspendate indecis, 
universul prozastic al scriitorului băimărean invită la o 
lectură fără prejudecăți, de amplă respirație.



nr. 90 n martie 2019 actualitatea literară 9proza

Prânzul de sâmbătă
Vocea amplificată de numeroșii 

r rostogoliți de Edith Piaf suna 
puternic și tonifiant  în maşina 
încălzită bine a doctorului Casian 
Melinescu. „Non,  je ne regrette 
rien...” Doctorul conducea grăbit, 
să ajungă acasă cât mai repede. 
Era duminică, seara târziu, iar a 

doua zi trebuia să intre într-o operaţie complicată şi doctorul 
se gândea la răspunderea pe care și-o luase, încercând s-o 
salveze pe fata unuia dintre apropiații săi, fostul director al 
liceului din R., pe care Casian îl absolvise cu ani în urmă... 

...era unul din cei mai buni doctori chirurgi din T.  Băiat 
mai degrabă sărac decât avut, Casian avusese ambiţia 
copiilor de la sat, care cunoşteau mai mult lipsurile, decât 
viaţa fără griji. Plecase singur la admiterea în liceu, din satul 
cărăşean Z., spunându-le părinţilor că va urma o şcoală 
profesională, ca să nu-şi facă griji cumva, că nu pot plăti 
întreținerea oprindu-l astfel de la a merge la şcoală. Ar fi fost 
un chin, imposibil de suportat de către el, să păzească vitele 
familiei sau să meargă la săpatul porumbului. Îi vedea pe toţi 
ai lui încercând să stoarcă ceva pământului, preponderent 
deluros,  fără să reuşească mare lucru. Singurul căruia îi 
spusese adevărul, dar după ce aflase rezultatele admiterii, 
era bunicul, omul cu care se înţelegea cel mai bine. Bătrânul 
îi dăduse toţi banii pe care îi avea numai el (stătea separat 
de părinţii lui Casian), bani cu care Casian îşi cumpără o 
uniformă şi câteva obiecte de strictă necesitate. Un director 
deschis la minte, care conducea liceul, intuise că băiatul, care 
îi ceruse sprijinul, este mult peste media inteligenţei celorlalţi 
şi îi acordă o bursă, acoperind cazarea şi masa proaspătului 
licean. Era puţin, dar destul pentru pretențiile modeste ale 
băiatului. Casian nu uitase gestul directorului şi învăţa din 
toate puterile nu numai pentru a-și păstra bursa, ci și pentru 
a nu-şi face de râs binefăcătorul. Abia la încheierea anului 
şcolar, când Casian luase premiul a doilea, bunicul, prezent 
până atunci, în locul tatălui, în relaţiile cu şcoala, le spuse 
părinţilor, mereu încruntaţi de greutăţi, că băiatul e la liceu, 
că învaţă foarte bine şi că are  aici și o bursă. Tatăl răsuflă 
uşurat că a scăpat de o povară, iar mama plânse puţin, 
formal, și îşi arătă ciuda că a fost „minţită”. Amândoi părinţii 
ştiau că şcoala profesională se face pe cheltuiala statului, aşa 
că ei nu ar fi avut nicio obligaţie, dacă băiatul s-ar fi dus la 
profesională. Bunicul luă asupra lui vina; de mult comunica 
greu și puțin cu familia, așa că nu-l afecta încă o neînțelegere. 
La terminarea  liceului, unul din cele mai bune din R., Casian 
plecă la examenul de admitere la cea mai apropiată facultate 
de medicină şi reuşi, în ciuda neîncrederii manifestate chiar 
şi de către cei mai apropiaţi lui. Directorul liceului fu cel care 
se bucură cel mai mult: intuiţia lui pedagogică nu-l făcuse 
de râs, deşi nu putea şti când învăţase băiatul anatomia, 
greoaie peste măsură, şi chimia, necesare admiterii. Cu 
destule greutăţi materiale şi cu umilinţe din partea unor 
colegi, Casian trecea cu brio an după an, privit cu mirare de 
unii, cu invidie şi ciudă de alţii, care erau nevoiţi să-i cedeze 
locul, într-o întrecere în care erau angrenaţi copii de doctori 
renumiți din oraș ori de profesori de la medicină,  pentru care 
se obţineau uşor note, posturi, transferuri sau se cumpăra 
influenţă. La Casian ţinea mult proaspătul profesor Bucşan, 
care nu avea copii, era doar cu vreo cincisprezece ani mai 
mare decât Casian, şi care vedea în studentul eminent un 
continuator sigur al său la disciplina de chirurgie. Bucşan 
îl ajută la rezidenţiat, îl „proteja” admiţându-l de la început 
în sala de operaţii şi îi lăsa în grijă, pentru zilele sfârşitului 
de săptămână, bolnavii operaţi de el. Casian nu dezamăgea. 
Într-o dimineaţă, un telefon de la profesor anunţă colectivul 
de medici că oamenii vor trebui să se descurce vreo două zile 
fără el. Era gripat şi nu risca să intre în sala de operaţii. Lui 
Casian îi ceru să rezolve cele trei cazuri programate pentru 
ziua curentă. Cu gura uscată de emoţie, tânărul preluă totul 
asupra lui. După două zile, Bucşan reveni şi, fără comentarii, 
îi văzu, la vizita de dimineaţă, pe cei operaţi de Casian. Ceru 
asistentei să-i arate tăieturile. Casian aştepta, dar profesorul 
nu-i spuse nimic și Casian  deduse că greșise undeva. Abia 
la terminarea vizitei în toate saloanele, Bucşan îi întinse 
mâna şi-i spuse: „De un an şi jumătate te urmăresc. De 
mâine poţi intra liniştit în sala de operaţie. Nu mai ai mare 
lucru de învăţat de la mine”. Tânărul medic înţelese că 
profesorul se îmbolnăvise subit cu voia lui... Fâstâcit, Casian 
nu-şi retrăgea mâna din mâna profesorului, aşa că acesta îl 
bătu pe umăr cu mâna stângă, liberă, şi-l invită la o discuţie 
după terminarea programului. Propunerea lui Bucşan l-ar 
fi onorat pe orice chirurg tânăr. Îi spuse lui Casian că îl vrea 
asistent la disciplina de chirurgie şi că îl va susţine când va 
da concursul. Casian îndrăzni imediat o mică obrăznicie, în 
spatele căreia se afla un adevăr pe care îl ştia orice medic 
aspirant la o catedră universitară. „Aţi vrut să spuneţi: dacă 
dau concurs” fu replica lui Casian. „Cum: dacă ?”,  întrebă 
apăsat profesorul. „Simplu”, veni răspunsul lui Casian. „Ştiţi 
la fel de bine ca şi mine că Radu Miculuţ, băiatul profesorului 
de anatomie, aşteaptă de trei ani să ocupe postul, dar de fiecare 
dată a dat greş la concurs. Să nu-mi spuneţi mie că taică-su 
se lasă cu una, cu două. Până nu-l vede aranjat, nu renunţă”.

Bucşan fusese coleg de facultate cu Miculuţ, tatăl lui 
Radu. Îi cunoştea ambiţiile de a se ridica în facultate „şi pe 
cadavre”, făcând aluzie la modul în care se învăţa anatomia, 
predată de Miculuț.  La o întâlnire cu mulţi medici tineri, 
Miculuţ, lector pe atunci, acaparase câţiva juni şi le vorbea 
de importanţa cunoaşterii anatomiei. Bucşan, cunoscându-l 
bine (erau din sate vecine), îl apostrofă uşor ironic: „Doctore, 
aşa pasionat de materia ta vorbeşti (și aici Miculuț se linse pe 

buze de emoție), încât și boii lui Şoancă ar pricepe anatomia”. 
Miculuţ se roşise de ciudă la finalul frazei. Bucşan îi amintise 
că se numea Şoancă şi că tatăl lui Miculuţ vânduse boii ca 
să-i poată cumpăra examenele şi postul de la facultate. 
Asta era realitatea. Doctorul scăpase cu greu de numele de 
familie. I se răspundea mereu de la primăria municipiului 
(și nefericitul posesor al numelui Șoancă parcă vedea și 
auzea râsul funcționarului de la Starea Civilă) că „numele 
nu  poate fi schimbat, deoarece nu conține cuvinte vulgare”. 
Abia după ce se căsătorise, luase numele de familie Miculuț, 
al soţiei. Nu-l iertase niciodată pe Bucşan şi era exasperat 
că nu-şi poate aranja fiul. Casian nu dăduse concurs pentru 
postul universitar de care îi vorbise Bucșan, știa că totul se 
aranjează „mai sus” și nu voia să „deranjeze” mafia medical-
universitară. Profesorul Bucșan îi înțelese rezervele și îl 
ajută, în compensație, cât putu, în spital, în secția condusă 
de el.  Mulți răsuflară ușurați, deși nici prezența lui Casian în 
spital nu le era comodă. 

Tânărul medic își vedea de cariera de chirurg, în care 
era tot mai căutat de pacienți. Uita însă mereu că timpul 
trece și pentru el, așa că atunci când Silvia,  o ingineră cu 
câțiva ani mai tânără decât el, care fusese internată în spital, 
dar nu la chirurgie, îl cunoscu, „întâmplător”, prin cineva, 
acceptă rapid prietenia acesteia, ca și cum ar trebui făcut și 
acest lucru, pe care el nu-l avusese în vedere. Silvia venea în 
existența lui Casian cu speranța că își va afla echilibrul, după 
câteva relații eșuate, care o marcaseră. Peste numai câteva 
luni se căsătoriră, iar peste un an de la cununie li se născu 
Mirabela, pe care amândoi o iubeau fără limite. Nu mai 
veni la rând niciun copil, dar Casian considera că toți trei 
puteau fi fericiți. Era din ce în ce mai puțin dispus să asculte 
reproșurile părinților, care l-ar fi dorit medic la R., să le fie 
mai aproape, deși frații și surorile lui Casian erau căsătoriți 
fie în Z., fie în localități apropiate. Casian se desprinsese 
repede de mentalitatea satului și nu lua în seamă nici 
aluziile transparente ale familiei la „obligația” lui de a-i ajuta 
pe ceilalți cu bani. Adevărul îl știa numai el și, înciudată, 
Silvia: accepta, din când în când, recompense mai degrabă 
simbolice de la familia vreunui pacient operat și numai după 
ani de zile, când omul mai venea la vreun control. Opera 
însă și într-o clinică particulară și nu se putea plânge că nu 
e plătit bine, așa că după un timp își cumpărară o casă nou 
construită într-un cartier select al orașului. Patronul clinicii 
particulare câștiga de câteva ori mai mult datorită operațiilor 
făcute de Casian.

De o săptămână era preocupat de intervenția chirurgicală 
pe care își luase obligația s-o facă. Era vorba de fiica fostului 
său director de liceu, omul care îi acordase încredere atunci 
când avusese nevoie de sprijin. Acum, acest om îi căuta 
ajutorul și Casian știa că fostul director avea în el aceeași 
încredere ca și atunci, cu mulți ani în urmă... Nu voia să-l 
dezamăgească și credea el însuși în reușita operației, deși 
era un caz mai complicat, cel puțin după interpretarea 
analizelor. Era nu numai o chestiune de onoare, ci și una de 
strict profesionalism. Nu ar fi vrut să dea  greș... 

Cu gândurile la operația de a doua zi, Casian observă 
târziu pata întinsă de ulei care strălucea pe șosea, tocmai 
într-o curbă. Cum de lăsase cineva să se scurgă  atâta ulei 
? Încercă o frână, dar realiză, într-o fracțiune de secundă, 
după ce apăsase cu piciorul pedala, că făcuse rău procedând 
așa. Mașina zbura acum pe câmp, după ce patinase pe ulei, și 
se înfipse cu botul în pământ, în fața unui trunchi de arbore 
uscat, pus parcă dinadins în fața mașinii. Se ridică, datorită 
vitezei, cu spatele în sus și se mai auzi un trosnet sec, iar 
capota îi apăsă pe cei doi și-i lăsă inconștienți. Motorul se 
opri. Era șansa lor...  Mașina nu luă foc.  

Echipa de descarcerare ajunse repede la locul accidentului. 
Era numai la câțiva  kilometri  de T. Oamenii tăiară capota 
mașinii. Se mișcau repede, dar nu voiau să-i mai rănească 
pe accidentați datorită vreunei manevre imprudente. Se 
treziseră amândoi ocupanții mașinii, iar Casian îi rugă 
s-o elibereze întâi pe Silvia. Femeia nu simțise dezastruos 
impactul mașinii cu trunchiul copacului, care parcă se postase 
în fața șoferului, și fu scoasă relativ ușor dintre fiarele în care 
se transformase automobilul. Nu avea decât traumatisme 
minore și o singură fractură, la un braț. Cei de la salvare 
răsuflară ușurați. Îl scoaseră și pe Casian, îndoit de coloană, 
și constatară îngroziți că aceasta e ruptă. Volanul mașinii îi 
intrase sub coaste și presase coloana vertebrală, iar spătarul 
scaunului îl apăsase din cealaltă parte.  Fără comentarii, îl 
așezară cu grijă pe targă, îl imobilizară și porniră spre T., 
unde profesorul Bucșan reușise să îi adune pentru operație 
pe cei mai buni chirurgi. Se aflase cu rapiditate de accident. 
Casian era cunoscut celor de la urgențe și știau toți de relațiile 
lui de prietenie cu Bucșan. Casian fu cooperant, înainte de a 
fi anesteziat; îi spuse lui Bucșan că nu-și mai simte trupul 
de la mijloc în jos, nu uită să se intereseze de Silvia și-l rugă 
pe Bucșan să o opereze pe cea programată pentru mâine. 
Profesorul știa că doctorul Casian își asumase obligația de a 
o opera pe fata fostului său binefăcător.

Operația nu fu ușoară. Echipa de medici și asistente 
lucra tăcut, repede și doar cerutul vreunui instrument 
tulbura liniștea sălii.  La final, toți fură nevoiți să accepte 
realitatea. Măduva spinării era iremediabil afectată de 
ruptura coloanei și secționată  de așchiile unei vertebre și 
nu se putu face altceva decât ca din micile fragmente osoase 
să fie reconstituită vertebra. Chirurgii lucraseră încordați 
sub coordonarea lui Bucșan, căruia nu-i venea să-și creadă 
ochilor. Mai mult nu se putuse face. Un vis al profesorului 
se năruise. El, care nu avusese copii,  investise totul, discret 
sau fățiș, în Casian. Era, cu câteva ore înainte, mândru de 

realizarea lui.
După ce se trezise din anestezie, în salonul de terapie 

intensivă, Casian încercă să-și dea seama ce mai era întreg 
și funcțional  în el. Știa cum  trebuie să procedeze. Mâinile se 
mișcau, capul se mișca (greu, datorită și anesteziei), putea 
să respire, deși, la început, fusese „alimentat” cu oxigen prin 
tuburi. Picioarele parcă nu le mai avea. De la mijloc în jos 
totul era nedureros și Casian își dădu seama ce înseamnă 
asta. Totuși, mai era speranța în terapia de recuperare. Nu 
aflase cât de grav fusese accidentat. Aștepta, știa că, uneori, 
timpul poate face minuni. De data asta, însă, timpul se dovedi 
la fel de necruțător ca și momentul impactului mașinii cu 
copacul. Dacă mașina ar fi zburat, liberă pe câmp, poate 
mai era vreo șansă... După aproximativ un an, petrecut mai 
mult prin renumite clinici din străinătate, toți fură nevoiți  
să accepte realitatea cumplită: Casian fu pensionat, i se 
aduse un scaun cu rotile performant și fu instruit cum să-l 
folosească, apoi rămase complet în grija familiei. Nimeni 
nu-i mai solicita ajutorul, nimeni nu mai avea nevoie de 
abilitățile sale anterioare; doar Bucșan, îndurerat, îl vizita cu 
regularitate și-i aducea vești din spital. Cele de la facultate 
nu-l interesau pe Casian.

Mirabela nu mai locuia cu ei. De comun acord, și la 
dorințele fetei, hotărâseră, cu câțiva ani în urmă, să-i cumpere 
un  apartament în care fata locuia acum singură. Preferase 
o profesie juridică, absolvise dreptul și dăduse concurs de 
intrare în avocatură. Își făcea meseria cu seriozitate și, chiar 
dacă Silvia fusese, la început, nemulțumită de alegerea fetei, 
acum și mama știa că procedase bine dacă n-o obligase pe 
fată să se îndrepte spre altă profesie decât cea dorită. Fata 
le era recunoscătoare părinților pentru sinceritatea lor în 
alegerea carierei. Îi vizita, cu regularitate, mai ales sâmbăta, 
când voia să se relaxeze sau să afle noutăți despre starea 
tatălui său.

* * *
De mulți ani, familia lui Casian era în bune relații cu soții 

Septimia și Pericle Tutuianu. O operase pe Septimia cu 
câțiva ani în urmă. Femeia venise „în ultimul moment”, dar 
se refăcuse, după operație,  nesperat de repede. Avea o voință 
de invidiat. Se cunoșteau de mai mult timp. Pericle era, într-
un fel, coleg  cu Silvia. Urmase tot facultatea de construcții, 
dar o secție de subingineri arhitecți, era doar cu câțiva ani 
mai mare decât ea. Dăduse admitere la această secție de 
câteva ori până intrase. Fusese ambiția lui să i se spună 
„arhitect”, deși era subinginer ale cărui cunoștințe serveau 
mai mult urmăririi felului cum se ridica vreo clădire. După 
terminarea facultății, fuseseră repartizați, fiecare pe un alt 
șantier, apoi se specializaseră în proiectare și lucraseră în 
același institut. Pericle alesese, după 1990, să facă proiecte 
pe cont propriu, iar Silvia lucra într-un birou de proiectări 
cu mai mulți colegi. Om de proveniență incertă, deși spunea 
tuturor că e ardelean get-beget, tenace, logic până dincolo 
de limite, făcuse, cu ani în urmă, o pasiune inexplicabilă 
pentru Septimia, cu vreo douăzeci de ani mai în vârstă 
decât el, care „se ținea” bine, la începutul relației lor, dar 
îmbătrânea încet, pe nevăzute și  îl trăgea, parcă, după ea 
și pe Pericle în această înaintare rapidă în vârstă. Arhitectul 
o luase de lângă un soț petrecăreț, ale cărui metehne le 
cunoștea (fuseseră, nu o dată, amici de pahar), soț căruia 
Septimia îi lăsase totul, inclusiv copilul. Ea plecase de acasă 
cu un bagaj.  Nimeni nu știa cum de rămăseseră atâția ani 
împreună, mai ales că ea își manifesta zgomotos accesele 
de gelozie chiar și când totul se reducea la bănuieli. Pericle 
spunea tuturor că o iubește sincer și erau nedespărțiți.

La revoluția din 1989, Tutuianu avea în jur de cincizeci 
de ani, dar, deși viguros, trecea drept mai în vârstă, alături 
de Septimia. Fusese mare crai, mai ales după ce-l lăsase 
prima soție, fostă colegă de an la facultate, o „acritură”, după 
spusele sale, care-l bârfise ani de zile pe toate șantierele 
pe care lucrase. Povestea cu farmec, mai ales după câteva 
pahare de tărie, avea obiceiul să-și etaleze aventurile și cei 
de față (uneori, mai mulți, nu doar Silvia și Casian) știau 
că, dacă începe cu un „Bă”, însoțit de mângâierea mustății, 
urmează o picanterie. La un prânz, spuse, făcând-o pe 
Septimia să roșească, iar  pe ceilalți să-și ascundă zâmbetele: 
„Bă, n-a fost una să nu zică <Au!> când m-a simțit”. Septimia 
îl însoțea peste tot, mai ales de când ea ieșise la pensie, iar 
Tutuianu se specializase în proiectarea de biserici și trebuia 
să se deplaseze uneori la mari distanțe de T. Era omul unei 
geometrii pe care o respecta până în cele mai mici amănunte 
și în alegerea unor proporții fine, perfecte, dar reci. Se vedea 
asta în construcțiile religioase care se înălțau, mai ales în sate, 
după proiectele sale. Cu toate acestea, aprecierea bisericilor 
sale venea mai cu seamă din partea babelor, cuprinse de o 
religiozitate subită când intrau în lăcașele de cult. Își ridicau 
privirea a rugă în sus, dar cineva își dădu seama, după un 
timp, că ele încercau să deslușească pozițiile mai puțin 
decente în care un pictor de biserici, prieten al arhitectului 
Tutuianu, îi plasase pe anumiți sfinți, aleși să împodobească 
tavanele bisericilor. De altfel și mulți drăcușori se zbenguiau 
în cele mai cucernice scene, dar preoții nu avuseseră vreme 
să vadă totul amănunțit la terminarea picturii, grăbiți să 
se termine lucrările, iar prietenul lui Tutuianu dădea frâu 
liber imaginației, deși la preluarea comenzii pentru pictarea 
noilor biserici, Pericle îi asigura pe cei care plăteau că pictorul 
e talentat, corect  și credincios. Se mai știa, în mediile în 
care se învârteau Septimia și soțul ei, că amândoi, deși nu 
renunțaseră formal la ortodoxism, deveniseră membri 
activi ai unei orientări care făcea furori în T., mai ales printre 
intelectuali: pulvis mundi, care, deși amintea prin nume 
de o formulă biblică, era, prin practicarea ritualurilor, mai 
apropiată de anumite percepții asiatice asupra reintegrării 
materiale a oamenilor în cosmos. Adepții sectei venerau 
cenușa, dar practicau înmormântările obișnuite, petrecute 
cu mare fast, cu incantații colective și numai în zilele în care 
se vedea soarele pe cer.  

Livius  Petru 
BERCEA

n Continuare în pagina 10
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Prânzul de sâmbătă
Trupurile decedaților erau ținute în congelatoare anume 

închiriate, cu aprobare medicală, până în prima zi cu 
soare după deces. Casian și Silvia înregistrau totul ca pe 
o ciudățenie, dar nu renunțaseră la invitarea, în fiecare 
sâmbătă, a familiei Tutuianu, la masa de prânz. După 
mutarea Mirabelei într-un apartament separat, lucrurile 
se simplificaseră, cei doi, Silvia și Casian, nu mai dădeau 
socoteală nimănui, chiar dacă fata nu privea relația celor 
două familii cu ochi buni. Le spusese asta părinților, dar nu 
comenta alegerea prietenilor.

Pericle și Septimia se pregăteau de aniversarea a patru 
decenii de la căsătorie, cînd femeii, aproape nonagenară, i 
se făcuse rău și se stinse de inimă în câteva minute, în ciuda 
eforturilor celor de la „Salvare”, veniți destul de repede acasă 
la Pericle. Fu înmormântată într-un august fierbinte, după 
ritualurile grupului căruia i se atașaseră cei doi, cu asigurarea 
dată de conducătorul lor că, după depunerea sicriului în 
mormânt, începe reintegrarea în cosmos. La înmormântare 
fusese doar Silvia, Casian avea o urgență chirurgicală, iar 
Pericle nu insistase cu invitația. Știa care era „statutul” lui 
Casian, de medic mereu solicitat. Silvia îi povestise apoi lui 
Casian cum membrii sectei implorau soarele s-o transforme 
repede în cenușă pe cea dispărută, cum familia Septimiei 
(inclusiv Pericle) nu avea voie să participe la incantație, cum 
toți erau parcă în transă, iar conducătorul sectei le dirija 
orice gest. Casian se scutură, ca de un frison...

După accident și după ce se întoarse de la încercările de 
recuperare, Casian făcu toate eforturile de a se obișnui cu 
viața în căruciorul de care  scăpa doar noaptea. În camera de 
la parterul casei lor, pe care și-o amenajase ca birou, cât timp 
lucra, Casian încropi un dormitor, iar existența, la parter, a 
unei băi minuscule fu salvatoare. Nu mai putea să urce la 
etaj, unde erau două dormitoare și Silvia era, astfel, scutită 
de prezența lui, nu întotdeauna benefică pentru nervii soției. 
Mâinile, care făcuseră, nu o dată, minuni în sala de operație, 
acum, folosite tot timpul pentru ridicarea din scaun, i se 
deformară, după o vreme, mușchii se umflaseră nefiresc, iar 
tendoanele și venele se reliefau aproape grotesc, sub piele.  
„Am ajuns să ridic zilnic din scaun doar un ciot”, gândi 
doctorul, care, tot mai des, se gândea câte greutăți aveau, 
după intervenția lui chirurgicală, familiile celor pe care îi 
opera. Casian făcea eforturi mari să se îmbrace, deoarece 
fusese afectată și flexibilitatea coloanei vertebrale și orice 
gest era dureros. I se făcuse, după comandă, un scaun 
special, pe care îl folosea sub duș. Așezarea și ridicarea din 
pat fuseseră, la început, dificile, dar voința lui Casian și faptul 
că trecea totul prin filtrul medicului îi făceau suferințele mai 
suportabile. Voia să se mai facă util casei, dar Silvia își scăpa 
nervii de sub control adesea, îl bruftuluia și nu-l mai lăsa să 
facă nici lucruri cu care doctorul era obișnuit. Mâinile scăpau 
adesea obiecte pe jos, spre disperarea doctorului, care le 
ridica doar cu eforturi incredibile.  Bărbatul fusese șocat și de 
mentalitatea unor „colegi” care făceau parte dintr-o comisie 
de stabilire a gradului de invaliditate, deveniseră funcționari 
cu comportament birocratic și umileau pe oricine le cădea 
în vizor. Cei cu pensii de invaliditate erau chemați periodic, 
în mod sadic, să vadă comisia dacă nu cumva i-a mai crescut 
la loc vreunuia piciorul sau brațul tăiat. Casian fu întrebat 
de unul dintre  așa-zișii doctori dacă nu-și poate folosi 
nici un pic picioarele, deși comisia era în posesia actului 
care certifica invaliditatea permanentă, iremediabilă, a 
accidentatului. Casian izbucni atunci și-i dori colegului din 
comisie să stea în cărucior numai câteva luni. Replica stârni 
mânia unora din comisie, care îi luară apărarea celui curios 
să afle starea lui Casian, fiindcă „era vorba de banii statului 
și nu ne permitem să-i aruncăm”. Nimeni nu era curios să 
afle câți bani câștigau cei din comisie cu diverse învârteli în 
actele pe care le mânuiau. Silvia, prezentă de fiecare dată 
(îi împingea căruciorul), se simți mai umilită ca oricând, 
întoarse căruciorul și-l scoase pe soț din sala în care lucra 
comisia.  La față era de-a dreptul congestionată, vedea 
situația ca pe un afront personal și într-o clipă i se întări 
convingerea, pe care o avea de la o vreme, că toți îl consideră 
pe Casian un obiect în plus printre ei. Bucșan interveni să 
se stabilească niște criterii ferme în aprecierea situațiilor și 
totul se aplană, momentan, mai puțin jignirile anterioare și 
amărăciunea celor doi soți. Casian își simplificase existența 
până la schematizarea unor trasee prin casă și a unor gesturi. 
Nu voia să-l vadă cineva ce efort făcea pentru a finaliza o 
treabă elementară, așa că prefera să rămână singur când 
își propunea să încerce ceva. Își dădea seama și el că e de 
prisos  în casă, că trebuia să fie suportat și că-i împiedica pe 
alții să ducă o existență normală și să se bucure de viață. Se 
încăpățâna parcă să trăiască, făcând soartei în ciudă..., deși 
nu o dată voia să scape cât mai repede și discret de situația 
lui. Izolarea lui Casian se accentuase și după o întâmplare 
banală. Aflat întâmplător lângă telefon, Casian luase în mână 
receptorul portabil, intenționând să răspundă apelului. În 
grabă, și cum palmele i se deschideau uneori involuntar, 
scăpase receptorul, care se spărsese pe gresia cu care era 
pardosit holul. Reproșurile Silviei, mascate sub formula 
„trebuia să mă lași pe mine să răspund”, îl deprimaseră pe 
doctor într-atât, încât nu mai răspundea nici la telefonul 
său mobil, lăsându-l să sune până când Silvia îi strigase o 
dată: „ești și surd ?”, iar pe Casian îl fulgerase de-a dreptul 
acest „și”. „Adică, pe lângă că n-ai picioare, n-ai nici timpan”, 
gândi el, interpretând exprimarea și tonul Silviei. O auzea, 
nu o dată, vorbind din fostul lor dormitor, la telefonul 
mobil. Convorbirile durau mult, dar Casian nu era niciodată 
curios să-i afle interlocutorii. De obicei, încheia cu banalul 

și enervantul, pentru Casian, „mai vorbim”. Avea câteva 
prietene cu care ieșea în oraș, mergând pe jos, de cele mai 
multe ori, ca să-și mai pună în ordine gândurile și să uite de 
căruciorul lui Casian, care îi apărea mereu înaintea ochilor.

Casian era bucuros când Pericle Tutuianu venea la masă, 
în unele sâmbete. Vizitele se mai răriseră, după moartea 
Septimiei. Pericle nu mai voia întotdeauna să iasă din casă, 
pretextând ba căldura prea mare în timpul verii, ba faptul 
că trebuie să aștepte pe cineva acasă. De fapt, Pericle se 
izola din ce în ce mai mult de prieteni și cunoștințe. Nu 
stăteau departe, soții Tutuianu preferaseră un apartament 
confortabil într-un bloc select, veneau întotdeauna pe jos 
la Silvia și Casian, unde îi aștepta o băutură bună, de obicei 
preferata lui Pericle, și un meniu bine pus la punct de Silvia. 
Invitația din ultima sâmbătă din august fu acceptată de 
Pericle. Peste câteva zile, era ziua Silviei, el știa asta și nu 
voia ca un eventual refuz din partea sa să fie taxat drept 
o impolitețe. Sosi cu o punctualitate care-l caracterizase 
întotdeauna, aducând un buchet de flori. Casian și Silvia îi 
rugaseră pe soții Tutuianu să nu aducă niciodată cadouri.

Masa era amenajată de Silvia ca de sărbătoare. Cei trei 
ciocniră un pahar dintr-un coniac fin, din care Silvia gustă 
puțin, iar Pericle îi încercă aroma, întâi bucurându-și nările 
de emanațiile paharului, iar apoi gustând din lichidul 
arămiu și plimbându-l prin gură înainte de a-l înghiți. 
Casian refuza să bea orice alcool, după accident. Nu fusese 
mare amator nici până atunci, știa că în orice moment putea 
fi chemat în sala de operație. Mâncară, cu pauze în care 
Pericle o aducea mereu în discuție pe Septimia și le spuse 
celor doi că a proiectat o biserică în amintirea ei, un fel de 
sinteză a proiectelor dinainte. Din păcate, rămăsese cu 
proiectul, întrucât aproape nimeni nu-i mai cerea serviciile, 
de când cu înmormântarea mai aparte a Septimiei și mai 
ales cu ciudățeniile din picturile bisericilor sale de la sat. La 
servirea uneia dintre mâncărurile pregătite de Silvia, aceasta 
îl rugă pe Casian să aducă la masă, din bucătărie, castronul 
fierbinte și greu în care fusese pregătită mâncarea. Doctorul 
știa că poate manevra căruciorul electric și cu o mână, iar 
în cealaltă să aducă vasul. I se păru ciudată, totuși, cererea 
Silviei și motivarea, adică greutatea castronului. „Cât poate 
fi de greu, încât să nu-l poată aduce ?”, se întrebă el.  Ezită... 
În momentul următor, Pericle îi spuse lui Casian să nu 
plece niciunde, apăsând, cu palmele deschise, câte unul din 
brațele celor doi care îl invitaseră la masă. „Stați aici,  merg 
eu, știu de unde să iau castronul”. Casian simți căldura 
palmei lui Tutuianu și îi fu, în gând, recunoscător pentru 
eleganța gestului. Întors spre Pericle, nu văzu grimasa de pe 
fața Silviei. Tutuianu se întoarse, masa continuă, iar când 
arhitectul puse mâna pe paharul de vin, le spuse prietenilor: 
„În luna asta a fost și un an de la plecarea Septimiei. N-am 
făcut nicio pomenire, n-am dat niciun anunț, așa m-au rugat 
cei din organizație”. Silvia îi spuse că și ei și-au amintit de 
faptul că trecuse un an de la dispariția Septimiei, dar știau de 
obiceiurile celor de la pulvis mundi. „Asta e, asta e”, conchise 
Tutuianu, „încerc să mă descurc singur”.

Pentru Casian, sosi un moment de cumpănă. Era obișnuit, 
de câtva vreme, să se odihnească după prânz, o oră și ceva. 
Obișnuința venise din oboseala pe care o acumulase în 
primele luni de încercare de recuperare. Eforturile pe care le 
făcea atunci îl extenuau deseori, așa că doctorii îl sfătuiseră 
să se refacă prin somn. Acceptase cu destulă neîncredere, 
nu fusese obișnuit cu somnul la ora aceea. Îi făcea însă bine 
odihna, mai ales de când eforturile de ridicare din scaun 
deveniseră chinuitoare doar prin folosirea brațelor. Nu 
voia nicidecum să pară nepoliticos față de amabilul Pericle. 
Îndrăzni să se scuze față de musafir, dar Pericle îi spuse 
simplu și direct că știe de obiceiul lui Casian, că nu trebuie 
să-și facă nicio grijă, retragerea lui nu e o lipsă de politețe. 
„De fapt o să plec și eu peste cinci-zece minute”, adăugă 
arhitectul. Casian acționă sistemul electric al scaunului 
și se retrase în camera sa, unde se întinse în patul făcut 
pe înălțimea scaunului cu rotile. Mai scutea un efort... Îl 
cuprinse somnul repede, parcă el ar fi băut. Auzea glasul lui 
Pericle, care vorbea ceva despre Septimia. „Nu-și găsește 
locul fără ea, deși părea mai devreme că nu se lasă doborât 
de singurătate” mai gândi doctorul înainte de a adormi. 

Mirabela știa că părinții ei îl invitaseră la masă pe 
Tutuianu. Mai știa că tatăl ei se odihnește la amiază. Nu 
voia totuși să treacă sâmbăta fără să le facă o vizită,  știind 
mai ales  că prezența ei îi face bine lui Casian. Ora aleasă 
pentru vizită era rezonabilă, părinții știau că ea vine după 
posibila plecare a lui Pericle, și Mirabela intră în curte după 
ce-și lăsă mașina în fața casei. Introduse cheia în ușa de la 
intrare și constată cu uimire că ai ei au lăsat ușa descuiată. 
Nu obișnuiau asta, nici când erau acasă. Auzi un zgomot 
ciudat, ceva ce aducea a plâns, și se grăbi să intre, cuprinsă 
de un fior. Se gândi la tatăl ei, pe care îl lăsase ușor deprimat 
la vizita ei dinainte. Deschise ușa. În mijlocul salonului 
de la parter, o șocă masa nestrânsă, cu sticla de coniac 
răsturnată. Nici urmă de locatari sau musafiri.  Doar Casian, 
singur, din scaunul cu rotile, privea fix scările care duceau 
la dormitoarele de la etaj. Hohotea, acum parcă mai încet, 
era ceva între plâns și râs și-i arătă fetei o rochie rămasă 
pe trepte, ca scăpată în grabă dintr-o sacoșă prea plină sau 
dintr-un geamantan neînchis bine. Rochia căzuse într-un 
mod curios, de-a lungul scărilor, cu mânecile întinse înainte 
și cu poalele ridicate și Casian parcă vedea în fața ochilor 
pulpele frumoase, dezgolite, pofticioase, ale Silviei. „Ca hoții, 
au plecat în grabă, ca hoții...” mai apucă să zică doctorul, 
înainte de a începe să hohotească din nou nefiresc, ca atunci 
când îl auzise Mirabela de afară...

n Continuare din pagina 9

Dezertorul
Ieri seară, în arena circului din Luca, s-a petrecut 

un accident neprevăzut care a înfiorat lumea. Un leu, 
scăpat nu se știe cum din cușca lui, a atacat clovnul 
Max în momentul în care acesta se pregătea să exe-
cute un număr nou, surpriză, numit Omul-torpilă. 
Datorită unui microfon cuvintele muribundului au 
putut fi auzite de către toată lumea...

- Nu plîngeți, nu chemați pe nimeni și mai ales 
scoateți copiii din sală... Nu ucideți leul... N-am știut 
niciodată că un animal mă poate ghici. Hm. în curînd 
mă voi transforma într-un nor argintiu. Să nu vă spe-
riați. Un nor argintiu. Nu uitați, am încercat să fiu și 
poet uneori. Am încercat vreme de douăzeci de ani 
să vă distrez ... Clovnul plînge. Ei bine, sînt un dezer-
tor! Mă caută de ani de zile... Nu am venit pe lume 
ca voi, ci printr-un lung șir de experiențe misterioase 
al căror sens nu l-am putut pătrunde niciodată. Ni 
s-au dat arme și am fost trimiși de-a lungul și de-a 
latul galaxiei. Nu existau pentru noi religii, prietenie, 
căldură. 

Eram puternici, imbatabili, temuți, într-o zi am 
întîlnit o femeie și atunci... Timp de douăzeci de ani 
am încercat să vă alung tristețea, teama și ura. Leul a 
simțit, cred, că sînt un războinic. Credeam că mă voi 
schimba dar ei au fost prevăzători...

Aș vrea să vă spun cuvinte frumoase dar poate că 
sînt demodat. Nu rîde nimeni? Poate că ninge... Nu 
se uită nimeni să vadă dacă ninge? În curînd va fi 
întuneric... Și nu-mi aduc aminte nici un vers... Nu 
mă poate ajuta cineva? Poate că nu mi-am aparținut 
niciodată și pentru asta, desigur, nu mă veți găsi vi-
novat... încerc să-mi amintesc ...

Iubito, aș vrea să plîngi pentru mine.

Calcio vecchio
Făcea duș. Se auzea muzică din vecini. Săpunul mi-

rosea a măr. Și pielea lui era lucitoare și netedă. 
Întâlnindu-se cu Toma, zarzavagiul, s-a dus să bea 

o bere. Cum stăteau așa de vorbă privirea i-a căzut, 
pe unul din degetele sale lipite de halbă. 

Parcă nu era al lui. 
Toma, zarzavagiul, îi povestea despre influențele pe 

care le au ultrasunetele asupra legumelor. Nu-l ascul-
ta. Pentru o clipă i se păruse că degetul lui nu mai era 
al lui. Îl înfiora acest lucru. Degetul era sidefiu. 

Făcea duș. Se auzea muzică din vecini. Săpunul mi-
rosea a măr. Și pielea lui era lucitoare și netedă.

Urcându-se pe schelă, privirea îi căzu pe toate cele 
cinci degete de la mâna stîngă, le privi mirat. Parcă 
nu erau ale lui. Degetele erau sidefii.

Soarele ruginise în toamnă. Cerul era de un albas-
tru metalic. Aerul era limpede. 

Nimic din toate aceste lucruri n-ar fi putut da acea 
culoare înnebunitoare degetelor sale. Să amețească, 
să se prăbușească de emoție.

Făcea duș. Apa curgea valuri, valuri, îi înțepa pielea 
sidefie.

La sfârșitul lui octombrie trupul îi devenise mat.
Uneori rămânea cu privirea ațintită în gol. Îl scor-

monea un gând straniu. Poate că nu era al lui. Anume 
că, neghiobia poate distruge odată și pentru totdeau-
na pielea universului. 

Prin piele înțelegea acea suprafață ce desparte înă-
untrul unor lucruri de înăuntrul altora. Femeia cu 
care trăia de mai bine de doi ani se împopoțona cu 
tot felul de culori. 

Ochii erau de un verde aprins. Pleoapele mov, 
obrajii aurii. El râdea în hohote. Ea însă îi spunea de 
fiecare dată că e lipsit de simțul esteticului.

Iar, pe deasupra, Toma, zarzavagiul, avea întreg 
pieptul tatuat. Cum să-i mai respire acel firav înveliș 
cu care se lăuda tuturor?

- Am o piele rară ! M-am născut cu ea tatuată. Cer-
cul acela, din dreptul sternului, e de fapt ochiul unei 
libelule!

Dar acum totul se sfârșise! Stătea în fața oglinzii și-
și privea pielea mată. Nu se mai gândea la cunoscu-
ții săi. Nici la gândul acela straniu care fără îndoială 
nu-i aparținea. Nu se dusese la lucru. Uitase de sche-
le. De găleți. De cancioc. De salopeta lui plină de var. 
Stătea în fața oglinzii și încerca să-și aducă aminte 
când fusese neghiob. Sau extravagant. Sau orice alt-
ceva din cauza căruia pielea lui lucitoare și netedă se 
îmbolnăvise de calcio vecchio.
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Corespondenţă Nicolae Labiş - Doina Sălăjan
Corespondenţa poetului Nicolae 

Labiş (primită/expediată) se va îmbo-
găţi cu un set de opt scrisori aflate în 
sipetul plin de amintiri al D-nei Doi-
na-Cornelia Sălăjan, care, cu mare 
greutate şi emoţii de nedescris, a de-
cis de curând să le dea publicităţii pe 
cele primite, între anii 1954-1956, de 
la fostul său coleg şi bun prieten de la 
Şcoala de Literatură şi Critică Literară 
,,Mihai Eminescu” din Bucureşti de 
sub patronajul Uniunii Scriitorilor din 
R. P. Română (1952-1954). Totodată, 
a hotărât ca originalele să le doneze 
Bibliotecii Academiei Române din 

Bu-cureşti. Textele epistolelor în discuţie conţin informaţii personale, 
atât cu caracter sentimental, cât şi cu referinţe la preocupările literare 
ale poetului damnat. Printre cele aparţinând lui Nicolae Labiş, două 
se referă la altele primite de la Doina Sălăjan, dintre care una a fost 
recuperată şi publicată deja (nr. 6), iar o alta a lui N. L. a rămas printre 
manuscrisele sale/neexpediată, numerotată de noi (nr. lo), pe când se 
afla într-o excursie în Deltă, împreună cu Geo Bogza, Lucian Pintilie ş.a. 
(oct.1956). Anexăm acestor rânduri epistolare şi dedicaţia lui Nicolae 
Labiş către Doina Sălăjan, pe volumul său de versuri Primele iubiri 
(Bucureşti, Editura Tineretului, 1956, 133 p.), din care se desprinde 
aceeaşi puternică afecţiune magnetică ce a existat între cei doi poeţi şi 
care, prin aceste cuvinte, îi este dezvăluită intensitatea profunzimii…

1.
Dragă Doina,
Mi-a făcut bucurie scrisoarea ta şi, împotriva obişnuinţelor mele, îţi 

răspund imediat. Cu această ocazie, îţi mulţumesc pentru sfaturile tale 
de natură etică. Am auzit că n-o duci prea bine în Cluj, dar nu cred. Poate 
că Pişta a exagerat. Oricum, înflăcărarea ta din timpul anului la a pleca 
la redacţia clujeană era prea mare ca să poată fi desamăgită şi hilarizată. 
Eu lucrez la „Gazeta literară”, unde mă prezint din an în paşti. În curând, 
voi pleca acasă, c’est à dire „în documentare”. Acolo, voi relua ocupaţia 
mea centrală din lunga vacanţă pe care mi-am făcut-o: călăria. Actual, 
mă prezint ca un jokeu desăvârşit. Lucrez la un volum, care, cred că, va 
ieşi mult mai bun decât restul delirurilor mele semi-lirice de până acum. 
Între timp, sfidez muzele şi dau periodicelor stanţe ridicole. Am scris, 
întâia oară, o cronică laudativă la „Steaua”, care o să apară în „Viaţa 
românească” no. nu ştiu care, la „Revista revistelor”. Nu ştiu ce mi-a venit; 
cred că numerele 3-4 din „Steaua” erau într-adevăr bune. Îl salut cordial 
pe A. Rău. Aştept să-mi scrii la şcoală, până nu plec din Bucureşti. Îţi 
mulţumesc pt. invitaţia din Februar. Cred că am să trec prin Cluj mai repede.

Cu distinsă afecţiune, Nicolae
30 august 1954

2.
Dragă Doina,
Nu m-am dus acasă, după cum n-am mai trecut nici prin Cluj. Treburi 

redacţionale mă reţin în Bucureşti până după Congresul Partidului. 
Cu toate că am fost în Bucureşti, n-am primit scrisoarea de care mi-a 
vorbit Ţic. S-o fi rătăcit sau cine ştie ce s-a întâmplat cu ea. Dacă vrei 
să-mi scrii, scrie-mi pe adresa „Gazetei literare”. Deocamdată mai stau 
la Şcoală, însă, cred că, în curând, am să mă mut într-o chilioară pe care 
am găsit-o. Este foarte mică (4 mp), dar este acceptabilă. Te aştept să 
vii în Bucureşti, aşa cum mi-ai spus. Vizita mea la Cluj o las pe altădată. 
Despre viaţa mea cotidiană, n-am prea multe de spus. Am program de 
la ora 5 după masă şi dimineţile, sunt liber. Ora târzie la care isprăvesc 
serviciul mă împiedică să fac obişnuitele orgii. Le-am mai rărit. Singura 
pasiune zilnică: cafeaua. Mi-a plăcut poezia ta din „Steaua”. Te rog foarte 
mult să ne trimiţi o poezie pentru Congresul Partidului. Dacă accepţi, 
lucreaz-o cât mai mult şi vezi să fie pe linie, pentru că cenzura este foarte 
atentă cu noi. Încă odată, te aştept în Buc(ureşti).

Cu dragoste, Nicolae Labiş
13 sept(embrie) 1954

3.
Doina,
Mă văd obligat să renunţ la vizita mea, cerându-mi scuze că am 

angajat-o. O indispoziţie acută mă pune în imposibilitatea de a avea 
întâlniri gingaşe.

Cu regret şi cu salutări, al tău, Nicolae Labiş
2 mai 1956, ora 11, str. Sevastopol, camera 13)

4.
Mălini, 15, VII. 1956

Dragă Doina,
Arunc în fugă câteva rânduri pentru tine, pe care le voi completa 

altădată. Mă interesează ce planuri ţi-ai făcut pentru vară şi cum te-ai 
aranjat în Bucureşti. Eu sunt puţin trist, dar foarte liniştit.

Dacă nu m-ai uitat deja, scrie-mi.
  Cu aceeaşi afecţiune, Nicolae Labiş

5.

Mălini, 30 iulie 1956
Dragă Doina,
Când ţi-am primit scrisoarea, credeam şi eu că mă poţi invidia. Eram 

liniştit în tovărăşia munţilor şi cărţilor mele. Călătoream mult, luasem 
o maşină confortabilă a ziarului local, mă bucuram şi mă indignam, pe 
rând, în condiţii vecine, totuşi, cu seninătatea. Dar sora mea cea mare a 
suferit un accident grav – un beţiv a aruncat-o dintr-un camion, pe când se 
întorcea dintr-o excursie. Umărul stâng îi este fracturat foarte rău şi am o 
sumedenie de griji. Nu mă mai invidia deci. Vreo lună şi jumătate voi sta 
lângă suferind, ceea ce, pe lângă altele, mă irită. Scriu, totuşi, destul de 
mult, citesc încă şi mai mult. Uneori petrec destul de bine. Te rog să-mi scrii.

La revedere, Nicolae Labiş
6.

(nedatată, cca. Iulie-august, 1956)
Dragă Nae,
Trebuie să-ţi spun că eşti cam zgârcit când scrii. Poate numai când 

îmi scrii mie. Scrisoarea ta m-a găsit într-o stare sufletească destul 
de agreabilă. Mama, e mult mai bine şi sper să iasă din spital peste o 
săptămână, două. Îmi pare rău pentru Margareta. Te rog transmite-i 
din parte-mi salutări şi însănătoşire grabnică. Eu nu mă pot bucura de 
munţi, în general nu mă bucur de nimic. Ar trebui să fiu la Bucureşti, 
m-a chemat editura. Lucrez cam greu - nu mai rezist decât până la 
2-3 noaptea. Mă dor ochii şi port ochelari. Am îmbătrânit, Nae dragă. 
Îmi pregătesc noul volum. În tot ce-am scris de când sunt acasă, este 
ceva străin de poeziile mele. M-am înrăit şi caut să ascund adevărul 
acesta care mă înspăimântă. Când ne vom întâlni am să-ţi povestesc o 
întâmplare hazlie. Acum mă apuc de scris. Poţi să-mi scrii mai repede?

Te îmbrăţişez, Doina.

7.
Mălini, 14 august 1956

Dragă Doina,
Cuvântul „zgârcit” e cam colţos, „sumar” ar fi mai potrivit şi-mi ca-

racterizează toată corespondenţa mea. Dar ştii că am pentru tine o 
adevărată şi inexplicabilă slăbiciune, aşa că, de data asta, mă voi strădui 
să-mi calc datinile autoimpuse. Descumpănirea provocată de accidentul 
surorei mele a trecut destul de repede; de altfel, este şi comod să vezi 
o soră, capabilă  să-ţi cerceteze căile inspirate de viciu, imobilizată 
acum în ghips, aducând la bust cu o statuie corpolentă. Cât despre 
cealaltă, cea mică, făptură adorabilă, ea se supără pe mine numai atunci 
când rămânem singuri acasă, când părinţii mei sunt plecaţi undeva 
şi, mai exact, eu o las seara să aştepte prea mult în ceardacul casei 
încuiate. Într-un târziu, când apar, ea îmi arată cu resemnare mâinele 
şi picioarele reci, tremură puţin de frig şi mă mustră pe ocolite cu cele 
mai înduioşătoare eufemisme. Atunci, veritabile mustrări de conştiinţă 
prind să lucreze în sufletul meu mizerabil. Altfel, duc o existenţă ciudat 
de nouă, de care nu mă voi despărţi definitiv niciodată. Croaziere scurte, 
turnee întâmplătoare asta da, dar îmi prieşte prea mult viaţa asta ca s-o 
mai las. N-am parte, aici, de linişte, ci de altceva mai de soi. Ştii principiul 
acceleraţiilor nucleare: împrejurul metalului radioactiv se aplică un strat 
net de grafit, care, ca o oglindă, întoarce orice particulă transfugă, fără 
milă, în masa violentă şi înfuriată, pregătind astfel consumări explosive 
de prim rang. Aici, cerul, munţii, oamenii, totul reflectă ca sticla sau, 
mai bine, ca magica oglindă de grafit. Gândurile pe care le împrăştii 
firesc se întorc sentenţioase înapoi. Este în mine o vijelie încordată, care 
bucură şi făleşte sufletul meu. M-am reîmprietenit cu toţi cunoscuţii 
din puştie şi, când mă văd - ies destul de rar din bârlogul meu de urs 
- un roi de cumsecădeni mă trage spre cârciumă. Discuţiile sunt într-
adevăr spirituale. Aceşti ţărani de munte, bine hrăniţi şi bine munciţi, 
au nu numai bun-simţ ci mai ales intuiţie şi o fantezie extraordinară. 
Se discută mult şi slobod politică. Dacă o mână de contabili şi referenţi 
m-au ales tacit arbitru al eleganţei, mă simt într-adevăr preţuit, fiind 
ales de ţărani arbitru al interpretării evenimentelor. Dar aceasta este 
numai un condiment al ocupaţiilor mele, lângă celălalt, şi distribuit 
mai rar, al escapadelor erotice prin livezile care noaptea oferă culcuşuri 
rourate de nepreţuit. Ştiu câteva fete de ţăran, care în bloc sunt geloase 
pe servitoarele de la şcoală şi pe funcţionare şi pe învăţătoarele tinere, 
care sunt geloase în bloc pe fetele de ţăran etc. Majoritatea timpului 
mi-l consum lângă Diderot, René Descartes, până la Baudelaire şi Valery. 
Este o bătrânică cumsecade şi curioasă, care ajută treburilor casei. Câte-
odată, mă vede zâmbind deasupra unei cărţi şi vrea neapărat să ştie 
de ce a râs domnul. Altădată, m-a văzut că am închis trist o carte. Era 
Le spleen de Paris al neîntrecutului Charles. (Baudelaire, n.e.) Poema în 
proză XXVII, intitulată Une Mort héroïque, vorbeşte despre le bouffon 
Fancioulle: „Fancioulle était un admirable bouffon, et presque un des 
amis du Prince… Mais pour les personnes vouées par état au comique, les 
choses sérieuses ont de fatales attractions, et, bien qu’il puisse paraître 
bizarre que les idées de patrie et de liberté s’emparent despotiquement 
du cerveau d’un histrion, un jour Fancioulle entra dans une conspiration 
formée par quelques gentilshommes mécontents”.

Aşa începe istoria. Amicul prinţului, admirabil actor, complotează 
cu vrăjmaşii ordinei. Se găsesc binevoitori care descoperă nelegiuirea. 
Şi prinţul rosteşte condamnarea la moarte. Dar oamenii cred în 
iertare, pentru că comportarea prinţului pare a o sugera: el invită pe 
condamnaţi la o serbare a curţii, unde, într-un spectacol de gală, va juca 
însuşi vinovatul Fancioulle. Din partea prinţului, om atât de natural şi 
voit excentric, se putea aştepta orice, până şi virtutea, până şi clemenţa, 
unde el ar fi putut opera să găsească plăceri inedite. Dar pentru cei care, 
ca mine, aveau putinţa să pătrundă mai mult în adâncurile acestui suflet 
curios şi bolnav, era infinit mai posibil că prinţul voia să judece valoarea 
talentului scenic al omului condamnat la moarte. El voia să profite de 
ocazie pentru a face o experienţă psihologică de interes „capital” etc…

„«Enfin, le grand jour arrivé…»” şi Fancioulle străluceşte în rol. Întreaga 
sală îşi abandonează respiraţia, «ce bouffon aillait, venait, riait, pleurait, 
se convulsait, avec une indestructible auréole autour de la tête, auréole 
invisible pour tous», dar evidentă pentru mine într-un straniu amestec 
- razele Artei şi gloria Martirului… Peniţa îmi tremură şi lacrimile unei 
emoţii ce va dăinui în veci mi se aşează pe ochi când încerc să vă descriu 
acea seară de neuitat.” Şi aşa mai departe, publicul atât de blazat şi frivol 
este câştigat deliciei inefabilului.

Prinţul păleşte, buzele-i se subţiază, strângându-i-se din ce în ce mai 

mult, ochii i se luminează de un foc interior asemenea celui al invidiei şi 
rancunului. Şopteşte ceva la urechea unui paj pe care îl păstrase lângă 
sine. Acesta pleacă surâzând satisfăcut. După câteva minute, în timp ce 
sala se afla în culmea sublimului, o fluierătură ascuţită sparge urechile 
şi inimile. „Fancioulle, secoué, réveillé dans son rêve, ferma d’abord les 
yeux, puis les rouvrit preque aussitôt, démesurément agrandis, ouvrit 
ensuite la bouche comme pour respirer convulsivement, chancela un peu 
en avant, un peu en arrière, et puis tomba roide mort sur les planches.”

Domnii condamnaţi văzuseră ultima oară spectacolul. În aceeaşi 
noapte, au fost şterşi din viaţă. 

Bătrânica de care vorbisem a vrut neapărat să ştie ce am citit. I-am 
făcut accesibilă povestea, alterând-o puţin.

- Da’ de ce a murit Fansiul?
- Era simţitor, doamnă, şi nu suferea să fie stânjenit la treabă. A pre-

ferat să fugă în altă parte, în cer…
A rămas descumpănită, apoi a ieşit mânioasă, strângând pumnii:
- Ah, prinţii ăştia, mânânce-i cânii!
- Mie îmi place prinţul!, i-am strigat din urmă.
- Cum mai glumiţi!, mi-a replicat cu bun simţ.

La revedere, draga mea, Nicolae Labiş

8.
(nedatată, cca. 1956, 

Bucureşti)
Dragă Doina, 
Am trecut pe la voi şi nu te-

am găsit. Dacă vrei, numai dacă 
vrei, dă-mi un telefon la Gazetă 
până la ora 19,30. Vorbeşte cu 
Ţic, cred că o să stabilim ceva, 
mai ales în legătură cu Iaşul. 
Dacă am fost cândva, zilele 
astea, nepoliticos, îmi cer 
iertare. Dacă ai fost tu, ceea ce 
e mai probabil, te iert, deşi ezit.

Cu salutări, N(icolae) L(abiş)
(Pe verso-ul biletului: 

Doinei, Strict secret. 
Confidenţial)

9.

(nedatată, cca. 1956, Bucureşti)
Dragă Doina,
Am aflat prea târziu că trebuia să te caut aseară. Dacă, azi seara este 

ceva la Ed(itura) Tin(eretului), ne vedem acolo. Oricum, voi căuta să 
intru în legătură cu tine mai devreme.

N(icolae) Labiş
(Pe verso-ul biletului: Tov. Doina Sălăjan)

10.
(nedatată, cca. Octombrie, 1956)

Prietena mea,
În deltă m-am gândit la tine foarte rar; rândurile acestea mă vor 

reabilita oare? Iată, soarele apune, şi valurile foşnesc, s-a arătat colţul 
palid al lunei, l-am privit şi mi-a[i] revenit în minte. Vasul înaintează încet 
vibrând ca o cutie de vioară. Îl urmează, legat cu frânghii scârţâitoare, 
bărci pline cu pescari pe jumătate adormiţi. Ei cântă, ca prin somn, un 
cântec lung, al apelor, fiecare altfel, cum îl ştie numai el, şi glasurile se 
împletesc într-o armonie ciudată. Este parcă o fâlfâire de aripi, ori parcă 
muzica unor scântei sonore. S-a întunecat, cântecele ostenesc, unul 
după altul, numai o voce tenorală stăruie să se onduleze pe valuri şi prin 
stuh. O adiere rece, primejdioasă, înfioară sălciile negre, bănuit verzi. 
Dar stelele se odihnesc fermecător în apă, ca o plagă rară, mişcătoare, 
care s-ar zbate în adânc. Metempshiatică, luna se oglindeşte în apă 
acum cerc pur, acum în joc de igliţă ce împleteşte un fir nevăzut, acum 
o protoplasmă neliniştită şi luminoasă. Parcă vibrează şi cerul, ivindu-şi 
pe neaşteptate din adânc noi ochi strălucitori. Inima mea este plină de 
farmec. Palmele mi-s umede şi reci, dinţii mi-s încleştaţi şi tremur, cred 
că ochii mi-s foarte lărgiţi.

  Trestie, trestie, pe cine ascunzi,
  Vântul de seară pe cine-nfioară?
  Horbota-ţi neagră şi multă-nfăşoară
  Umerii albi şi rotunzi.

  Valuri, voi valuri, cui i-aţi şoptit
  Şoapta adâncă, ascunsă şi gravă?
  V-aţi mai păstra oglindirea suavă
  A chipului ei neclintit?
Mi-am amintit că trebuie să scriu o notă, un „cartuş” răspuns la un alt 

„cartuş” apărut sub semnătura cuiva într-o gazetă. Joc şah cu pescarul 
antrenor la lumina tulbure a lămpii, în cherhana. Trebuie să fie foarte 
târziu; dacă pescarii din jur n-ar vorbi între ei, cu glas scăzut, întunericul 
ar sfârâi monoton în timpane…

11.

Dedicaţie pe volumul „Primele iubiri”

Doinei Sălăjan,
 Cu dragoste,
  Nicolae Labiş
10 oct. 1956

Ca să urmeze întotdeauna 
vehementul îndemn pe care ea însăşi şi-l dădea:

„Aripă mică,
Ţi-i frică?...

…Aripă vitează,
Cutează!”

Şi să ştie că simpatia mea o va înconjura oricând.
N(icolae) L(abiş)

Mircea 
COLOȘENCO
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Marius Florea

arithmophobia
te trezești dintr-un vis frumos
la 7:00 AM
te scoli dintr-un culcuș cald 
să închizi alarma asurzitoare
și să-ţi intri în ritm

ai etaje întregi de coborât
7-0
ușa liftului se închide
><
cobori cu picioarele pe pământ

la lucru ceasul este torţionarul
călăul care nu iartă
și te omoară de mai multe ori
de 70 de ori câte 7
atât de multe că nu mai știi să le numeri
și atârni de limba lui toată ziua
trăgând cu propria ta greutate
de timp
să treacă

te întorci istovit
parcă la aceeași oră
7:00 PM de data asta
parcă n-a trecut timpul deloc
parcă a trecut o eternitate

etaje întregi de urcat 0-7
ușa liftului se închide
><
îţi aduci aminte că stai la 711

te pui în pat și fixezi alarma 
la 7:00 AM

închizi ochii și te simţi
în tine există ceva mai viu decât niște numere reci
o furie, o revoltă
astfel îţi dai seama că 7 te ţine prizonier
ţi-e frică de 7

o astfel de realizare te face
să-ţi ieși din ritm
îți vine să...

dar a fost doar un coșmar
alarma sună trezește-te!
e trecut de 7:00 
și o să întârzii

on/off
furie mută
urlu la o cameră stricată

obiectivul e pe mine
dar niciodată nu filmează
moralitate fără Dumnezeu

e un tele-ecran căruia nu-i pasă
care doar trasmite
iar eu sparg al patrulea zid
al existenței
doar ca să văd că nu e nimeni dincolo

dacă existau spectatori la acest dezastru
ar fi oprit totul de mult
așa cum am făcut eu cu spectacolul infinit
care îmi era servit
ucizându-mi și ultimul strop de conștiință

dar după ce am închis televizorul
totul a revenit la realitate
m-am văzut pe mine
pe sticla rece
amintindu-mi de ce l-am aprins de la început

după ce L-am omorât
și i-am închis trasmisia
fața mea a rămas singurul lucru de urât
eu am devenit Fratele cel Mare

așa că apăs butonul din nou

llllllllllllll
un cod de bare pe care încerci să îl scanezi
căci gratiile celulei sunt numărabile
îţi lași mâna moale să alunece pe fiecare în parte
în timp ce faci groapă în ciment
plimbându-te de colo-colo

cântă la lira suferinţei tale
Apolllllllllllllllo!
înainte și înapoi
până auzi un bip
și se deschide ușa

ești a nu știu câta generaţie
născută în închisoare ca în Coreea de Nord
ești pedepsit pentru păcatul originar
când omul a ieșit din Eden
pentru a plânge etern

și ți se tot întâmplă 
o interminabilă apocalipsă

veghe
un led roşu ce nu se stinge niciodată
mă ține în starea de veghe

țiuie de undeva
un dispozitiv emite unde de sunet 
ce lovesc pereții şi se pierd apoi
la intervale regulate 
între care e doar absență

un întuneric întors pe dos
căci am avut timp
simt în ceafă un suflu
mă-ntorc şi nu e nimeni
atât de goală e camera 
când bipurile tac

cred că îmi e frică de mine de fapt
de ce-aş putea să-mi fac

mise en abyme
ești înconjurat de mulţimea de ochi 
sclipiri în întunericul de cinema 
se scufundă în neant 
dar mereu reapar 
într-un roi de licurici atenţi

se uită la un film despre tine 
toată lumea șușotește 
și tu nu știi cum să pleci mai repede din sală 
dar ești captat 
revezi secvenţele de o mie de ori 
îţi privești toată viaţa
traume oameni momente 
montate la un loc

la final
camera ajunge până în prezent 
te vezi pe tine uitându-te la tine
în cel mai pervers act de voyeurism
se deschide o trapă 
abisul se holbează înapoi 
și undeva acolo 
în oglinda infinitului 
între toate straturile reflexive
te pierzi 
și totul dispare odată cu tine

pilot automat
iar a preluat controlul 
  
l-am lăsat 
eram obosit 
  
automatismele se desfășurau cu precizie 
linii groase îmi mărgineau existența 
şi nu puteam să colorez înafara conturului 
aceleași lucruri în fiecare zi 
niciun gând trist 
productivitate crescută cu 60% 
nicio deviație 
nicio noapte de beție 
nicio criză existențială 
nicio decizie conștientă 
nicio conexiune cu vreo altă persoană 
o rutină calmă 
linişte

parcă îmi detestam libertatea 
reaua credință nu mi se mai părea atât de rea 
m-am crezut pe cuvânt că n-are sens să fac nimic în plus 
comoditatea era o pernă moale 
și eu mă afundam în ea 
  
dar nu poți trăi o viață pe pilot automat
ceva s-a stricat 
și nu m-am mai putut mișca
farsa asta durat mai mult decât trebuia 
neprevăzutul intervine
nu te lasă să dormi
eram amorțit 

a trebuit să aleg 
să stau nemișcat pentru totdeauna 
sau să îmi iau viața în propriile mâini

14 KB
vânzătoarea a uitat să-mi zâmbească astăzi
și pentru asta nu i-am mai zâmbit nici eu

n-am dat bani unui cerșetor
el nu avea un picior
eu nu aveam mărunt la mine

am mers pe drumul cel mai lung spre casă
(cam atât poate face un om de la oraș să iasă din rutină, 
să se simtă liber) și m-am gândit la toate astea

am ajuns acasă
și am îndesat toată ziua ce-a trecut
într-un document word de 14 KB

mâine poate umplu mai multă memorie

100%
nu m-am mai pus de mult la încărcat
și de aia mi-am dat luminozitatea la minim
e vorba doar de energie
și de câtă memorie ești dispus să aloci
pentru oameni

umblăm cu cabluri lungi după noi
ne mai împiedicăm
ne mai încâlcim
e vorba de curent
și de cine are cablul potrivit
cu care să te încarce
și pe tine
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Irina Lazăr
Cenușa bărbaților mei
Eu nu am decât iubiți care mă inspiră 
de la răsărit până la apus 
de sus până jos și de jos în sus 
de la dreapta la stânga și împrejur 
din fundul curții până în fața grădinii 
număr cenușa bărbaților mei consumați 
autoincendiați 
voluptuoși, bine dotați 
dulci 
apoteotici 
jalnici, subtili 
vicioși 
nebuni 
și o arunc în cele patru direcții.

Bucureștii
cu eternul revelion în centrul vechi 
mirosul de metrou amestecat cu gunoaie 
și iz de Dâmbovița 
diminețile n-au cer și serile au gust de cenușă 
la care se adaugă un pic de șampanie 
kitsch și ceva instalații de crăciun 
verde trist răzbătând printre gardurile vii 
pătate de sârme și confetti 
ramuri goale de la copacii arși 
de la căldura fostelor veri 
ramuri luminate de la copacii electrici din centru 
șampanie vagă și vin spumant vărsat pe șosea 
oameni triști 
oameni veseli 
oameni în reluare, oameni în direct 
peste tot 
mall-uri în care demonii chinezești 
intră inexorabil în putrefacție.

Ca o femeie prea veselă 

dacă moartea ar veni pe ritmuri tehno 
ar patina și s-ar destrăbăla ca o femeie prea veselă 
atunci când te calcă tramvaiul  
drogat de atâtea zgomote 
de sirene pompieri și salvări 
de orașul ăsta în care oamenii se izbesc unii de alții 
- mi-am uitat gutuile la mega - 
eram cu gândul la tine 
dar oare toate frunzele astea care  
cad într-o perfectă aiurare a fericirii  
pierderii ce spun 
oare câinii 
oare

Mov
Prostituatele vechi își cumpără țigări davidoff 
la supermarketul de pe bulevardul unirii 
au cizme lila și fața la fel de fanată 
ca și pielea moale a cizmelor scumpe 
își poartă alene șalurile extravagante și părul 
prin magazinele exclusiviste de pe fosta 
victorie a socialismului 
rochii de mireasă create  
de designeri cu nume rusești 
stau în vitrine, sterile  
ca niște fluturi morți  
 
frunze galbene 

peste tot acest istov 
peste plictisul care însoțește  
soarele și somnul
peste toată delăsarea  
peste acei bărbați  
care vor veni și vor trece iar prin ele 
vor încerca să le spună o poveste sau nu 
vor flutura steaguri mov de durere  
la încheieturile lor 
și ce dacă, pentru fecioarele astea împietrite 
ce zâmbesc atât de amorf, cu tocurile lor  
ascuțite 
în paturile largi din apartamentele de amor.

Înger al morții
Astăzi mi-ai dat voie să vin la tine 
ca un fel de înger al morții am venit 
ca un trandafir ofilit 
 
astăzi mi-ai dat voie să te iubesc 
mi-am dat voie să înnebunesc 
astăzi măsura nu mi-o mai știu, 
dragule, ca un ultim salut 
ca o piatră aruncată spre ceea ce sunt.

Verde 
primăvara 
îndrăzneli de cireș 
peste care răsună bolta 
viața e tot atât de sigură 
precum umbrele răsfrânte pe apă 
adună-te și pășește deasupra 
hăului ăsta întunecat, fără să amețești 
vezi frunzele care tremură gata să plesnească 
în miezul sâmburelui. 

Am fost la psihoterapeut
și ne-a spus, șansa voastră de a rezista 
împreună este 
de trei la sută am plecat apoi 
mi-am pus rochia zmeurie și m-am 

plimbat pe stradă 
cam vreun ceas zâmbind tâmp 
îmi arătam sânii 
în timp ce în mine 
se tot surpau munți 
 
căutam explicații 
la tot felul de chestii. 

A
Litera A 
pe un perete scorojit 
se adâncea tot mai mult  
 
nimic nu e ușor  
peste tot găsesc mesaje 
oare mi-ai scris azi 
sau este doar începutul 
unui alfabet 
pe care l-am uitat? 

Solstiții
îmi umplu vremea 
cu solstiții stinghere 
n-ai habar  
cât de multă durere se consumă în  
în aburii reci  
 
mi-ai îngrijit 
toate bolile, mi le-ai răsfirat 
m-ai trezit în miez de noapte  
ca să adorm cu genunchii la piept 
să îmi fie frică 
 
să mă refugiez 
pe marginea acoperișului.

Poem acvatic
În timp ce trupul meu 
bate în roșu 
tu sapi într-o luntre, 
mustind de ape 
îndărătnice 
peste noi 
trec hoarde de păsări  
spre țările calde 
țipetele lor se aud precum ghearele 
care despică aerul 
fragil.
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Rod al peocupărilor mai vechi ale 
autorului, Parabolele oglinzilor Themis, 
beneficiind de o structură compozițională 
riguros elaborată, este o scriere realistă, cu 
personaje tipice în împrejurări tipice, întreaga 
construcție tragându-și fundamental seva din 
întâmplările din viața protagonistului.   

Incipitul circumscris primelor pagini, 
cuprinde atât elemente de expozițiune, cât 
și două momente ale intrigii. Așezate cap la 
cap acestea conferă scrierii atât un caracter 
oniric, cât și unul cinematografic, Gheorghe 
Ungureanu fiind nu doar un prozator de 
talent, ci și un scenarist cu vechi state de 
serviciu. În intervalul de timp situat între 
întâlnirea celor doi și  reîntâlnirea planificată, 
autorul-narator divulgă o suită de  scene, de 
întâmplări povestite de colegul său pe când 
ambii erau studenți. Este o primă parte în 
care „rama” povestirilor este reprezentată 
de camera de cămin unde personajul 
principal își relata visele, descrierea fiind 
un izbutit roman al copilăriei. În partea a 
doua a scrierii, diferită e mai ales „rama” 
povestirilor care devine acum restaurantul 
unde cei doi se reîntâlnesc, însoțiți de alți 
cunoscuți, în compania cărora protagonistul 
reia, completând, șirul povestirilor de dinain-
tea momentului în care se despărțiseră în 
urmă cu ani. Precum în „capodopera de la 
răscruce a lui Sadoveanu” - așa cum numește 
criticul Nicolae Manolescu, Hanul Ancuței - 
ceremonialul discuțiilor constă în provocarea 
povestitorului și stimularea acestuia prin 

solicitarea unui nou „rând” din celebrul  vin 
de Cotnari... Alături de Vasile (personajul-
narator) și de Ducu (autorul-narator), în 
parcursul textului se „aud” și numeroase alte 
„voci”, între care cele ale colegilor care formau 
auditoriul relatărilor subiectului supus anali-
zei, precum și ale personajelor episodice din 
povestirile respective. Am putea spune, deci, 
citând dintr-un doct eseu al criticului Petre 
Isachi, că în text coexistă și alte instanțe ale 
comunicării narative, la fel de importante în 
structura compozițională.

În măsura în care ni se înfățișează traseul 
existențial al protagonistului în integra-
litatea sa, cartea de care vorbim este ceea 
ce se cheamă în termen german, un Bil-
dungsroman. Un clasic roman al formării.  
Situat, tipologic, între romanul de formare 
intelectuală a personajului principal și roma-
nul-cronică a unei epoci, Parabolele oglinzilor 
Themis fructifică copios experiența de viață 
a acestuia. Deși tiranicul textului este Vasile, 
autorul reușește să furnizeze cititorului 
o galerie impresionantă și puternică de 
personaje, narațiunea devenind astfel o 
scriere stratificată, paralelă, un roman cu 
caracter memorialistic, autorul, pasionat 
de exotismul local, stăruind cu minuție 
asupra pitorescului aspectelor etnografico-
muzeistice și reușind să surprindă atmosfera 
arhaică a satului tradițional, devenit astfel un 
fel de centrum mundi într-o carte scrisă cu 
nerv, în care dialogul, mânuit cu pricepere, 
deține o evidentă funcție narativă. 

Putem afirma, fără teama de a greși, că 
tema romanului de care ne ocupăm aici poate 
fi aceea a raportului dintre individualitate și 
istorie. S-ar putea spune chiar că valoarea 
acestei cărți, meritul ei de căpetenie, consistă, 
înainte de toate, în atmosfera densă pe care 
o sugerează. Accentuând, uneori până la 
excesivitate, aceste trăsături pitorești, cărora 
li se adaugă confuzia voită dintre autentic 
și fabulos, dintre realitate și vis, autorul 
reușește să zugrăvească o civilizație pastorală, 
milenară, ecou târziu al unor întâmplări 

trăite pe meleagurile inconfundabilului ținut 
al Bucovinei. Impasibil față de experimentele 
moderniste din arealul literaturii contem-
porane,  mulțumindu-se a se  inspira doar 
din freamătul codrilor și apelor ce dau farmec 
și măreție unui peisaj agrest, păstrător de 
datini și de fapte eroice, pline de înțelesuri, 
Gheorghe Ungureanu reușește în Parabolele 
onglinzilor Themis, să confere satului de 
munte statutul unui veritabil suprapersonaj, 
aducând mărtu-rii acestrale pentru 
statornicirea neamului său. Proză confesivă, 
cu un pronunțat caracter monografic, 
Parabolele... înfățișează, din perspectiva 
protagonistului, Vasile Lostun, biografia 
diferitelor personaje, ambianța de familie, 
relațiile  dintre membrii acesteia, tinzând să 
sugereze un tablou semnificativ al succesiunii 
generațiilor. Pendulând constant între vis și 
realitate, Parabolele oglinzilor Themis nu este 
doar un roman oniric, ci și unul romantic, o 
reverie, un roman inițiatic, în care scriitorul e 
preocupat de explorarea universului uman, de 
analiza psihologiei ființelor cu o viață lineară 
și stereotipă, trăind într-un ritm patriarhal.
Lirismul cu care îi înfățișează pe reprezentații 
acestei lumi generează un soi de compasiune, 
care reprezintă una din caracteristicele 
cărții de față, deși de tip evenimențial nu 
eludează analiza întâmplărilor și reacțiile 
personajelor, scriitorul mizând pe latura 
romantic-sentimentală a conținutului, dar și 
pe capacitatea afectivă a cititorului.

Caracteristică stilului, fraza amplă, arbores-
centă, cu un  lirism interior și cu tentă de 
sfătoșenie, potențează o viziune asupra lumii 
îmbibată în verosimil și autenticitate. Iar 
din perspectiva discursului, naratorul este 
când omniscient, când narator-reflector, 
când narator-autor, pendulările frecvente 
între vis și realitate nefiind suficient motivate 
prin momente ale subiectului, ceea ce face ca 
narațiunea să pară exccesiv lineară... Orice 
s-ar spune, arta lui Gheorghe Ungureanu 
rămâne legată de descrierea lumii satului 
și de povestirea de sorginte populară, cu 

spiritualitatea și coordonatele sale, iden-
tificându-se cu ceea ce Lucian Blaga numea 
„orizontul stilistic românesc”, unde autorul 
cedează adeseori tentației lirice, atingând 
tonurile sublimului. Utilizând tehnica discon-
tinuității narative savant regizate și a sugestiei 
în  prezentarea unui material de viață pe care 
nu-și permite să-l interpreteze, autorul devine 
uneori intra-diegetic și autodiegetic, relatând 
faptele din perspectiva participării directe la 
evenimente, imprimând narațiunii un caracter 
intens subiectiv prin folosirea persoanei I 
gramaticale, subordonând trecutul și viitorul 
printr-o nouă interpretare a conceptului 
estetic, monologul interior devenind un 
procedeu modern de creație literară. Este 
modalitatea adoptată prin care Vasile Lostun 
comentează, ca pentru sine, unele situații sau 
atitudini. De aici rezultă un fel de ambiguitate, 
în sensul că unele întâmplări sunt relatate de 
un narator-martor, homodiegetic, implicat 
efectiv, iar alteori sunt relatate de un martor–
mesager, extradiegetic.

Din punct de vedere compozițional, cartea se 
încheie, firește, cu un deznodământ, folosit de 
autor ca pretext al câtorva concluzii la studiul 
de caz, „început în urmă cu ani”. Dorind să 
atingă, tangențial, și problema explicării 
semnificației titlului, autorul conchide: „Și 
am convingerea că modul de abordare a 
temelor din preconizata lucrare, vor fi la fel 
de interesante și definitorii asemnea celor pe 
care le-am auzit... Până atunci, însă, cred că 
oricine inspirându-se din trăirile proprii, se va 
putea regăsi în ”Parabolele oglinzilor Themis” 
în legile cerului și cele ale pământului, ale 
naturii, obiceiurilor și ordinii divine.”

Întrucât corsetul limitativ al acestei 
cronici nu ne permite să venim și cu 
alte aspecte, încheind, îmi fac datoria 
să vă previn că, în mod sigur lectura 
agreabilă și deconectantă a amintirilor 
protagonistului, vă va afecta emoțional!
___________
Gheorghe Ungureanu, Parabolele oglinzilor 
Themis, editura Ateneul scriitorilor, Bacău, 2019.

Satul  de  munte - un personaj  fabulos!

Liviu CHISCOP

Prin anii 1970-75, revista „Tribuna” de la Cluj, de sub 
conducerea lui D. R. Popescu a inițiat o dezbatere în cadrul 
rubricii „Condiția literaturii române în liceu”. Invitat să 
particip și eu, am spus, printre altele, că manualele de 
literatură română ar trebui să aibă un capitol intitulat: 
Scriitori români în alte literaturi. Mă gândeam, în primul 
rând la scriitori francezi de origine română și manualele de 
după 1990 au și corectat această lacună. 

N-am știut cum să exemplific cu scriitorii basarabeni, 
pentru că ei erau scriitori români și aparțineau aceleiași 
literaturi, literatura română; între manualele vechi din 
literatura română din biblioteca părintească era și Alexe 
Mateevici, cu poezia Limba noastră, cel mai frumos imn 
închinat limbii române. Cu doi sau 
trei ani înainte de ’89 au început să 
fie cunoscuți și, la noi, mai întâi prin 
volume colective, apoi și prin volume 
de autor, numele unor poeți ca Grigore 
Vieru, Nicolae Dabija, Valeriu Matei 
etc. Pentru mine lectura lor a fost o 
revelație, asemenea poeziilor cu lirica 
patriotică românească de la începutul 
secolului XX și din preajma Marii 
Uniri, îndeosebi cu timbrul liricii 
profetice, vaticinare  a lui O. Goga. 

Această impresie mi-a fost întărită 
în 1991, când la Chișinău am asistat la 
un recital de poezie și, la un moment 
dat, au apărut pe scenă doi tineri poeți 
rostind versuri de bucurie pentru 
„regăsirea” identității naționale. Erau 
Nicolae Dabija și Valeriu Matei. Rețin 
două versuri din finalul recitalului 
lor, când părăseau scena în aplauzele 
noastre entuziaste: „În duhul și în 
stihul vechilor hrisoave/ Feciorii 
Basarabiei moldave”.

Pe Nicolae Dabija, poetul, l-am reîntâlnit când am 
alcătuit  capitolul despre Alexe Mateevici din manualul  
Literatura română pentru copii la care mi-a făcut onoa-
rea să-i fiu alături în calitate de coautor, prietenul meu 
Liviu Chiscop, la sfârșitul capitolului reproducând și câteva 
poezii închinate „poetului limbii materne”. Iar pe publi-
cistul Nicolae Dabija, de câțiva ani îl întâlnesc săptămânal 
când citesc în FLAP („Flacăra lui Adrian Păunescu”), 
„prin e-mail de la Chișinău”, rubrica lui Nicolae Dabija, cu 
care și încep lectura revistei, - articole de impresionantă 
rectitudine morală - și de admirabil curaj civic.

Aceleași impresii, încă mai accentuate mi le-a prilejuit 
volumul Țara mea de dincolo de Prut, pe care mi l-a trimis 

de curând, scriitorul și publicistul Liviu Chiscop, care 
și prefațează volumul cu un eseu în care situează atât de 
potrivit activitatea și opera lui Nicolae Dabija „Pe baricadele 
românismului”; în primul rând ca poet Țara mea de 
dincolo de Prut, poezia sub al cărei titlu au fost adunate 
aceste pagini de publicistică, o capodoperă a liricii patriotice 
românești, alăturând-o unor titluri celebre, începând cu 
Răsunetul (Deşteaptă-te, române) de Andrei Mureșanu și 
până la poezia de trâmbițe de alarmă a lui Adrian Păunescu 
- Maluri de Prut - despre care Nicolae Dabija, spune că „ar 
putea fi un alt titlu pentru toate cărțile sale”. În publicistica 
sa, Nicolae Dabija conturează poate cel mai frumos portret 
literar al lui Adrian Păunescu în medalionul Poetul şi 

Basarabia - și revenind la poezia care 
dă titlul acestui volum de publicistică, 
o să spunem că ea este o dramatică 
mărturisire a deznaționalizării forțate 
pe care au practicat-o bolșevicii în Ba-
sarabia românească: „Țara mea de 
dincolo de Prut,/ Mi s-a dat poruncă 
să te uit,/ Să te șterg din minte c-un 
burete,/ Patria mea pusă la perete./ 
Și ca-n anii noștri cei mai triști,/ Iar 
să mă prefac că nu exiști,/ Iar să mă 
prefac că nu pot plânge/ Și că alta-i 
ruda mea de sânge.” În versurile și în 
articolele despre Basarabia, străbate 
ecoul îndurerat al elegiei eminesciene, 
care vedea „țara Basarabilor” - ajunsă 
„în ziua de apoi”: „Auzi/ … departe 
strigă slabii/ Și asupriții către noi:/ E 
glasul blândei Basarabii,/ Ajunsă-n 
ziua de apoi…” Paginile luminoase 
ale publicisticii sale sunt cele în care 
revine la țara sa de dincolo de Prut, 
când are bucuria să dea mâna cu frații 
de sânge, să vadă că Grigore Vieru 

basarabeanul este socotit și în România printre marii 
poeți ai neamului. Un segment amplu și important pentru 
istoria literară îl reprezintă Întâmplări cu Grigore Vieru; 
luate separat aceste secvențe ar putea constitui o carte de 
sine stătătoare alăturându-se celor clasice de acest gen din 
literatura română și semnate de Neagu Rădulescu (Turnul 
Babel), Nicolae Tăutu (Când zâmbesc scriitorii şi artiştii), 
Mircea Micu (Întâmplări cu scriitori) completând capitolul 
istoriei anecdotice din biografia scriitorului. Mai ales că în 
monografiile consacrate până acum, de către Virgil Nistru 
Țigănuș și regretatul Fănuș Băileșteanu ele nu au fost 
valorificate, or, un condei de biograf călinescian ar putea să 
reînvie epic aceste secvențe biografice reliefând un Grigore 

Vieru atât de uman și de 
simplu, atât de profund și de 
genial. Când le-am recitit nu 
m-am putut hotărî să aleg una-
două pentru exemplificare. 

Iată de exemplu de ce Gri-
gore Vieru este contemporan 
cu Eminescu - prin intima 
pătrundere a stihurilor sale în 
țesătura cântecelor noastre, 
ca și în cazul marilor clasici: 

„La începutul anilor ’70 eram student, când am adunat cu 
alți colegi de facultate în cadrul unei expediții de colectare 
a folclorului, în niște sate de codru, mai multe poezii 
populare, basme, cântece, cimilituri. În una din aceste 
localități, un bătrân de vreo 80 de ani îmi recită câteva 
balade, niște doine, două-trei cimilituri, un bocet și… mai 
multe poezii pentru copii de Grigore Vieru:

- De unde le cunoașteți? l-am întrebat plin de curiozitate 
pe unchiaș.

- Le-am învățat când aveam câțiva anișori, de la maică-
mea, care le auzise și ea, la rândul ei, de la bunica, iar aceea 
le știa  de la străbunica noastră… 

- Dar poeziile lui Grigore Vieru?
- Apoi cred că tot de la dânsele… Chit că acele femei trăi-

seră pe vremea  lui Eminescu și Alecsandri”. 
Un titlu frumos găsește publicistul pentru gândurile sale, 

notate spontan, numindu-le „așchii de cer” -. Ele sunt - cele 
mai multe - cugetări, sentințe, sau „poeme într-un vers”. 

Aici publicistica lui Dabija se poate desfășura neîn-
grădită în varietatea ei, cu treceri imprevizibile de la un 
registru stilistic la altul.

Este în esență  publicistica unui mare gazetar, în 
descendența lui Eminescu. Tonul pamfletar, cu care 
vorbește despre renegați, despre  trădătorii de neam, 
despre  profitorii unor derutanți  ani de tranziție când se 
înmulțesc  „pescuitorii în ape tulburi” este predominant în 
multe articole și evident chiar în titlurile lor: Marxismul 
- învăţătură satanistă, Eroi şi călăi, Florin Cârlan -  
securistul lui Ceauşescu, Ilie Bratu - un porc cu aripi de 
înger etc. Și tot ca în cazul lui Eminescu, între poezia lui 
Nicolae Dabija și gazetăria sa este prezent „un principiu 
al vaselor comunicante” - frânturi de vers vom regăsi 
în articolele sale, și multe idei din acestea revin sub 
condeiul poetului cu o sporită strălucire artistică, așa 
încât publicistica lui Nicolae Dabija a fost exact definită ca 
„manual de educație națională”.

_______________
*) Nicolae Dabija, Țara mea de dincolo de Prut. Pre-

față de Liviu Chisop, Bacău, Editura Contexte, 2019. 395 p. 

O nouă carte din publicistica lui Nicolae  Dabija*

Ion BUZAȘI
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Catia Maxim despre cum se scrie 
un roman politic în zilele noastre
George Motroc: Catia 

Maxim, în primul rând, 
felicitări pentru ,,Altarul 
din Carcera Oarbă”, dar 
şi o mirare: mai e la modă 
sau se mai citeşte astăzi un 

roman cu tematică politică?! Care a fost feed-back-ul 
primit până acum? 

Catia Maxim: Mulțumesc! După cum știi, niciun 
roman de-al meu n-a fost la modă, dar oricare cititor 
necontextual - și, har domnului, există - va fi tentat 
să cunoască, fie și o mică parte din aspectul politic și 
istoric al anilor de după al doilea război mondial, când 
România a fost vârâtă mișeleșește în lagărul bolșevic. 
Cei care au citit „Altarul din Carcera Oarbă”, apărut anul 
trecut la Editura Tracus Arte, l-au parcurs de la prima 
până la ultima pagină cu interes și mi-au mărturisit 
că am mai făcut un pas întru acea evoluție literară 
de la care nu doresc să mă abat. Mă refer la cititorii 
fideli și la prieteni. Altminteri, cronici de specialitate 
n-au prea fost, dar este și din vina mea, căci nu mai 
bat la uși și nu mai trimit cărți specialiștilor care încă 
mai fac critică de întâmpinare, așa cum se cuvine 
unei serioase și benefice filtrări de care cititorii chiar 
au nevoie. Revenind la roman, lectura lui ar putea fi 
cel puțin utilă. Mai mult, în contextul actual, s-ar 
dovedi o gură de aer curat și proaspăt. Nu de alta, însă 
fiecare român ar trebui să-și primenească sufletul și 
conștiința, renunțând definitiv la balastul comunist și 
neobolșevic din zilele noastre. Bazat pe povestea reală 
a unui fost deținut politic, „Altarul din Carcera Oarbă” 
dezvoltă sub un înveliș beletristic aspecte dureroase 
și ireversibile (relații de familie, traseul psihologic 
al răspândirii ciumei roșii într-o Românie slăbită de 
război și certuri politice, atmosferă încărcată dintr-
un București care duduie sub tancuri sovietice) ale 
destrămării și secătuirii sufletului românilor, striviți 
de cizma bolșevică. 

G. M.: Vă rog să ne dezvăluiţi cum se pregăteşte un 
asemenea roman... Mai exact spus: Care sunt etapele, 
dar care sunt şi sursele de la care aţi plecat?

C. M.: O mai veche cititoare, psiholog terapeut, mi-a 
dăruit povestea tatălui ei, pe care am urmărit-o pas cu 
pas, parcurgând extrase din numeroase volume aflate 
la CNSAS: interogatorii, procese verbale, sentințe 
emise de Tribunale ale Poporului, 
documente referitoare la mutările 
deținutului (condamnat la 28 Martie 
1955 la opt ani de temniță grea și 
trei ani de degardare civică pentru 
uneltire contra ordinei sociale) 
dintr-o închisoare în alta etc. În plus, 
de-a lungul câtorva întâlniri cu fiica 
celui condamnat, mi-au fost schițate 
aspecte dureroase și sensibile din 
existența unei familii care a  îndurat 
mai mult ca noi, ceilalți, opresiunea 
comunistă alături de eroul cărții, 
supraviețuitor al anilor de detenție 
din temnițele comuniste: Jilava, 
Gherla, Aiud și Periprava. Pentru 
a înțelege însă mai bine ce s-a 
întâmplat cu românii, a fost necesar 
să citesc cărți de specialitate, să 
vizionez filme, să pătrund mai adânc 
în atmosfera unui genocid, practicat 
de bolșevici și comuniști, specializați 
în mutilarea sufletului românilor. Privind retrospectiv 
perioada în care am scris cartea, mărturisesc că nu 
mi-a fost deloc ușor să mă plasez în pielea personajului, 
trădat de propriul frate, apoi scârbit și dezamăgit de 
brambureala neobolșevică care a urmat după ’89. 
Azi, pot totuși să afirm că mi-am îndeplinit onest și 
echidistant misiunea de scriitor dedicat adevărului și 
obiectivității literare.  

G. M.: Să vorbim puţin şi despre titlul romanului... 
Ce semnificaţie avea pentru deţinuţi ,,Carcera 
Oarbă”?

C. M.: Titlul mi-a dat mari bătăi de cap. Pe final 
de text,  nu eram mulțumită de nicio variantă. După  
o serie de întrebări legate de suferințele îndurate de 
eroul cărții, am considerat că locul cel mai aproape 
de Iad era Carcera, spațiu strâmt și întunecat în care 
colcăiau șobolanii, spațiul în care nu se putea respira 
din cauza duhoarei provenite de la excremente. Perso-
najul romanului a avut parte de numeroase pedepse. 
Singurul sprijin i-a fost credința. În cele mai cumplite 
clipe, acel spațiu strâmt și întunecat se lumina parcă 
prin prezența lui Dumnezeu, suferind și el alături 
de deținut. Atunci,  Carcera Oarbă (așa o numeau 
deținuții) devenea un altar în fața căruia deținutul 
îngenunchia cu Dumnezeu alături de el. Așa s-a născut 
tilul romanului „Altarul din Carcera Oarbă”.  

  
G. M.: Romanele politice care au captat atenţia 

publicului şi chiar dominat scena literară în anii ′70-

′80 v-au fost modele? Sau nu mai pot fi considerate 
astăzi modele esenţiale? În acest sens, aş apela şi la 
memoria dvs. de cititoare de literatură română...  Cum 
citeaţi atunci şi cum le recitiţi sau vă raportaţi acum 
spre exemplu la romanele lui Marin Preda, Nicolae 
Breban, D. R. Popescu, Augustin Buzura  etc.?

C. M.: Pentru „Altarul din Carcera Oarbă” nu 
am avut modele. Numai că, trăitoare în vremurile 
comuniste, romane precum „Cel mai iubit dintre 
pământeni” (Marin Preda), „Bunavestire” (Nicolae 
Breban), „Vânătoare regală” ( D. R. Popescu), „Fețele 
tăcerii” (Augustin Buzura), că tot i-ai amintit pe autorii 
lor, constituiau o insulă, un refugiu vital pentru noi, 
cei care viețuiam în societatea socialistă multilateral 
dezvoltată. Sigur, într-un fel, amprenta acelor lecturi 
există, doar că scrisul acelor timpuri era subversiv, 
iar mesajul se citea printre rânduri pentru a scăpa 
de vigilența activiștior  de la cenzura Ministerului 
Culturii. Față de acele vremuri, azi, provocările se 
dovedesc parcă mai mari, la fel și mizele, numai și 
dacă ne gândim la „neputinţa de a muri a regimului 
comunist ieşit din trauma bolşevică”. Prin urmare, 
trăind în acele vremuri de nedorită amintire și fiind 
contemporană cu acești ani în care națiunea se tot 
zvârcolește în derivă,  am șansa istorică de a oferi o 
imagine de ansamblu, când pun trecutul și prezentul 
în fața aceleiași oglinzi, numită conștiință personală și 
colectivă. Pe de altă parte, calitatea de cititoare îmi dă 
posibilitatea de a-i citi și cântări obiectiv pe scriitorii 
care chiar s-au opus vechiului regim. Păcat numai 
că nu prea sunt  mulți cei care scapă cu fața curată 
evaluării cititorului necontextual.

G. M.: În ceea ce priveşte cartea dvs., dar şi într-un 
astfel de roman politic în general, predomină până 
la urmă ficţiunea sau este inevitabilă raportarea 
la adevărul istoric prin mărturia unui fost deţinut 
politic?

C. M.: Raportatea la adevărul istoric este esențială 
nu doar pe baza mărturiei unui fost deținut politic, 
eroul principal al romanului, dar și pe baza unor 
documente obținute de fiica lui de la CNSAS. Lectura 
diverselor pocese verbale, dar mai ales a multiplelor 
interogatorii la care a fost supus Mihai Eugeniu Marin 
constituie o imagine de mare acuratețe a regimului 
bolșevic. Ficțiunea, atâta câtă e, nu tulbură adevărul 

istoric, fiind cumva paralelă cu 
realitatea, îmbogățind-o, dându-i 
viață și culoare. 

G. M.: Dincolo de tematică, dacă 
acceptaţi o paralelă, un roman 
politic publicat în zilele noastre este 
esenţial diferit faţă de cele publicate 
în perioda regimului comunist? De 
ce se scria atunci şi de ce se mai 
scrie astăzi roman politic? Simţiţi 
că scopul s-a schimbat? 

C. M.: Romanul politic de azi e 
diferit de cel publicat în regimul 
comunist. Azi nu mai există cenzură 
instituționalizată, în schimb 
scriitorul se află față în față cu 
el însuși și, dacă îi dă mâna, are 
marea șansă ca datorită cărților 
sale să scrie un alt fel de istorie cu 
mijloacele beletristicii. Pe de altă 
parte, în timpul regimului comunist, 

dușmanii românilor erau mai puțini și mult mai vizibili  
(președinții, secretarii generali ai partidului comunist, 
neobosiții activiști ai partidului unic). Azi, dușmanii 
sunt numeroși, iar mulți nevăzuți. Dacă mai punem 
la socoteală și cauza esențială a bălăcelii ideologice 
în care se scaldă românii, cu sau fără voia lor, și 
anume faptul că nu s-a inițiat un proces democratic al 
comunismului, necesitatea de a scrie romane politice 
devine vitală pentru un prozator care se respectă pe 
sine și pe cei cărora li se adresează. 

G. M.: Personajul dvs. a rămas în viaţă şi, mai ales, 
nu a făcut pactul cu diavolul, cu alte cuvinte a reuşit 
să-şi păstreze demnitatea... De aceea se poate spune 
că este mai mult decât un caz particular, chiar un 
model uman?

C. M.: Într-adevăr. Nu doar că nu a făcut pact cu 
diavolul, dar pentru că a apucat să trăiască câțiva ani 
după evenimentele din ’89, Mihai Eugeniu Marin a 
tras numeroase semnale de alarmă asupra tranziției 
lipsită de reperele unei democrații de sorginte liberală, 
să zicem. Lipsa de repere și vigilență morală în care 
s-a complăcut societatea românească după presupusa 
abolire a comunismului i-a provocat eroului o imensă 
durere pe care am încercat să o descriu simplu, fără 
patetism, în finalul romanului. 

G. M.: Pe de altă parte, consideraţi că societatea 
postdecembristă şi-a făcut datoria morală faţă de 
aceşti oameni, adevăraţi eroi rămaşi mulţi anonimi?

C. M.: Nici vorbă! Mai degrabă, am asistat cu toții 
la o deplorabilă mimare din partea autorităților. 
Clasa politică, dar și societatea civilă, atâta câtă e, 
nu și-au propus un demers constant, bine organizat 
de îndeplinire a datoriei morale pe care societatea 
în ansamblul ei o are față de masa tăcută și demnă 
a celor care s-au opus și au luptat împotriva ciumei 
roșii, bolșevismul și avortonul lui, comunismul. În 
schimb, s-a bătut monedă pe dizidența unora... Acum, 
chiar dacă vorba nu mai rămâne doar între noi, știm 
câți disidenți ai regimului comunist au fost și cât de 
curajoși s-au dovedit ei înainte și după ’89. 

G. M.: Poate juca literatura un asemenea rol repa-
ratoriu? 

C. M.: Din punctul meu de vedere, da. În fond, un 
scriitor ar trebui să fie preocupat de soarta nației sale la 
fel cum e preocupat de calitatea scrisului. Numeroase 
subiecte pot fi abordate responsabil, cu un simț acut 
al libertății de expresie, chiar dacă nu fac deliciul 
vânătorilor de subiecte facile. Până la urmă, rolul 
reparatoriu al literaturii face și el parte din statutul 
scriitorului român.   

G. M.: În final, o ultimă rugăminte... Sunteţi de 
acord cu o invitaţie la lectură şi la rememorare sub 
forma unui citat din cartea dvs.?

C. M.: Desigur. Îmi face plăcere să-l ofer cititorilor 
pe care îi îndemn să citească „Altarul din Carcera 
Oarbă”, un roman care identifică răul care a otrăvit 
sufletul românilor, dar care vindecă în același timp, 
fără să îndemne la ură sau răzbunare.

„Pe 5 decembrie, într-o miercuri, urma să fiu pus în 
libertate. Fix cu o zi înainte de Moș Nicolae. Când eram 
copil, Sfântul venise și la mine călare pe un cal alb cu 
aura răsfirată. În preajma Sărbătorilor, când sufletul, 
oricât de chinuit,  tânjește după armonie, reînviam 
printre gene clipele unice când mă adăposteam la 
zâmbetul lui, chiar dacă, nici n-apucam să clipesc că 
Sfântul se și topea în  sminteala iernii. De multe ori, nu 
prea avea ce să-mi lase, dar surâsul lui valora mai mult 
decât o desagă ticsită cu dulciuri, hăinuțe colorate și 
jucării. Mama mă mângâia și-mi spunea că Sfântul 
scăpătase și el, de când cu războiul.

Eliberarea mea urma să se pună în aplicare după 
miezul nopții. Marți seara, pe la nouă, am fost chemat 
la administrație să-mi iau hârtia. Așteptam, de nu mai 
știam câte minute, pe hol, să intru în biroul oval al 
directorului. Începusem să-mi pierd răbdarea, când 
ofițerul de serviciu a răsărit lângă mine, m-a privit 
acru și m-a împins spre ușă. Oarecum intempestivă, 
intrarea în biroul comandantului, mi-a creat emoție, 
căci mă gândeam să nu încasez bătaie și înainte de 
ieșirea din închisoare. Mi-am făcut curaj și m-am 
apropiat. Invitat să iau loc, la așa maniere nici că m-aș 
fi așteptat, m-am așezat pe un scaun din fața biroului 
masiv și mi-am fixat privirea pe fereastra din spatele 
lui. În ea se oglindeau în lumina nopții două șiruri lungi 
de stejari înfipți în nisip. Copacii marcau aleea îngrijită 
și largă ce ducea la porțile duble de fier de la intrarea 
principală. Visam? De atâtea ori trecusem printre ei și 
nu-i văzusem? Brusc, m-au asaltat imagini tremurate  
de câmpuri și păduri de stejari, tei, plopi și liane. Și 
nesfârșite coame de nisip alb și fin. Înnebunisem sau 
era cazul să mă ciupesc, ca să constat dacă eram treaz 
sau visam? Respiram precipitat și, la fel de brusc cum 
au apărut acele imagini, ele au și dispărut. Mi-am dat 
seama că, după opt ani, mă găseam într-o încăpere cu 
fereastră. La Jilava, Aiud și Gherla, celulele aveau 
ferestre mici cu zăbrele și geam astupat cu scânduri 
sau dat cu smoală. Iar barăcile I țărani, II muncitori, III 
intelectuali din Lagărul Periprava n-aveau ferestre.”

George MOtROC

Satul  de  munte - un personaj  fabulos!
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A vorbi despre debut 

scriitoricesc în cazul lui 
Paul Gabor e o chestiune 

tautologică, întrucât el 
cochetează cu slova de 

foarte mult timp. Și totuși, 
Negustorul de pipe, 

bestseller al Editurii Herg 
Benet, faptic vorbind, îl 

pune pe Cale, îl scoate 
în lume și altfel decât în 

ipostaza de homo viator și 
de cetățean al Europei unite 

stabilit în Tarragona. 
Miniaturile conținute în volum împrumută din 

calitățile pieii de Cordoba, din tăișul săbiilor de 
Toledo, din grația flamenco-ului, din sunetul trepidant 
al castagnetelor, din acordurile chitării clasice, 
din savoarea vinului Monastrell și din spectacolul 
impresionant al corridei. Ele au ritm, vână, nerv, saft.  
Prin intermediul lor, Paul Gabor fură startul (p.213), se 
detașează de convențional, de ,,pluton”, scrie ,,altfel.”

Negustorul de pipe e un taifas extins cu sinele,  în 
preajma cafelei aburinde.  A scrie în țara lui Don Quijote, 
în țara iluziilor (efect de contaminare) e un act de curaj. 
Miniaturile sale, de tip castele în Spania, au efectul similar 
mirajului. ,,Naum” -ianul Paul Gabor, don Paulo, ,,ibericul” 
Paul, e un veritabil hidalgo, ca și norișorii de fum din pipa-i, 
dornic de cunoaștere și de autocunoaștere.

Vulnerabil în fața frumuseții, în fața unei ,,ea” 
omniprezentă, cu chip sau fără, cu o identitate certă sau 
iluzorie, reală sau imaginară, femeie sau marea, replică 
la Fata Morgana (,,Femeile sunt ciudate, perfide, crude. 
Știu să-ngroape totul în veșnicie, zâmbind șăgalnic ca 
fetițele prinse cu rochița ruptă.” -Din nou, Afrodita), el 
e negustorul care vinde și cumpără (pipe, dar și iluzii), care 
stăpânește în detaliu arta negocierii, care cunoaște piața 
și psihologia omului. Nu e un simplu vânzător, tarabagiu 
sau comerciant ambulant, ci un maestru de ceremonii care 
particularizează și care, paradoxal, are ceva din atributele 
,,speculantului” de bun augur, al celui care, asemenea 
oglinzilor, reflectă. Paul Gabor se pricepe, ca nimeni altul, 
la raportul dintre ,,cerere” și ,,ofertă”, propunându-ne 
,,marfă” de calitate. Apartenența la breasla (negustorească, 
dar și scriitoricească - lat.,,negotiator”= curtier, emisar, 
interpus, mandatar, mediator, mijlocitor, interpus, 
tactician) și-o probează prin felul în care știe să gestioneze 
comerțul paradoxal cu himerele. La Paul Gabor himerele 
au consistență: ,,Negociem acum. Miezurile de noapte 
sunt cele mai bune momente pentru a încheia acorduri. Se 
încețoșează mințile și ne cuprinde culanța definitivă: acea 
stare dulce, fumegândă, care te trage de pleoape și ți le 
întinde, un drog rudimentar care îmbrățișează iremediabil 
creierul și ne transformă.”(Mâțele apar primăvara). 

În mod bizar, în realitate deliberat, parte a unui plan bine 
titcluit, ,,tranzacțiile” lui Paul Gabor se derulează în puterea 
nopții, la adăpostul întunericului, destinatarii fiind cei care 
au un regim de viață ce nu se aliniază la normalitate: ,,Am 
stat toată noaptea la colț de stradă și am vândut himere: 
calde, rumenite pe grătar de cărbuni, pentru trecătorii 
grăbiți care nu mai știu ce înseamnă culcușul, au uitat 
cum e să găsești un pat într-o cameră curată. Am vândut la 
suprapreț pentru cei care tușesc de la o simplă țigară de foi 
înmuiată în rom de Puerto Rico.” (Himere pe cărbuni) 

Miniaturile lui Paul Gabor conving de la bun început. 
Lucrate cu finețe, măiestrie și minuțiozitate (calități proprii 
ceasornicarului sau faurului bijutier), ele sunt adevărate 
dantelării lexicale, sculpturi în fildeș, filigran, mandale 
din nisip, inscrustații în bobul de orez, entarsii, desene din 
covor. Paul Gabor (pre)lucrează ,,în mic”, dar cu bătaie, 
reproduce la scară, extinde, dezvoltă, dar în același timp 
comprimă. De unde și caracterul ornant, stilul elaborat.

Fumător de pipă, fapt ce presupune stil, finețe, rafinament, 
rasă și clasă, Paul Gabor iese din rând, aparținând 
,,aristocrației” spiritului. Fin observator al (i)realității 
imediate (de unde și ,,învecinarea” cu fantasmaticul), Paul 
Gabor dispune după bunu-i plac de jocul cu perspectivele. 
Prozele sale scurte sunt populate de oamenii de tip contur ( 
,,oameni din sârmă” -Drumuri) supuși, cum altfel, trecerii 
inexorabile a timpului, stăpâniți fiind de teama de nou. 
Ca și în cazul personajelor sale, pentru Paul Gabor timpul 
(prezența sau absența lui, timpul trăit, dar și evadarea din 
timp, din vârste, din ,,eoni”) este o problemă esențială. 

Paul Gabor preferă proza scurtă condensatoare de mesaj, 
de sens și semnificație. Miniaturile sale maximizează trăiri. 
Debordând de erotism, senzualitate, emoții, prozele (cu)
prinse-n volum celebrează femeia-mister, care tulbură, 
stârnește pasiuni, femeia-nălucă, femeia fantomatică, cea 
care nu poate fi prinsă între tipare, femeia-semn de întrebare, 
răvășitoare, flamboaiantă, care i se scurge printre degete 
asemenea nisipului fin al plajei, ,,oximoronică”.    Paul-cel-
îndrăgostit (de mare, de frumos, de o ,,ea” universală și 
universalizantă -femeia-parfum și diversele sale ipostazieri, 
femeia panteistă, de unde și perplexitatea și abandonul în 
fața frumuseții) dă dovadă de sensibilități care răvășesc, 
,,naufragiază”, abat de la cale. El face literatură din lucruri 
care altora li se par lipsite de importanță, are ,,ochi” pentru 
ce-l înconjoară.

Cromatismul și fascinația culorilor, tentația frumosului, 
mirosurile ce excită simțurile îl fac din nou vulnerabil pe 
Paul Gabor. Prozele sale, ce potențează starea de alb, au 
consistența colbului stârnit de vânt. ,,Negustor de speranțe” 
(Drumuri), Paul Gabor scrie cu fum de pipă, cu spumă de 
val, de unde efemeritatea miniaturilor, fragilitatea lor.

Personajele care populează universul uman al 
Negustorului de pipe este unul pestriț, rod al unității 
în diversitate: oamenii fără însușiri, cei opt pitici și 

jumătate, marea, Hafid și prăvălia sa, bătrânul hoinar 
cu scaun și colivie cu șoarece, inorogul bătrân învestit cu 
calități antropomorfe, codobelcii, delfinii, bizarul Charles 
și gâștele sale, rătăcitorul Homer și câinele, cadânele, 
beduinii, adolescenta rebelă, dervișii, gărgărița, octogenara 
Adelina, șoarecii înveșmântați, duhul ținător de prelegeri, 
Carlota și coliba de pe malul oceanului, bărbatul în lanțuri 
din casa de pe deal (prevestitor de moarte și autor de 
schițe abstracte-n creion), Șerban, șahistul de pe zeppelin, 
bărbatul cu umbrelă din cimitir, Gore–omul de zăpadă, 
îngerii ce plămădesc cozonaci, vrăjitoarele călare pe mături, 
fetele morgane ce refuză să intre-n biblioteci, Dumnezeul 
sobru care declină invitația la masă, la un pahar de vin și 
la o partidă de șeptic, piticul alcoolic cu intenții suicidare, 
cărăbușul guraliv, mincinoasa Afrodita, omul cu umbrela 
și cu regina-piesă-de-șah la purtător, melcii, pisicile, dulăul 
mâncător de brânzoaice, nevrozele cu calități antropomorfe, 
covrigăresele, zidurile ființe vii, bețivul cu șosete albe, femeia 
cu genunchii umezi, salamandrele, ielele.

Lui Paul Gabor, cel cu o mare capacitate de fantazare, 
nu îi este sete de repaos, ca în cazul lui Eminescu, ci ,,sete 
de scânteie și de miros de praf de pușcă” (Revelion). 
Asocierile surprinzătoare pe care le realizează-n scris, care 
refuză banalitatea și cărările tocite de urma pașilor dau 
vertij. Voyeur, scriitorul folosește realitatea drept (pre)text, 
fapt care-i permite să arunce un ochi ,,dincolo”. Exotice, 
celebratoare, veritabile declarații de dragoste, în care joacă 
și se joacă, o combinație reușită între povești din 1001 
nopți, cu iz de Levant, și suprarealism, călătorii pe covorul 
fermecat, cu dese opriri/popasuri-zăbavă în realitatea reală 
sau imaginată, priviri în și prin perete, prin care își învinge 
teama de necunoscut, autopsihanalize și antidot la frici, 
tatonări, cutii de rezonanță, combustii spontane, flash-uri 
care mizează pe efectul-surpriză,  Plan de escapadă, 
depoziții în favoarea ,,celor care vor să se joace cu cuvintele” 
(Linii), punct de întâlnire dintre iluzii și sensibilitatea-n 
exces, dintre o lume (pre)fabricată și o luciditate care 
se încăpățânează să se întoarcă la matca firească, care 
eliberează din chingi și dă de pământ cu prejudecățile de 
lectură, ,,fire de tutun” (Plan de escapadă), romb de 
arlechin sau avatar, minaturile lui Paul Gabor hrănesc 
apetitul pentru Aventură. În Negustorul de pipe până și 
mineralul prinde glas, se umanizează sub efectul iluzionării, 
se volatilizează granița dintre regnuri.

Fumându-și pipa (o pipă a păcii cu sinele, a împăcării 
cu sinele și cu lumea), Paul plonjează în iluzii. Umplerea 
miniaturilor cu sens, asemenea pipei cu tutun de calitate, 
echivalează cu un ritual. Din acest considerent, miniaturile 
sale au consistența și parfumul inconfundabil al tutunului 
vechi presărat straturi-straturi.

Paul Gabor e un ,,înfometat cronic”, ,,un trecător din 
tablă” (Octombrie din tablă), ,,un provincial păcălit” 
(Decadență). El reconfigurează masiv. Miniaturile sale 
împrumută din efectul halucinogen al basmelor: ,,Oamenii 
depresivi își găsesc liniștea în alcool, în călătorii printre 
șinele de tren sau pendulând pur și simplu, dansând în aer. 
Intervin atunci basmele colorate, pereții care se unduiesc, 
străzile care nu se mai termină niciodată, te trezești la 
patru dimineața într-o stație de tramvai uitată de lume 
și lași deoparte oamenii pe care ai vrea să-i vezi cum se 
sărută.”(Urcați-vă pe lebede). 

Paul Gabor nu rămâne nicicând în pană de idei, datorită 
mobilității minții sale, capacitatea sa de a inventa/imagina 
fiind una extraordinară. Lui Paul îi place să gândească 
concret-abstract și deopotrivă abstract-concret. De cele 
mai multe ori, el pleacă de la o realitate comună, palpabilă, 
uzuală, experimentabilă de către fiecare dintre noi, pentru 
a o coti apoi brusc în universul de sine creat, pentru a evada 
în situații inedite, neașteptate. Prozele sale scurte, de tip val, 
flux și reflux, decupează și conservă fragmente de orizont, în 
varianta percepută de scriitor, martor al propriilor povestiri. 
Indiferent însă de felul cum își ,,ambalează” viziunile, Paul 
Gabor depune mărturie despre sine. Binomul înăuntru-
înafară, spații închise vs. spații deschise, indoor-outdoor, 
când autoizolat, când liber, in medias res, în miezul lucrurilor 
(reale sau inventate) îi permite lui Paul să se scrie. 

Miniaturile din Negustorul de pipe stârnesc admirația, 
încântarea și surâsul. Multe dintre ele au caracter 
oximoronic și splendoarea artificiilor care fac implozie. 
Ele au culoare, miros de stafide, de portocală amară și ,,a 
lemn de mesteceni toropiți de sobă și a leghicer din fire de 
izmă creață” (Cu lapte și pepite), gust de vermut sau de 
margarină Echire.

Paul Gabor are priză la realitate și la irealitate. Rândurile 
pe care le scrie au rol coagulant, esențializator, condensează 
pe spațiul unei pagini de carte maximum de sens. Scriitorul 
posedă știința neirosirii în detalii nesemnificative, 
a contonării în zona dejaspusului, dejaauzitului sau 
dejavăzutului. Asocierile inedite de idei conferă miniaturilor 
sale statutul de experiment. Există în Negustorul de 
pipe momente când Paul eliberează confesiunea, (se) ia 
în stăpînire, se autoîmproprietărește: ,,Sufăr de sindromul 
lupului fără zăpadă […]”; ,,Îmi place ideea de a fi stăpân 
pe clădirile din jur, pe stâlpi, pe linii de troleu, pe boscheții 
crescuți din asfaltul orașului, pe semnele de circulație și 
sensurile giratorii, pe semafoarele care clipocesc nătâng 
fără sincron, îmi surâde să arunc cu albastru pe blocuri și să 
presar piper proaspăt măcinat pe înghețata copiilor. 

De aici, din pat, orice vis evadează din fantezie. Se poate 
reconstitui totul doar printr-o linie trasă cu creta pe asfaltul 

scornit al minții.” (Pasiențe în gară) 
Miniaturile lui Paul Gabor sunt povești de drum lung 

(real sau imaginar), salt cu patinele (lutz), locul întâlnirii 
fericite dintre foamea de lumină și setea de alb (Himere 
pe cărbuni). Ele adăpostesc o lume luxuriantă care, odată 
intrat în ea, are tendințe acaparatoare, care își are legi 
proprii de funcționare și mecanisme identitare proprii, și 
care, paradoxal, nu contrariază, deși, în repetate rânduri, 
sfidează logica, normalitatea (noțiune relativă). În universul 
creat de Paul Gabor nu știi niciodată la ce să te aștepți, 
peste ce urmează să dai, parte din integrantă din Marea 
Aventură. E o lume ce-și propune să abolească tipare, 
să deszăgăzuiască imaginația, un ,,rest” din experiențe 
trăite aievea amalgamat cu trăitul posibil, hologramatic. 
Povestitirile lui Paul Gabor se vor un antidot la o lume săracă 
în eveniment, inedit, original, cu resurse epuizate, care nu-i  
mai satisface/acoperă nevoia de nou, de explorare. Scriind, 
Paul își găsește liniștea: ,,Eu am nevoie de liniște. De o 
farfurie de spaghete, un vin roșu și de iubiri concentrice, 
fără draperii la ferestre. Visez o călătorie la altitudine cu 
șansonete la acordeon, clopote trase delicat pe peron și 
chioșcuri cu reviste deochiate. Vreau înghețată vrac de fistic 
cu stafide galbene. Îmi plac câinii mari și leneși cu butoiaș 
de rom la gât, varul proaspăt pe bordură și rastelele pline cu 
schiuri. Și visele mă relaxează. Am uitat să spun: treziți-mă 
la prima.” (Călător)

Desele referiri la migrene, la sanatorii, medicații (ce 
dau efecte halucinogene) sau ospicii de alienați mintal 
conferă miniaturilor grația dervișului, de unde și efectul 
psihedelic:,,Visez deseori că nu exist, că sunt doar o 
neglijență a părinților mei.” (Iluzii de tutun)

Paul Gabor caută  o ,,lume altfel”. Pacifist, călător căruia 
îi stă bine cu drumul, el caută continuu: ,,M-am obișnuit 
să caut bunătatea din ceilalți și știu că nu am foarte multe 
opțiuni. Vreau ca fiecare să se scurgă cu folos prin propria-i 
viață, fără să clintească nimănui nici măcar un fir de păr din 
cap.

Mi-aș dori să nu consumăm nimicuri și obsesii, să 
nu scrâșnim zilnic din maxilare pentru a ne consolida 
bunăstarea și fericirile amăgitoare. Îmi place drumul, 
îmi plac pingelele care se rup și morții de sete cu care mă 
întâlnesc printre îndoielile mele.” (Cărări siriene).

Paul Gabor e un ,,Ahab” paradoxal, care, desi iubește 
marea, preferă terra ferma în locul punții și al tangajului care 
claustrează, alienează, induc vertijul și spleen-ul. Miniaturile 
sale sunt plonjări, cufundări în abisul din sine: ,,Călătoriile 
cu vaporul îmi produc o imensă tristețe, mă simt închis într-
un zid chinezesc care se hâțână încontinuu, fără direcție, 
la fel cum un bețiv profesionist mângâie gardurile și pupă 
smerit stâlpii de curent. De ce aleg unii pușcăriile plutitoare 
în locul unei căsuțe la munte? Nu am putut să înțeleg asta 
niciodată, probabil că marea ne cheamă să ne arate că vom 
fi cu toții, până la urmă, mâncare pentru pești. 

Acolo, pe puntea principală, îți poți da întâlnire cu 
psihiatrul, nu există imnuri, steaguri, granițe, doar câte 
o doamnă mai îndrăzneață îți poate ruina odihna cu 
nesfîrșitele sale pretenții. Mi s-a pus o mână în beregată 
atunci când începusem să ne balansăm cu toții, amețiți de 
capriciile valurilor ce ne luau în râs. Mă simt ciudat, orfan 
de lobul frontal. Nu mai pot articula cuvinte. Îmi plonjează 
catargele în ochi și mă inundă spaimele cțnd stomacul 
îmi transmite că mersul pe ape nu e în regulă.” (Păsările 
foamei)

Miniaturile lui Paul Gabor trădează învecinarea cu scrisul 
elevat, fiind proiecții și deopotrivă retroiecții (proiecții 
înspre sine). Expulzându-le în lume, el automat se expune.             
Pe-alocuri, sinceritatea sa devine frustă, iar propriile temeri 
sunt demascate abrupt: ,,Rămânem doar niște bieți oameni 
legați cu sfori de încăperi, de sentimente și de speranțe.” 
(Noaptea în care am aflat că nu suntem pești); ,,Ieșirile 
în public sunt indecente. Poveștile apar și ele ca niște nuduri  
expuse pe gard în bătaia soarelui, am senzația că sunt copii 
pe care nu-i întreabă nimeni dacă vor să iasă în lume. Poate 
oricine să treacă pe lângă ele, să le biciuiască și să le taie cu 
lama pe pântec, să le scuipe sau să le șteargă lacrima din 
colțul ochiului. Oricine, oricând.” (Te pierdusem); ,,[…] 
nu-mi plac salturile în spațiu, mă înspăimântă schimbările 
radicale ale timpului și modificările interioare (Message 
In A Bottle); ,,Am oroare de mulțimi. Mă strivesc prin 
fierbințeala pe care o emană, prin foșnetul pașilor grăbiți, 
mă terorizează zgomotul sacoșelor, al geamantanelor, 
al batistelor chinuite la ore nepotrivite și al replicilor 
schimbate cu exces de amabilitate.” (Inadaptare); ,,Am 
prostul obicei de a nu suporta prea mult o anumită zonă 
de liniște. Caut mereu altele, umbre diferite, unghiuri noi 
din care să privesc oamenii și păsările.” (Dominatrix); 
,,Mi-e frică de caștii muți, din ce în ce mai tare de fecioarele 
supreme ascunse în căsnicii de circumstanță, mă îngrozesc 
curvele evlavioase și predicatorii cu gura plină de principii.” 
(Ipohondrie); ,,Ador oamenii vii [...]” (Două ciuperci și 
alte metamorfoze).

Paul-Gore (omul de zăpadă ale cărui picături, în urma 
topirii, circulă prin lume –Gor e alb,  ,,diletantul infailibil” 
–Mahalaua, zarurile și destinul, insomniacul ce lipește 
cuvinte -Beznă și taste, cel care plănuiește să cumpere 
o catedrală pentru scopuri numai de el știute -Achiziții) 
nu lasă nimic în voia sorții, senzația de abandon fiind doar 
aparentă. Fraza sa este una lucrată, ,,evadările” controlate. 
Prozele sale, ,,epidermele-carapace”, țesut epitelial, mesaj 
într-o sticlă (Message In A Bottle), bărcuțe de hârtie lansate 
pe o mare de oameni, incrustații de tip Galop interior, 
cuvinte ridicate-n aer și plimbate de zmeie (Colonia cu 
somnambuli) sunt ilustrarea jindului după cuvânt.

,,Caut un munte de chihlimbar, să-mi fac muștiucuri 
pentru pipe. De aceea urc și scotocesc cu rucsacul în spate. 
Le vreau colorate, să poată trece lumina prin ele și să mă 
mir când se desface în nuanțe.” (Pipe de chihlimbar)

Florin-Corneliu 
POPOVICI

Paul Gabor, 
Negustorul de pipe
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- Hei, măi Petrache, ia vezi de du 
vestirea, își mai amintea el cuvintele 
Moșului, spuse în vremea tinereții, dar 
când le spunea orășenilor povestea, îl 
luau ori de băsmuitor, ori de nebun, că 
așa e omul de la oraș, nu crede în cele 
sfinte, iar întâmplările ițite din lumea 
divină, îi par însăilări fantastice. 

- Ce vestire, bătrâne, îl întrebau și 
n-aveau dreptate?

Iată-l dând din colț în colț, că doar 
știuse el ce să vestească? „Petrache, du 
vestirea!”, atât i-a spus Domnul... și 
dus a fost, așa grăbit să ajungă înapoi 
în Cer, unde e casa lui, încât și-a uitat 
asina albă pe pământ. Ba nu, n-a 
uitat-o, zâmbi Petrache, că Dumnezeu 
nu uită, a lăsat-o... anume... ca să afle 
cum se simte un dobitoc celest, cum e 
și omul, pe pământ. A vrut să afle, prin 
asină, despre traiul oamenilor. Sau o fi 
fost mai rău? Și-a spus, Moșul, în barbă 
că, așa cum a ajuns să fie omenirea, n-o 
să mai coboare vreodată pe pământ și 
nu mai are nevoie de asină, dar chiar și 
așa, cât o fi fost el de supărat pe oameni, 
n-a fost drept să părăsească sărmana 
dobitoacă pe plaiul plângerii, că doar 
ce vină are ea? Și apoi, or fi mulți 
oameni răi, dar sunt și destui buni. Sau 
doar credem că suntem buni și de asta, 
când Dumnezeu a căutat, înainte de 
potop, un om bun, a găsit numai unul, 
pe Noe. Dar de asină tot trebuia să-i fie 
milă. Dar i-a fost ei chiar așa rău aici? 
Că acuma, după atâția ani petrecuți pe 
pământ, Petrache putea spune că viața 
are și bune și rele, și bucurii și dureri și 
cum toate sunt pe măsura omului, că 
doar nu-i e dat nimănui mai mult decât 
poate duce, nu ar avea de ce se plânge.

Petrache se văzu în oglinda din holul 
ce dădea în living. Se opri în loc. Nu prea 
știa dacă este el sau nu. Întinse mâna 
și mâna celui din oglindă se întinse 
spre el și mâinile li s-au atins. Și spuse 
atunci: Petrache, du vestirea! Erau 
vorbele spuse de Moșul, când l-a trimis 
să vestească. Și el s-a făcut că nu știe 
ce este de vestit, dar știa. Iată secretul 
său. Se prefăcuse și, prefăcându-se, 
a zis: Da’ ce pustia să vestesc? Dar el 
știa că a fost trimis să vestească pustia. 
Prefăcându-se însă, îi părea că o 
amână sau chiar că o împiedică. Ehei, 
ca altădată, în vremuri biblice, Domnul 
voia să pustiească lumea? Sau lumea 
se pustia de la faptele oamenilor și 
Domnul doar a anunțat cu tristețe ce se 
va întâmpla? Și noroc cu câțiva oameni 
buni, ca meșterul Petre și lăutarul 
Ghiocel. Și cu dânsul, cu Petrache, că 
doar el a dus înapoi asina părăsită și 
așa Domnul a știu că mai sunt oameni 
cinstiți și credincioși... 

Peste vreo două zile, i-a spus lui 
Onuț: 

- Fătul meu, eu am salvat lumea!
Onuț, auzindu-l:
- Bădie, ai văzut prea multe filme 

americane de când trăiești la oraș!
Că așa-i omul de la oraș, vede filme. 
- Mai rău este că nu prea știu cine 

sunt, măi Onuț.
- Cum adică, bădie, că doar tot omul 

știe cine este! Mai ales că mi-ai povestit 
în toți acești ani de când ne cunoaștem 
viața dumitale de-a fir în păr.

- Privesc mereu în urmă și caut să-mi 
înțeleg viața. E așa greu să-ți înțelegi 
viața? Asta facem toți, dar nu apucăm, 
eu n-am reușit nici după trei vieți 
trăite una după alta. Trăim în istorie 
și încercăm să înțelegem viața. Iată 
pricina pentru care ți-am povestit viața 
mea, lungă cât să încapă în mai multe 
romane. 

După aceste amintiri, când a venit 
noaptea și s-a culcat, a visat... s-a 

visat pe sine, cu barba scurtă, albă și 
țepoasă, venea de undeva, din adâncul 
istoriei și părea un călăreț pe-un cal 
apocaliptic, ce înaintează ca într-un 
film dat cu încetinitorul și hainele și 
pomeții obrajilor și părul i se ridicau și 
se lăsau în jos lent, dând fiecărui detaliu 
o claritate perfectă... Din adâncimea 
istoriei venea? Dar ce era acea istorie, 
a cui era acea istorie? Era istoria sa? 
Era istoria prietenilor săi? Parcă nu, ci 
venea călare pe-un cal apocaliptic din 
adâncul istoriei pământului, a acestui 
pământ...

Era istoria vieții lui, cuprinsă în 
istoria ținutului Scăeni, la rândul ei 
cuprinsă în istoria țării, cuprinsă și ea 
în istoria mai mare a lumii omenești, ce 
se află cuprinsă în istoria universului. 
De tare departe venea, de multă vreme 
umbla. Și mult i-ar fi plăcut să poată 
privi înapoi și să vadă... zorile acelei 
istorii, ca să știe: ea vine de la Domnul, 
așa cum a crezut, sau este așa cum cred 
orășenii, o întâmplare... S-au adunat 
niște atomi... s-a născut o moleculă... 
o celulă și viața a pornit la drum prin 
hârtoapele istoriei, fără nici o noimă în 
ea. Când mori, putrezești și doar atât... 
Dar n-a fost el suflet în văzduh după ce 
a murit? N-avea dovada că Dumnezeu 
a făcut lumea și viața? Ba o avea, dar 
la oraș te îndoiești. Orașul îți aduce 
îndoiala în minte. Și nu-ți mai crezi 
sufletul. De ce este Cerul împrejmuit 
de-un zid de taine? 

Da, a fost ca suflet în văzduh, dar 
mai departe n-a ajuns. Și nici prietenii 
săi n-au ajuns. Au urcat ca suflete în 
văzduh și cineva le-a dat puterea de a 
fi Creatori și le-a plăcut să fie Creatori 
și au rămas acolo, nu și-au continuat 
drumul spre Cer, spre Rai. Doar Miron 
Dragomir a reușit. Iar bădia Petrache 
voia să fie și el ca Miron Dragomir. 
O simțea ca pe o datorie față de cei 
împotmoliți în văzduh, ca o datorie 
față de prietenii săi și ca o datorie față 
de oamenii de pe pământ. Va merge 
în iad și în rai, să vadă și să spună! Va 
străpunge zidurile nebiruite ale tainei. 
Ziduri construite din ce? Din Cuvânt! Și 
atunci ce ar trebui să străpungă, pentru 
a descifra taina, dacă nu Cuvântul? 
Cuvântul prin care a creat Dumnezeu 
lumea. Dar câți n-au încercat! Însă au 
făcut-o cu spiritul doar. Și-au ajuns în 
lumea unui spirit mai înalt, care i-a 
înșelat, fiindcă nu aveau voie să ajungă 
acolo. Iar el, Petrache, va fi la rândul 
său înșelat, dacă nu capătă îngăduința. 
Dar cum s-o dobândească? Oare cum și 
pentru ce a primit-o Miron Dragomir? 
Îl avea ca exemplu. Însă era un exemplu 
că se poate, nu un exemplu despre 
cum se poate. Avea totuși un semn 
bun. Dumnezeu l-a lăsat să mai stea 
pe pământ. Și de ce l-ar fi lăsat, dacă 
nu pentru a-i da o nouă șansă? Și el va 
face ce știe. Va merge, va tot merge, 
până acolo unde puterile îl vor lăsa. 
Doar el, dintre prietenii săi, a rezistat 
ispitei de a fi Creator. Așa au fost ei 
păcăliți să rămână în văzduh, să nu 
urmeze drumul mai departe, spre Cer. 
Dar Petrache nu se va opri. A auzit el și 
de alții care, porniți pe calea înălțării, 
au cedat ispitei când li s-a dat puteri. 
Au primit puterea de a mișca obiecte 
cu mintea și-au mișcat tot restul vieții 
lor obiectele din jur, fără noimă, 
uitându-și țelul. Sau au primit oricare 
din cele opt puteri paranormale. Unii 
au ajuns clarvăzători. Alții au putut citi 
gândurile. Alții au putut călători ieșind 
din trupul lor. Rar, dintre aceștia, 
n-au uitat ținta lor și, cu eforturi 
supraomenești și-au continuat calea 
spre lumină, lepădându-se de acele 
puteri... și-au tot mers până când, într-o 
zi, sufletul lor a fost una cu Dumnezeu 
și-au devenit Dumnezeu și-au înțeles 
că ființarea e Dumnezeu. Și abia atunci 
s-au oprit. Au fost și ei înșelați. 

- Hei, clucere – îi strigă el clucerului 
Miron Dragomir –, ai fost și tu înșelat. 
Ai crezut că acela e punctul final, dar nu 
este. Deasupra capului lui Dumnezeu 
mai văd ceva, cum să-i zic? Absolutul! 
Eu acolo jinduiesc să ajung!

Călătoria

Pensionara
Se sculase de dimineață, fiindcă ceasul biologic 

funcționa cu exactitate precisă, iar statul îndelungat în 
pat ar fi mirosit a lene sau boală, ori ea nu era nici leneșă 
și nici nu acuza vreo durere într-atât de mare, încât să 
se facă una cu patul. Printr-o mișcare lentă, își coborî 
picioarele la marginea patului, se frecă ușor la ochi și privi 
prin sticla curată și strălucitoare a ferestrei, care se afla la 
50 de centimetri de ea. Răsărise soarele de câteva minute 
și-și cobora razele într-o mângâiere suavă, atingând și 
fereastra de la etajul trei, în spatele căreia perechea de 
ochi albaștri se clătea în baia de lumină.

În ziua aceea de septembrie, în cea dintâi zi a toamnei, programul ei nu mai 
semăna cu programul anului trecut și nici cu cel de-acum 42 de ani. Era altceva. 

Era nou, era un alt început, pe care și-l grăbise singură într-o clipă de 
deznădejde, într-un minut de cumpănă sentimentală, într-o oră de maximă 
analiză interioară. Nu regreta, părea doar nostalgică după un timp care expirase 
prea repede, atât de repede încât nu-i simțise iuțeala și rapacitatea cu care-i 
furase tinerețea, anii, viața.

În aceeași lentoare, îndepărtă perdeaua și deschise larg fereastra. Aerul plăcut, 
cu iz de frunză ruginie și bănuți de tufănică, o determină să zâmbească și să respire 
îndelung, ca și când o clipă de insuficiență respiratorie pusese stăpânire pe dânsa. 
O dată… și-ncă o dată! Tresări! O lacrimă se prelinse din ochii ușor obosiți, ascunși 
în spatele lentilelor, căci de vreo doi ani se făcuse soră bună și cu ochelarii.

Cafeaua! Nu-i grabă! își spuse zâmbind, timp în care mâna-i fină, dar cu pielea 
ușor încrețită, se îndreptă spre aparatul de radio, prietenul cel vechi și statornic. O 
fracțiune de secundă își privi palmele. Le întoarse când pe față, când pe dos. Erau 
tot ale ei, dar atât de diferite! Timpul le transformase, n-o avantaja! Or fi devenit ele 
mai îndemânatice, dar și mai muncite! Recunoștea, nu avusese întotdeauna grijă 
de ele, nu și le protejase îndeajuns, căci traiul scump ceruse sacrificiu ori ea nu 
se împotrivise niciodată muncilor domestice. Tot privindu-le, se întrebă în mare 
taină: Oare peste câte alte mâini au poposit mâinile mele, spre a conduce stiloul 
sau creionul în scrierea literelor şi cifrelor?

Și nu s-a sfiit niciodată să-și așeze mâna peste sutele de mâini mici și fragile, 
curate și cu unghii îngrijite ori peste cele care văzuseră mai rar apa și săpunul sau 
peste cele cu pielea arsă și aspră datorită  muncii fizice la care fuseseră supuse, 
fără voia lor. Oare ce vor fi făcând acum acele multe perechi de mâini, peste care, 
odinioară, mâinile mele au încercat să croiască drum? se gândi ea.

La braț cu nostalgia, înțelegea că era pentru prima dată când nimic nu o mai zorea, 
când acele ceasornicului se mișcau blând, iar ticăitul său nu-i precipita mișcările, 
ci, din contră, o acompania plăcut. În sunetul ceasului deșteptător și-al știrilor de 
tot felul își bău și cafeaua. Calm, stând relaxată în fotoliul din modestul său balcon, 
savură licoarea aromată și atât de binefăcătoare. Zâmbi unui gând frumos, dădu să 
se ridice spre a-și verifica mapa școlară, apoi se reașeză, spunându-și: Gata! Atât a 
fost! De-acum trebuie să mă grăbesc încet, căci au grijă ei, anii, să-mi grăbească 
trecerea! De azi, sunt pensionară!

Dan  PERşAAurel  PODARU

Angela  BURtEA

Minunea de la Jucu
În Republia Socialistă România, gestaţia unei vaci 

cu lapte durează 288 de zile. Maxim. Spre deosebire 
de măgăriţă, care poartă 13 luni sarcina. Cea mai mare 
producţie de lapte a fost obţinută de la vaca Zana. 
Staţiunea de cercetări zootehnice din Jucu, regiunea 
Cluj. Şaizeci de litri pe zi. La trei mulsori. Zeci şi zeci 
de turişti, din ţară şi străinătate, se îmbulzeau zilnic să 
vadă minunea de la Jucu. Inclusiv tovarăşul Gheorghe 
Gheorghiu Dej, în fruntea unei delegaţii din URSS. Care 
s-a şi fotografiat cu vaca Zana. 

Vaca Zana a trăit pe vremea când ţara noastră se nu-
mea Republica Populară Română şi plătea tribut Uni-
unii Sovietice. Care ne-a eliberat de sub jugul fascist.

Incertitudini
La douăzeci de ani, Natalia hotărâse să fie fericită şi umbla ca o bezmetică 

pe străzi, mânată de această dorinţă. Căuta mereu un chip, o idee, o pradă, 
nu se oprea niciodată. Nu existau, pentru ea, obstacole. Nu ar fi fost 
niciodată destule, vreau să zic.

Acum nu mai căuta să ia nimic de la viaţă. Voia doar s-o păstreze. Să 
păstreze un singur bărbat, de multă vreme acelaşi.

Şi totuşi, la treizeci de ani, femeia nu era încă sigură de nimic.

Diagnostic
M-a sunat nepoată-mea, Dănuţa, din Triteni, şi mi-a zis: 
- Ai auzit, unchiule? Unchiul Ioan din Alba a fost dus cu salvarea la spi-

talul de urgenţă. Apendicită perforată, au spus medicii şi l-au urcat direct 
pe masa de operaţie. Dar n-a fost ce credeau ei, unchiule. Colonul e de bai, 
cancer generalizat. 

N-au mai avut ce să-i facă şi l-au închis la loc. El încă nu ştie nimic, se 
simte mai bine pe moment şi crede că-i în afara oricărui pericol.

Câmpului, 40
O fată simplă, de la oraş, îmbrăcată modest dar curat, se oprise în dreptul 

unei vitrine cu cărţi: o mică librărie din Calea Moţilor. I-am spus ceva, nu 
mai ţin minte ce i-am zis. Ea a râs şi a pornit să se plimbe cu mine. 

Nu m-a întrebat unde o duc şi, după ce-am intrat în casă şi am încuiat uşa 
(locuiam în gazdă pe strada Câmpului, 40), fata s-a dezbrăcat fără mofturi. 
Un corp plinuţ, lipsit de frumuseţe, dar plăcut la atingere.

Ne-am iubit în amiaza mare, cu fereastra deschisă, prin care dădeau 
năvală aerul proaspăt al primăverii şi ciripitul voios al păsărelelor.

Când a plecat de la mine, am întrebat-o:
-  Mai vii?
Ea a râs şi a zis că mai vine. Nu mi-a cerut nimic în schimb şi asta m-a 

făcut să-i port până în ziua de azi o amintire plăcută, plină de respect.
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HE Un paricid cultural
18 eseu

Spus limpede: avem de-a face cu un paricid cultu-
ral, de vreme ce se sapă la temelie: continuitatea cultu-
rii naționale. Valorile definitorii ca neam sunt re-puse 
la Index librorum prohibitorum, minimaliștii au 
ce au cu clasicii, din invidie de clasă intelectuală. Traian 
R. Ungureanu a decis: odată cu „falimentul național”, 
„literatura a dispărut. Cărtărescu e excepția”. Pesemne 
ca să-l audă mizerabiliștii, deranjați, enervați, plictisiți 
de „trioul sacru”: Cioran-Eliade-Noica. 

„Polemistul, după N. Iorga, când e convins e un 
soldat; când e plătit e un călău; când e diletant e un 
pervers”. Ce ar mai fi de adăugat dacă și V. Voiculescu 
e respins ca „fundamentalist ortodox”, lui Steinhardt 
tânăr i se găsește un „deficit de personalitate”, boie-
rului Al. Rosetti i se reproșează că îl citea „cu pasiune 
pe Dobrogeanu-Gherea”, nu și lui Zigu Ornea, nu 
și lui George Ivașcu, învățând rusa în celulă, ca să-i 
„adâncească” pe Lenin/ Stalin.

În ședința scriitorilor R.P.R. din 1962, Cioran era 
stigmatizat ca „promotor al fascismului” de Crohmăl-
niceanu. E și acum viabilă Direcția Croh? Ce vă „fas-
cinează” atâta Eliade, legionarul miop?

Îmi scrie Daniela Plăiașu, profesoară de română 
în Focșani, că prof. univ. Vasile Adăscăliței a dat-o 
afară din examen pentru  că l-a citat pe Mircea 
Eliade, cam spre sfârșitul anilor ’80. Alt profesor 
de la Litere regretă lecturile „adolescentine” din 
Eliade. Nici nu  era  înzestrat pentru proză îi răs-
punde altcineva, ca un ecou. 

Noica? Noica nu-i onorabil „ideologic”; Ornea, care 
l-a băgat în pușcărie predându-i manuscrisul la Se-
curitate, este un onorabil de extremă stângă. 

 Prețăluit iarăși este Dan Deșliu, nu Labiș (scos din 
manual) ori memorialistul Sorin Toma, fiul lui A. Toma, 
academician îngropat cu funeralii naționale ca poet 
mai mare decât Eminescu. Sorin a vrut să-l îngroape 
pe Arghezi, la sugestia lui Miron Radu Paraschivescu. 
Iar postsocialist, numitul de „Scânteia” „putrefact” a 
ajuns, din „Marele Alpha”, „marele zero” .

 Pentru Blaga, „bârlogul lui Faust” a fost biblioteca 
(ajutor de bibliotecar, pe statul de funcțiuni), după 
ce i-au făcut vânt din Universitate cu portarul. Și-i 
considerat colabo deoarece ar fi trimis un memoriu 
la partid. După ce-a tradus Faust și l-a publicat cu 
chiu - cu vai, un politruc iașiot, Al. Andriescu, îi critica 
traducerea în „Iașul nou”. 

Avem de-a face cu o amplă dezinformare dinspre 
tipicarii socialezi, dacă Paul Cornea e scuzat și Căli-
nescu acuzat, acuzatorul principal, Vicu Mândra, fiind 
avansat pe scurtătură, de la lector la profesor, în U 
București.

Pe Edgar Papu l-a ras Gogu Rădulescu în ’86, în „Ro-
mânia literară”, că „propagă idei de extremă dreaptă 
în publicistică”. Nu i s-a dat dreptul cuvenit la replică, 
să se apere de o acuză grea:  „extremist”. Cine? Blândul 
profesor căruia studenții îi îmbrăcau catedra în flori 
la examene? Deranjează (pe unii) reluările mele, dar 
sunt necesare atâta timp cât „arborii spiritualității” 
(mulțumesc, N. Breban!) sunt nu ocrotiți ci doborâți 

de topoarele cozilor de topor. Iar Nicolae Breban are 
un atu moral greu de depășit: demisia după Tezele din 
iulie 71, prin care Ceaușescu a dorit reintroducerea re-
alismului socialist. A făcut-o, cumva, Titus Popovici? 
Și cine dintre tovarășii de breaslă n-a avut venit fix 
timp de  18 ani, în afară de Breban?

Am trăit cu Securitatea-n ceafă. N-a fost deajuns cât 
ne-a învrăjbit, cât ne-a suspicionat, înfricoșat, frustrat, 
umilit. Au venit jocurile cenesasice, din pricina că-
rora au murit Cezar Ivănescu și Mircea Iorgulescu. N. 
Breban a fost suspect și suspectat mereu de „Organe”, 
ca personaj „incomod”, „problematic” und so weiter. 
Cenzura l-a cenzurat la greu. Și totuși cărțile sale mari 
sunt condamnate ca... „socialiste”. A.E. Baconsky l-a 
denunțat pe I.D. Sîrbu pentru cosmopolitism, în anii 
’50, dar e prezentat ca disident lins-prelins, trecân-
du-se lin peste faza lui jdanovistă. Anti-gândiriștii se 
încontrează la tot ce înseamnă literatură etnospecifică 
ori cercetare etno-psihică. Și îi dau dreptate lui Con-
stantin Trandafir: „Nerecunoașterea valorii naște 
monștri”. Sau cârcălici, cum îi numea Arghezi.

Să contracarezi propaganda antinațională nu-i 
nici greu, nici ușor. Numai că trebuie să nu fii mai-
muță sau cioară vopsită, cameleon ori țap. Mai 
greu e să fii intelighenz independent. La fel, să 
ai suflet pașoptist. Să-ți pese când, după vulgata 
stalinistă, a apărut vulgata corect-politică. S-a 
cerut, de pildă, ca sala de cinema Patria din Bucu-
rești  să se cheme Scala. Ca să ruleze filme pe val, 
în ultimul hal, despre româncele care avortează și 
românii care înjură ca la ușa cortului.

„Cazul” Ioan-Aurel Pop? Cum să placă Istoria, 
adevărul şi miturile istoricilor cărora adevărul li se 
prelinge printre degete? Cum să le placă intelectualilor 
anemiați din nou moral, lesne adaptabili Puterii și puși 
pe dez-națiune, cărturarul de la Cluj care se opune 
ideii că națiunea ar fi pe moarte sau chiar defunctă, că 
statul național ar fi o entitate complet nefuncțională 
și că o conducere de la Bruxelles ar fi cea „adecvată”? 
Și pentru că istoricul ardelean nu se „încadrează” în 
viziunea că viitorul e o cauză pierdută pentru România, 
de vreme ce ne-am afla într-o Europă post-națională 
(dar gândirea unora nu e, în formulare Giovanni Sar-
tori, post-gândire?), pentru că nu consideră spiritul 
trecutului o bazaconie, bineștiind că viitorul depinde 
de trecutul pe care-l transmitem noii generații, atunci 
apare cercetătorul „superior” Mădălin Hodor (de care, 
în fine, auzim cu toții) să acuze fără dovezi, în revista 
„22”, că Președintele Academiei Române, Ioan-Aurel 
Pop, ar figura pe o listă de colabo Secu. M-am întrebat 
de multe ori dacă cercetătorii istoriei și istoriei literare 
vor folosi dosarele CNSAS, falsificate de securiști. 
Acuma știu răspunsul. După un mensonge gros  
comme le siècle (mulțumesc, Michel Castex!), iată o 
minciună la fel de mare.

Cel mai mult la dezbinarea noastră, la aţâţarea 
(substantiv prolecult, acum refolosit) românilor con-
tra românilor, a contribuit Raportul final.  Țintele nu 
sunt torționarii, criminalii staliniști, ci lacheii (ce 
vocabulă spăimoasă!; Tito era lacheu al capitalismu-
lui) cultului personalității. Pe lista rușinii nu-i Leonte 
Răutu, ci Paler; nu-i Beniuc, ci Adrian Păunescu. Nu-i 
stalinismul genocidar, ci comunismul ceaușist. Co-
munism pe cale de revigorare, de altfel, dacă se regretă 
„etica și ordinea” socialiste și se omagiază iarăși 

„ultranaționaliștii” ceaușiști, în frunte cu Nicolae. Dar 
a cântat, înainte de a muri, vreun cântec patriotic? 
Nu. A cântat Internaționala. Ciracii ceaușiști s-au 
dat naționaliști pentru slujbe grase, premii cu miros 
greu, dar ăsta-i carierism, nu patriotism. Și vorba 
lui Alexandru George: „Unii au suferit mai rău, alții 
mai bine.” Citiți lista indemnizaților pentru merite 
culturale și o să-i găsiți în rânduri-rânduri.

Unde s-a ajuns decât la iconoclasm fanatic, visceral? 
C.T.P. vrea pompieristic arderea cărților lui Nichita 
Stănescu. Ce-i drept, a venit și replica lui Alex. Ște-
fănescu, dezaprobând (în Jurnal, 16 dec. 2003) „ten-
tativa de a zgâria cu un cui ruginit un Mercedes al 
literaturii române.” La cota Moromeții ajungi mai 
greu, la cota Nichita Stănescu, nici atâta, chiar dacă 
ești Mihai Ursachi ori Dan Laurențiu.

Cine n-are cui, dă cu praștia în Eminescu, aflat, după 
dilematici, în derută naționalistă, patriotică; ba chiar 
un conservator depășit al fundamentelor existenţiale, 
atât de disprețuite de Henri Bergson. Un perimat Emi-
nescu! Să-l demascăm, dară, ca proto-legionar!

Mircea Platon vede limpede procesul de dez-națio-
nalizare a istoriei, așa cum îl văd și eu. Dar, înainte 
de noi toți, de Paul Goma. „Rescriu, zice Omul din 
Belleville, istoria - cum le-ar plăcea lor să fi fost.”  
Scopul? România desmemoriada.

Să ne asumăm trecutul, spun “demitizatorii”, 
dar numai cu rele: eșecuri, datorii, crimele torțio-
narilor (pedepsiți, cam doi), nu și cu rezistența la 
dogma comunistă. Cinismul e-n floare privindu-i 
pe sfinții închisorilor.

Prioritizezi interesul național, ești „dreptaci”. Dacă 
spui că vrei să-ți protejezi copilul de școala fără 
icoane, dar cu ore de sex explicit dintr-a 4-a primară 
(Elevul Dima dintr-a șaptea era un învechit) ești 
prototalitar sau putinist.

Crezul lui Iorga: „A ne păstra oriunde ființa etnică 
neatinsă” (ianuarie 1909, scrisoare către contele 
Bellegard) trebuie și el „demascat”, ca-n proletcult. 
Comparaison n-a pas raison? Ba da.

 Ni se spune că-i o ficțiune suveranitatea poporului, 
că ideea de țară independentă ar fi erodată și erona-
tă. Da, dar ce ficțiuni frumoase! Iorga, „apostolul 
național” (și nu mă feresc de sintagma asta), a taxat 
servilismul cațavencian față de Europa, ca și interesul 
partidelor politice. Discipolul Platon susține (cu date: 
habemus documentum!) că suntem prea permisivi 
cu corporațiile străine care exploatează solul și sub-
solul, lăsând moștenire „o mizerie cumplită”.

Deloc îngăduitor, Platon uită să atace diplomat: 
n-are vocația uitării și iertării, ca și mine. „În loc să 
fie indulgenți cu România și severi cu ei înșiși, con-
ducătorii noștri de astăzi - de „dreapta” - sunt nemiloși 
cu România și indulgenți cu ei înșiși”. Și tot Platon: 
„Formele fără fond duc la lăcomie fără fund.”

„Diluarea factorului etnic va avea un revers, Magda. 
Flux și reflux. O să fie o revenire la normalitate, ai 
să vezi!”, m-a încurajat Petru Ursache, mergând, așa 
cum merg și eu, pe tripticul etnic-etic-estetic. Sămă-
nătorism? Spuneți-i și așa. Dar cine cedează moral (re-
repet) cedează și estetic.

Din volumul „Carte pentru minte, inimă şi (wow!) 
literatură”, aflat sub tipar la Editura Eikon

Poetul Emil 
Sergiu Varga, 

născut la 2 
martie 1983 în 

Banatul Montan, 
la Secășeni, co-
muna Ticvaniu 

Mare din județul 
Caraș-Severin, a 
urmat cursurile 

Seminarului 
Teologic „Ion Popasu” din Caransebeș, 

unde a absolvit apoi facultatea de 
Teologie-Istorie, cu un masterat în Istorie. 

Astăzi este un preot fără parohie, dar 
cântăreț bisericesc vestit, stabilit la Reșița, unde 
funcționează ca profesor la Colegiul Economic al 
Banatului Montan. El a oficiat slujba de pomenire, 
la mormântul regretatului poet Gheorghe Azap, 
din Ticvaniu Mic, în vara lui 2016, unde au fost 
prezenți condeieri prieteni, între care: Costel 
Simedrea de la Răcășdia, Mariana Pândaru-
Bârgău, Costel Stancu, Gheorghe Jurma, Nicolae 
Sârbu - dintre bănățeni, iar de la Sibiu, Ioan Gligor 
Stopița și Dumitru Cristănuș - bănățean și el, 
din Socolari. Iar a fi și preot și poet nu e treabă 
ușoară, când ai predecesori precum regele David, 
sau mitropolitul Bartolomeu...

La Editura Gheorghe Magas a Casei Corpului 
Didactic Caraș-Severin, din Reșița, i-a apărut, 
în 2017, prima carte conținând 71 de poezii, 

intitulată ca într-un halou al poemei lui Radu 
Stanca, Un cneaz valah la porțile Sibiului: Auslän-
der la porțile iubirii: versuri. 

Din poezii - scurte notații percutante, răzbate 
un irepresibil sentiment de tristețe: „Și sufletul 
ajunge bufnița de serviciu/ Printre ruinele unui 
timp nemângâiat...” (Eu cobor la prima, p. 31), 
sentiment cauzat de viețuirea paradoxală în 
„războiul nevăzut/ Între frumos și urât” (Sen-
timent, p. 5), în mijlocul comuniunilor amânate, 
acoperite cu tăcere: ...„cuvintele se mută în 
priviri/ Ca într-o cămară a promisiunilor” și 
al regretelor: ...„odinioară parfumul scrisorii/ 
Ținea locul inelului de logodnă” (Concret, p. 6), 
întrucât, constată poetul: „Deasupra cuvintelor/ 
Mama tăcerii” (Ritual, p. 11, text reluat la p. 61). 
Poate părea șocantă această observație, la un 
slujitor al doctrinei Cuvântului întrupat, dar iată 
cum nădejdea adaugă credinței dulceața iubirii, 
alungând desperarea: „La celălalt capăt/ Clipele 
noastre/ Ajuns-au verdeața/ Cuvintelor nespuse” 
(***, p. 12) sau: „La orice capăt de drum/ Parcă 
ne așteaptă și-un vis;/ Un bătrân cu zâmbet 
senin/ Cât tot universul promis” (***, p. 18). 
Ruga adresată Creatorului dizolvă, în acest sens, 
orice echivoc, în frumoase acorduri psalmice: 
„Doamne.../ [...]/ Dă-i morții moartea mea/ Și 
luminii un semn/ Că Te am” (***, p. 20).

Într-o imagine ce amintește imperativul din 
15 februarie 1904, lansat de Octavian Goga 
în poezia Oltul: «Să ne mutăm în altă țară!», 

Emil S. Varga vobește de „restricții milenare” 
într-un anotimp al transhumanței tribulațiilor 
istorice care îndepărtează libertatea și liniștea 
din existență, motiv pentru care, probabil, alege 
o formă populară pentru pluralul substantivului 
slugă; „Ne mutăm discret/ Dintr-un cer într-alt 
cer/ Pacea înstrăinată/ Și chipul frământat/ De 
sluji și stăpâni...” (De toamnă, p. 9). Impresie 
întărită de notații „între deja și nu încă” (p. 10, p. 
25) precum: „Mai trece de mine încă o noapte/ 
Cu semne și gânduri de ducă” sau: „Trece prin 
mine un pomelnic cu vii/ Cu tot somnul și dorul 
de ducă” (Fără motiv, p. 10).

Textul Mama, un tandru pastel al iubirii filiale, 
merită citat în întregime: „Ea rămâne povestea/ Cu 
primul sfânt/ Suspendat/ Deasupra unui leagăn.// 
Nu-i ușor să rămâi/ Umbră de cer/ Printre-
atâta culoare.// Ea rămâne primăvara/ Risipită 
prin noi/ Între prima/ Și ultima floare” (p. 14).

Îndrăgostitul de istorie, care numește „lumea 
de dincolo” cu apelativul Happyland (p. 21) este 
la fel de îndrăgostit de soarta propriei nații, al 
cărei prezent decăzut îl amendează în vehemente 
tonuri de amară invectivă: „Și unde-i umbra milei 
și a păcii/ Când ne-mpărțim religiile cu pumnii;/ Pe 
Dumnezeu ni-L ținem tot pe cruce/ Și tremurăm 
în noaptea semilunii...// Suntem cei de pe urmă 
mincinoși/ La carnavalul plin de zmei și zâne/ 
Dar printre ei ne salutăm civilizat:/ Pleacă, te rog! 
Să ne trăiți, stăpâne!” (Jos masca!, p. 24). Mai 
mult, revoltat de lașitățile livrate de istoriografii 
comuniști drept virtuți (românii nu au atacat pe 
nimeni etc.), el rezonează oarecum cu revolta 
lui Cioran, autorul Schimbării la față..., care visa 

«o Românie în delir» și declara că «Trecutul 
României nu mă flatează deloc și nici nu sunt prea 
mândru de strămoșii mei lipsiți de orgoliu, că au 
putut dormi atâta timp, în așteptarea libertății»: 
„Noi n-am luptat cu nimeni, niciodată./ Se scriu 
povești pe umerii uitării/ [...]// Trăind sub masca 
lașității primordiale/ Nu vom lupta cu nimeni 
niciodată...” (Visând stele verzi, p. 26).

Ca un «ultim dor» eminescian, poetul-preot 
își grafiază cu aceeași tristețe de care vorbeam 
la început, propriul epitaf, în tonuri de mioritică 
melancolie: „La moartea mea/ Purtătorilor de 
suflet și ie/ Le-am dat pomană ultimul gând/ Iar 
ei mi l-au pus într-un cuvânt/ Despre care astăzi 
nu se mai știe...” (Întâmplări de taină, p. 29).

Poetul-preot Emil Sergiu Varga scrie o poezie 
frumoasă, chiar și atunci când se căiește pe sine, 
ori își dojenește comilitonii, mustrarea sa poate fi 
romantică, înconjurată de umbre tot mai înalte și 
grea de metafore: „Dumnezeu/ Stă în colindă/ Ca 
într-o lumină/ De pe lumea cealaltă...” (Dincolo 
de vitrine, p. 57). El ne oferă chiar o artă poetică 
versificată tonic și rebel: „Mai bine viu prin amin-
tirea voastră/ Decât în propria-mi nădejde, 
mort!/ [...]// Mai bine răstignit între tâlhari/ De-
cât însinguratul slugilor de noapte!” (Frecție la 
picior de lemn, p. 69). Și pentru că mărturisește 
„verde-n față”: „Și cine va mai cuprinde cu ver-
suri/ Zâmbetele deghizate-n flori?” (Rana care 
trece prin vie, p. 65) sau: „Și câte-aș mai avea de 
spus/ Eu, cel mai trist poem/ Scris pe genunchii/ 
Gânditorului de la Hamangia...” (Setea amintirilor, 
p. 41), avem toate motivele să așteptăm cu interes 
următoarea, următoarele sale cărți poetice.

Mihai  POSADA

Un preot-poet, la porțile iubirii
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Este aproape imposibil 

ca cititorul să nu observe 
accentele de parodie 
neagră care izvorăsc, 
asemenea unui șuvoi 

țâșnind din Infern, dintr-
un centru gravitațional, al 

textelor incluse în cartea 
lui Traian Ștef (apărută 
la Cluj-Napoca, în 2018, 

la Ed. Școala Ardeleană). 
Și - subliniază Gabriel 

Coșoveanu, în România 
literară (nr. 7, 2019) - pe 

de altă parte, cum să nu te intrige un asemenea titlu?  
Analizând mai întâi structura volumului poematic, 

intitulat Epopeea şobolanului Louse, autorul cronicii  
reliefează „ancadramentul clasicizant” (prolog, cân-
tece, epilog), referindu-se în cele ce urmează la carac-
terul epicizant, la conotațiile satirice, strâns legate 
de societatea în care trăim (Parabola uşor crunt iro-
nică), ilustrând „melancolia ascendenței”, cu o listă 
de nume (Homer, Dante, Goethe, Budai-Deleanu), 
acuitatea corozivă, camuflată elegant, a alegoriei;  și 
mai ales subliniind faptul că: „axa cărții lui Traian Ștef 
e din paradigma parabolicului”, iar alegoria în sine 
reprezintă „marca unei stări genuine”.

Despre această stare genuină s-ar cuveni să vorbim 
ceva mai mult, cel puțin din motivul că ea, starea, nu e 
un simplu retorism de suprafață, ci cuprinde, cu negre 
tentacule, toate ramificațiile cărții/ existenței, la prima 
vedere fără vreo speranță de ieșire (Și toţi oamenii se 
uitau la un foc de artificii/ Și nu aveau niciun prunc 
pe umeri/.../Toţi repetau aceleaşi cuvinte/ Ale unui 
toboşar de pe scena pregătită/.../Se loveau de mine 
şi nu mă vedeau: Cântul X). Spre ea converg și din ea  
se scurg nenumărate  frazări, delirante în aparență, în 
fond asigurând, întărind, ca niște gărzi ale dezastrului, 
acest război al răului din lume: Realitatea a intrat 
cu toţi porii/ În poem (Cântul XI).  Un infern vesel 
saltă în oximoroni vioi, eliberând chiar paranoicele  
vremuri, convins de propria-i influență malefică, de 
neoprit, sadic și cutremurător, surprinzând biata ființă 
umană, care nu mai știe cum să se apere, să lupte (ca 
în Alien), de vreme ce răul declară: Ci ouăle să mi le 
las/ În ascunzişurile bogate ale / Unui corp omenesc/ 
Între pliurile pline de plăceri/ Ale cărnii (Cântul V). 
Astfel starea genuină depășește  conceptele de „rău al 
veacului”  sau de „mal estar” , ultimul  mai conținând 
- încă - angoasa, deposedarea de liniște și calm, 
neadaptarea sau o nelinişte dinamică. Analizând acest 

Epopeea șobolanului Louse, o parodie neagră    

Mihaela Meravei, autoarea mai mul-
tor volume de versuri bine primite de 
critica literară, este un nume relativ 
nou în publicistica românească, dar 
constant, multe reviste de cultură 
naţionale găzduindu-i recenziile, comen-
tariile, notele de lectură. Hărnicia cu 
care se apleacă asupra cărţilor altora, 
altruismul şi solidaritatea scriitoricească 
sunt evidente. O probă în acest sens o 
constituie şi cartea „Anamneze po-
etice” (Editura Rafet, Râmnicu Sărat, 
2018), premiată în cadrul Festivalului de 
creaţie literară „Titel Constantinescu”, 
în care autoarea a selectat 18 cronici de-
dicate unor volume de poezii. Cu foarte 
puţine excepţii, tot din solidaritate 
scriitoricească, Mihaela Meravei îşi 
alege autori care nu reprezintă, cel 
puţin deocamdată, repere şi elite ale 
liricii româneşti contemporane, dar că-
rora, cu acribie, caută să le identifice 
daimonul scrisului, pe baza căruia să 
le prevadă o ascensiune literară greu 
de oprit de vreo forţă exterioară. Să-i 
promoveze, cu alte cuvinte. Iată-i pe toţi 
cei 18 poeţi ale căror cărţi fac obiectul 
„Anamneze[lor] poetice”: (în ordine 
alfabetică) Laurenţiu Belizan, Valentina 
Becart Bişog, Mihaela Roxana Boboc, 
Ştefan Teodor Cabel, Florian Dochia, 
Rodian Drăgoi, Carmen Tania Grigore, 
Mihai Marian, Victor Munteanu, Ca-
melia Iuliana Radu, Carmen Secere, 
Ionel Simota, Nicolai Tăicuţu, Mircea 
Teculescu, Dumitru Octavian Unc, 
Daniela Varvara, Marcel Vişa şi Gina 
Zaharia. Cele mai multe dintre aceste 
cronici au fost publicate în paginile 
revistei Urmuz (cinci). Celelalte au apă-
rut în reviste precum: LitArt, 13 Plus,  
Plumb, Actualitatea literară, 
Argeş, Mărturii culturale, Disco-
bolul ş.a. Ca orice comentator venit 
din breasla scriitorilor şi nu din aceea 
a exegeţilor şi a cercetătorilor literari, 
Mihaela Meravei nu apelează la o in-
strumentaţie critică ira et studio, ci 
îşi filtrează operaţiile de valorizare în 
lumina propriei structuri sufleteşti şi 
a propriilor viziuni poetice. În acest 
fel, autoarea împărtăşeşte cititorilor 
punctele sale de vedere, impresiile, dar 
mai ales bucuria lecturii. În unele cazuri, 

ea simte nevoia să depăşească rolul de 
releu între autor şi cititor şi trece la o 
altă etapă, necaracteristică exegezei 
critice, dar binevenită atât pentru poetul 
recenzat, cât şi pentru consumatorul/
iubitorul de poezie. Este vorba despre 
faptul că recenzenta devine cu bună 
ştiinţă avocatul recenzatului şi implicit al 
poeziei acestuia, pledând cu argumente 
mai curând din sfera dionisiacă decât din 
aceea a apolinicului, retorica sa atingând 
uneori metafizica: „Spovedania oaselor 
nu este o carte pe care să o citeşti în 
tren când călătoreşti spre munte sau 
mare, dimineaţa în drum spre serviciu, 
seara la culcare când pleoapele îţi cad, 
ca de plumb, peste rotundul literelor. 
Spovedania oaselor este o carte pe 
care să o citeşti duminica, cu sufletul în 
genunchi în faţa altarului poeziei, când 
Dumnezeu este destul de real ca să fie 
de faţă. Spun asta pentru că poemele 
Mihaelei Roxana Boboc s-au născut cu 
zdrobire de inimă, îngropând trăirile, 
emoţiile, gândurile în ţărâna sufletului 
pentru ca ele să renască, stropite cu 
râuri de dureri, într-un volum de poezii 
care cu siguranţă va atrage atenţia” (p. 
23). Ea crede în potenţialul şi în talentul 
fiecărui autor a cărui carte o recenzează 
şi, din acest motiv, îşi asumă rolul sisific 
al studiului şi al transpunerii impresiilor 
de lectură într-o cronică literară, din care 
nu lipseşte îndemnul persuasiv şi sincer, 
către cititori, de parcurgere a respectivei 
opere. Îndemnul acesta are o evidentă 
componentă emoţională. Nici n-ar putea 
să fie altfel, atâta vreme cât el (poetul) 
devine noi (poeţii, printre care se include 
şi Mihaela Meravei). Găsim un exemplu 
elocvent în acest sens la pagina 18, unde 
supralicitează mesajul sensibilizator 
în cadrul unei duble definiţii a poeziei, 
din familia căreia simte cu toată fiinţa 
că ea însăşi face parte: „Poezia nu este 
altceva decât o spovedanie a sufletului 
poetului aşternută cu har şi simţire pe 
omătul foilor de hârtie. Acestea fiind 
zise şi parafrazându-l pe Max Lucado 
care spunea că spovedania este actul 

prin care-L invităm pe 
Dumnezeu să se plimbe 
prin grădina sufletului 
nostru, aş îndrăzni să afirm 
că poezia este actul prin 
care-l invităm pe cititor 
să se plimbe prin grădina 
sufletului nostru”.

Metaforizarea discursu-
lui analitic, interpretarea 
empatică, tuşele descriptive 
entuziaste, crearea unor bucle autore-
ferenţiale în interiorul actului exegetic 
(„Cuvântul spovedanie, dincolo de 
înţelesul său biblic şi duhovnicesc, pen-
tru mine are o rezonanţă deosebită, 
trimiţându-mă cu gândul la imaculat 
şi puritate. Fără să vreau, mirosul de 
zăpadă îmi cuprinde simţurile, imaginea 
albului neon îmi inundă privirea şi o 
stare de pace mă guvernează” - p. 18), 
grija pentru referinţele bibliografice, 
citarea altor critici literari cu privire la 
lucrarea supusă analizei (Felix Nicolau, 
Ion Roşioru, Daniel Cristea-Enache, Al. 
Cistelecan, A. G. Secară, Aurel Pantea ş. 
a.), recurgerea, în scop argumentativ, la 
citarea unor mari personalităţi culturale 
universale (Schopenhauer, Pitagora, 
Emil Cioran, Salvador Dali, Max Luca-
do ş. a.), nevoia de a desluşi, pentru 
cititorul mai puţin avizat, semnificaţii şi 
simboluri, sunt caracteristicile modului 
de lucru al autoarei. 

Faptul că nu foloseşte un limbaj „spe-
cializat” şi „teorii critice în vogă”, după 
cum afirmă pe coperta a IV-a criticul 
Felix Nicolau, îi conferă o mare libertate 
de exprimare, necesară în primul rând 
poetei Mihaela Meravei, din care s-a 
născut şi fără de care n-ar exista cro-
nicarul Mihaela Meravei. Astfel, atunci 
când doreşte să atragă atenţia asupra 
unui autor, îmbină aprecierile obiective 
cu acelea, uimitoare, care poartă semnul 
propriei poezii lăuntrice: „Copt la 
temperatura liricii autentice, hristic, 
inteligent şi intuitiv, plin de tact şi fler 
artistic, autorul volumului Prizonierul 
tăcerii reuşeşte să ne facă prizonierii 

poeziei sale” (despre Victor 
Munteanu, p. 57); „Carmen 
Secere este o poetă cu un 
bagaj literar consistent 
[...] stăpâneşte arta de a 
fi femeie în vers, la fel de 
bine ca în realitate, între 
ele neexistând diferenţe” 
(p. 69-70); „Tânărul poet 
Marcel Vişa poate fi privit ca 
fiind un alchimist al poeziei 
neomoderniste, stil bazat 
pe trăirea on line a poeziei 
cu viteză de descărcare a 
emoţiilor de 95Mbps pentru 

internet fix şi 26 Mbps pentru internet 
mobil, asta ca să mă încadrez în nota în 
care sunt scrise cele cincizeci şi trei de 
poezii ale volumului dumnelike” (p. 101).

Volumul de versuri este uneori perso-
nificat şi chiar i se face portretul moral, 
descrierea ducându-ne indirect, de fapt, 
la autorul acestuia: „Poeta Mihaela Rox-
ana Boboc ne oferă un volum înzestrat 
cu o mare putere de pătrundere, robust, 
sigur de sine, cu ţâşniri virile ale me-
taforei” (p. 19). Personificată este şi 
poezia: „Chiar dacă poezia lui Nicolai 
Tăicuţu are o luciditate anume, ţinând 
ochii deschişi, atentă ca fiecare cuvânt să 
fie aşezat disciplinat în versuri limpezi, 
ea nu este lipsită de lirism” (p. 78). 

Putem conclude că Mihaela Meravei 
mai are un motiv, pe lângă cele enu-
merate mai sus,  să citească şi să scrie 
despre cărţile altor poeţi, şi poate că este 
chiar motivul predominant: nevoia de 
frumos. Răspândirea frumosului des-
coperit în cărţi este parte organică a 
acestei nevoi. Comentariile sale literare, 
accesibile cititorului nespecializat, sunt 
consemnate tocmai pentru a se con-
stitui în tot atâtea invitaţii la lectură. 
„Anamneze poetice” este un dar pe 
care Mihaela Meravei îl face în primul 
rând autorilor, întrucât promovarea 
pe această cale este o necesitate şi o 
condiţie pentru aceştia de a accede pe 
trepte superioare ale lumii literare, 
dar este şi un dar oferit iubitorilor 
de poezie, care pot să aleagă avizat, 
ori cititorilor ocazionali, care pot  fi 
convinşi să se (re)împrietenească cu o 
carte frumoasă. 

Empatii critice

Diana 
Dobriţa BÎLEA

Maria  BOLOGA

concept și implicațiile lui posibile, pe termen lung, 
Dinu Flămând scrie, în prefața sa la Cartea neliniştirii 
(F. Pessoa) - despre o adevărată febrilitate a neliniștii, 
contagioasă, simțită ca un principiu 
activ; mai mult decât angoasă, spleen, 
tristețe,resemnare sau revoltă, această 
neliniștire aparte este principiul vital 
al nestării pe care o identifică scrierea, 
și care la rândul ei provoacă această 
scriere: iar autorul ei devine un agent 
al neliniştirii... 

Totuși neliniștirea este în cartea lui 
Traian Ștef împinsă la extrem, spre 
tonalitatea satirei amare, spre grotes-
cul exaltat de un limbaj pe măsură; spre 
zacerea în starea premonitorie alar-
mantă. Fără a cădea în capcana unor  
referiri  culturale, pe care de altfel textul 
însuși le cere: se apropie mai degrabă 
de existențialismul suicid al lui Camus, 
din romanul cunoscut (La Peste) - pre-
siunea negrei vâltori a răului genuin 
depășește simpla tragedie humanoidă, 
desfășurând sumbra față a unui absurd 
parazitar, aflat între complicitate și prea sărace, prea 
slabe „rezerve” ale conștiinței, ea însăși doar o palidă 
umbră; parafrazându-l pe Nicolae Balotă:  se degajă 
chiar un sentiment mai întunecat decât absurdul. O 
atare înrădăcinare a răului atinge mitologia diabolică, 
de care societatea, fie ea politizată sau nu, nu este 
străină. Senzația de aflare în războiul lumilor este dusă 
în brațele unei certitudini malefice (O simplă idee 
dostoievskiană este în acest sens premonitorie: s-ar 
putea, scrie undeva marele rus, să vină un timp în care 
să fim nevoiți a descrie mai mult răul).

Dar - cum spuneam - e vorba de o mitologie a 
eliberării răului, spre ex, în Cântul I: Mă tem/ Că am 
halucinaţii/ Când într-alt chip se-arată/ Parcă rupt 
străinul dintr-o vâlvătaie/Parcă trimis/ Dar nu din al 
sacrului adăpost/ Ci din tenebre apoase; id. - Și fuge 
spre Babilon/ Unde nu e nicio salvare/.../ Și astrele  
se adăpostesc în peşteri/ Și peste burţile oamenilor 
explodează/ Centurile de siguranţă. Astfel Șobolanul  
Louse este  solia, am spune colocvială, a răului: Când 
chiţăi/ S-audă goarna/ În care tu vei sufla/ Cuvântul 
meu/ Tu să-l rosteşti/ Și să-l scrii) - atrăgând faustic, 
în colocviu, însăși persoana autorului - martor (Cântul 

X: în care Louse și poetul stau  liniştiţi de vorbă);  
ceva intertextual, o umbră plutește, scoasă parcă 
din Cugetările sărmanului Dionis, când vine vorba 

de poet: Și nu ştiu ce să mă fac/ În 
acest loc/ În această etate/  Am vrut 
totul înainte/  Și mi-a rămas un rest 
necheltuit/  Pe vremea când trăiam în 
sărăcie/ Vreme ce vine iar/ Mai lucie.

Pe fundalul postmodern al ironiei, 
poetul poate deduce că suntem paraziți 
ai eternității (În vecii paraziţi ai 
vecilor) - patetismul fiind mascat de 
parodia neagră, condiția umană e de 
tot râsul, dar a învățat să se ferească 
totuși de vreun pact faustic dus până la 
capăt: Dar cocoşul cântă a treia oară/ 
După Scriptură/ Mai cu jumătate de 
gură/ Și se trezi guzganul din visul 
descântat/ Și-l trezi pe poet/ Din visul 
ficţiunii deşarte/ Și-şi plânseră de milă 
fiecare în felul său (Cântul IX).

Vai de cei ce visează, ca în Țiganiada, 
un paradis pământesc, împrumutând 
povestea lui Parpangel/ Călăuzitul 

(Într-o vale prin care curge un râu de lapte dulce...), 
copleșiți de drogul puterii, căzând în noroaiele ei, ca 
într-o groapă a beatitudinii (nu este întâmplătoare 
aluzia la Struțocămilă, alegorie cantemirescă, în Epi-
log); Însă poetul are și el plângerile sale, inevitabile, 
ceea ce-i dă o ușoară conectare cu „tânguirea lui 
Louse”; își deplânge rănile nevindecate, ca un des-
perado, nu prea sigur de spațiul în care l-a lăsat fic-
țiunea sau de locul unde suportă Dezamăgirile (pag. 
103) - undeva între „îngerul trimis” și „o Credință/ 
Oarbă”, între singurătate și despărțirea de Louse, pe 
care l-a parodiat și înțeles: Eu mi-am trăit dragostele/ 
Tu ţi-ai trăit metamorfozele ca o salamandră.

Parodie sau nu, Epopeea şobolanului Louse trans-
mite cititorului „mânia ce-aprinse”... pe poet - care mai 
scrie în Epilog despre realitatea trezirii la o ternă și 
debusolată existență: Ne trezim în această realitate/  
În această foşgăială bezmetică/ Cu subteranele cu 
ploile murdare/ De care nu putem fugi/ Ridicându-
se până la cer/ Oamenii caută bateria/ Ascunsă a lui 
Dumnezeu (Epilog). 

O carte care trăiește, e vie, prin viziune, stil și 
mesaj.
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Gheorghe Alexandru Iancovici (1924-1992)

Republicile sovietice baltice ESTONĂ, 
LETONĂ și LITUANIANĂ sunt adesea 
numite „surori”, în mare parte pentru 
că au fost și continuă să fie strâns legate 
întreolaltă prin comunitatea destinelor 
lor istorice, a intereselor economice și 
a culturii. Acest lucru poate fi înțeles 
străbătând stradelele înguste care 
s-au păstrat până în zilele noastre în 
cartierele medievale ale capitalelor 
acestor republici: TALLIN, VILNIUS, 
RIGA; văzând puternicele ziduri ale 
castelelor feudale și ale construcțiilor 
gotice; asistând la sărbătorile populare 
ale cântecului în aer liber, impresio-
nante prin caracterul de masă și prin 
înalta lor măiestrie.

De veridicitatea acestor enunțuri 
trebuie să te convingi singur, mergând 
la fața locului, rătăcind pe ulicioarele 
întortocheate, impregnându-te de at-
mosfera trecutului care stăruie între 
vechi ziduri, ascultând cântecele cu 
modulații de baladă, intonate de tinere 
fete cu părul ca spicul. 

Cred că asta m-a și îndemnat să colind 
prin țările balte: nostalgia unei anume 
atmosfere învăluitoare, în mijlocul unor 
neamuri greu încercate de vicisitudinile 
istoriei, mândre de trecutul lor, 
neînfricate și demne.

Mi-am început, așadar, periplul cu 
Estonia, cea mai mică dintre cele 16 
republici federative unionale ale URSS. 
Are 45 de mii de kilometri pătrați și o 
populație de 1.500.000 de locuitori. 
Lacurile, în număr de 1525, ocupă 5 % 
din teritoriu, cel mai mare fiind Peipus 
(Ciudskoe). Acolo, pe gheața lacului 
Peipus, în secolul al XIII-lea, Alexandr 
Nevski, cneazul Novgorodului, aflat 
în fruntea oștilor rusești, la care s-au 
alăturat estonii, letonii și lituanienii, 
i-a învins pe îngâmfații cavaleri teu-
toni. Cotropiți, rând pe rând, de da-
nezi, germani, suedezi și de Imperiul 
Țarist, estonienii se proclamă, la 28 
februarie 1918, republică democrată 

independentă. La 6 august 1940, Estonia 
intră în componența URSS.

Populația republicii este formată din: 
87 % estonieni, 7 % ruși, apoi ucraineni 
și finlandezi.

Clima țării e umedă și blândă, dar 
iarna Golful Finic îngheață. Punctul 
cel mai înalt al Estoniei este de 317 m. 
Turba și șisturile bituminoase constituie 
principalele bogății.

Capitala este la Tallin, fostul Reval 
(cuvântul Tallin însemnând „căderea 
căprioarei”). În 1154, geograful arab al-
Idrisi însemnează pe hartă Tallinul sub 
denumirea de Qualuwany-Kaleveny. 
Numele actual al capitalei derivă din 
danezul Taani linn, deoarece, inițial, Tal-
linul aparținuse Danemarcei. Datorită 
interesului său arhitectonic, Tallinul a 
fost proclamat de către UNESCO „oraș 
muzeu”.

Suntem cazați în modernul Hotel 
Viru, în care abundă lambriurile de 
lemn. E drept că se fac auzite opinii 
potrivit cărora hotelul, construit de fin-
landezi din sticlă și beton, cu ale sale 
22 de nivele, nu se înscrie în ansamblul 
orașului vechi. În pofida neconcordanței 
de stil, clădirea e cât se poate de reușită. 
Fără să pierdem vremea, coborâm din 
camere și facem turul orașului. Din 
primul moment te frapează curățenia 
exemplară a străzilor. O explicație ar 
fi împrejurarea că, datorită climatului, 
asfaltul este stropit de ploaie de câteva 
ori pe zi. Într-adevăr, timpul aici e 
foarte schimbător, prognoze nu se pot 
face decât pentru câteva ore. Anual sunt 
abia o sută de zile însorite.

4 % din Orașul de Jos (cel nou) a fost 
distrus de război. Adevăratul interes, 
prin originalitate și pitoresc, îl prezintă 
Toompea, Orașul de Sus (cel vechi). 
Centrul capitalei își păstrează caracterul 
specific din Evul Mediu. Clădirea Pri-
măriei, datând din secolul al XV-lea, 
e cea mai veche din țară și are în vârf 
girueta înfățișând un oștean, Bătrânul 
Toomas, devenită simbol al orașului. 
Stradelele Pikk Jalog („picior lung”) și 
Lühike Jalog („picior scurt”) cu porțile 
lor străjuite de turnuri hanseatice, leagă 
Orașul de Jos de Orașul de Sus. Mul-
țimea monumentelor arhitectonice, 
încărcate de istorie, conferă Orașului 
de Sus o deosebită originalitate. Aici se 
află: Catedrala Domului Luteran (sec. 
XIII-XVIII), sediul Marii Ghilde (1410); 
vechea moară acționată de cai; casa Con-
freriei Capetelor Negre; ansamblul de 
edificii al Mănăstirii Femeilor (Ordinul 
Cistercian); Mănăstirea Dominicanilor; 

Farmacia Magistratului, una din cele 
mai vechi din Europa, întemeiată în 
1422; Bisericile Niguliste și Piuhawailu; 
casa memorială a actorului Sün Tootas; 
Catedrala Alexandr Nevski, în stil 
eclectic cu opt cupole; casele de locuit 
construite în secolele XV-XVII din 
străzile Lai, Niguliste și Vana-turg. (Le-
genda spune că pe una din îngustele 
străzi s-au întâlnit cândva două doamne 
cu crinoline. Arogante, niciuna nu era 
dispusă să facă loc celeilalte. Dar iată 
că, în momentul critic, apare Don Juan, 
care le propune perfid: „Cea mai tânără 
dintre dumneavoastră să se retragă.” 
Urmarea? S-au retras amândouă!) Tot 
în perimetrul Orașului de Sus se află 
frumoasele case de locuit „Trei Surori” 
și Biserica Oleviste, una din cele mai 
înalte din Europa (159 m). Remarc dife-
rite blazoane fixate pe clădiri și o mână 
de bronz care, ca într-un film terifiant, 
iese din perete. Zidurile de incintă ale 
orașului, cu cele 24 bastioane și tur-
nuri, fac parte din linia defensivă a 
Tallinului, datând din secolele  XIII-
XVIII. Predomină Turnurile Margareta 
Grăsana, Kiek in de Kök („Privește în 
Bucătărie”) și Turnul Fecioarei.

Platoul la care urcăm printr-o stradă 
îngustă în pantă, pavată cu bolovani, ne 
oferă o priveliște panoramică neaștep-
tată asupra Golfului Finic, a portului 
în care staționează câteva vapoare de 
mare tonaj și asupra turlelor ascuțite 
ale orașului.

Revenind la autocar, străbatem Orașul 
de Jos, zărim un pod frumos artcuit 
peste Narva, trecem pe lângă parcul 
orașului având în mijloc statuia Linklei, 
soția lui Kaleev. Potrivit legendei, pier-
zându-și bărbatul, Linkla îl plânge fără 
întrerupere vreme de șapte zile. Din la-
crimile ei s-a născut un lac.

Ne oprim la Castelul Toompea, de 
culoare roz, construit din ordinul Ecate-
rinei a II-a. Turnul castelului poreclit 
Long Henmann măsoară 50 de metri, 
are ceva auster și apăsător. Mai vast și 
mai luminos îmi pare Castelul Kadriorg, 
construit printr-un ucaz al lui Petru cel 
Mare. Azi e Muzeul Artelor Frumoase 
din Estonia. În hol e o gliptotecă; la etajul 
întâi, pinacotecă; la ultimul, „sculptură” 
modernă. Unul dintre exponate: o pală 
de paie și niște tuburi de sticlă conținând 
un lichid gălbui. Asta are pretenția să se 
numească sculptură! Parcul castelului 
e decorat cu statui, ceva mai rezonabil 
moderne.

Autocarul ne va duce apoi, de-a lungul 
Golfului Finic, până la statuia înălțată în 

memoria navei rusești Rusalca surprinse 
de furtună și scufundate în golf în 1893.

Pe Pajiștea Cântecului, situată pe 
versantul muntelui Lasnamäe, vedem 
marea scoică în care se perindă anual 
coruri, în cadrul unor concursuri la care 
asistă mii și mii de spectatori. Ca să ne 
facem o idee de proporțiile grandioase 
ale acestor festivități, ni se proiectează 
într-o sală un film executat anul trecut. În 
apropierea „Pajiștii”, un tablou romantic 
cu aspect de decor cinematografic: ci-
mitirul și ruinele Mănăstirii Pirita.

Ne înapoiem, plini de impresii, dar 
flămânzi, la hotel. Masa de prânz ni se 
servește la restaurant de ospătari tineri, 
tăcuți și prevenitori. Gustările mi se par 
cele mai apetisante din URSS, poate și 
fiindcă, în comparație cu celelalte, tipic 
rusești sau condimentat orientale, sunt 
cele mai... europene.

Bilanț final? Cu străzile lui spălate con-
tinuu de ploi, cu clădirile vechi, turlele, 
bastioanele, cu magazinele încărcate de 
mărfuri, cu librăriile lui surprinzătoare 
(la cea numită Vennasraamat am cumpă-
rat un excelent Diccionario tematico de 
terminos literarios de Luis Madariaga, 
tipărit la Madrid), cu populația de pe 
străzi, liniștită și gentilă, Tallinul mi-a 
făcut o impresie din cele mai agreabile. 
Iată un oraș în care mi-ar plăcea să 
hălăduiesc o vreme, ca să-i studiez 
monumentele mai amănunțit, ca să 
aprofundez spiritul acestui popor dârz 
și dotat, cu care n-am avut decât prea 
fugare contacte, dar pe care aș fi vrut să-l 
cunosc mai îndeaproape. Fiindcă, oricât 
ar fi de puțini numericește, estonienii 
au dat bărbați de seamă, ca poeții Betti 
Alver și Marie Under, ca romancierii 
Hansen Tammsaare și A. Jakobson, ca 
astronomul Viktor Struve, fizicianul 
de reputație mondială Emil Lenz, ling-
vistul Baudouin de Courtenay, ca Ni-
kolai Burdenko, unul din fondatorii ne-
urochirurgiei. Acestora li se pot adăuga 
Karl Behr, unul din părinții embriologiei, 
și istoricul academician Evgheni Tarlé, 
autor al masivei lucrări Războiul Crimeei 
și al celor două monografii Napoleon și 
Talleyrand, binecunoscute publicului 
cititor din România.

N-aș putea încheia înainte de a mă 
referi la limba estoniană, care face parte 
din familia uralică, ramura fino-ugrică, 
apropiată de cea finlandeză, înrudită cu 
limbile maghiară, mordvină, udmurtă 
și komi. E singura din URSS, alături de 
letonă, lituaniană și română, care fo-
losește alfabetul latin. La o populație de 
450 de mii de locuitori, Tallinul dispune 
de patru institute de învățământ, cu 
zece mii de studenți, operă, academie 
de științe, două școli de marină, 49 de 
biblioteci. Universitatea e la Tartu, al 
doilea oraș ca importanță al Estoniei. 

(Autorul n-a precizat data călătoriei.)

Text stabilit de Simion DăNILă

INEDIt: MEMORIAL DE CĂLĂtORIE
Estonia

95 de ani de la naștere

În 6 martie s-au împlinit 25 de ani de 
când ne-a părăsit un strălucit condei al 
presei bănățene - George C. Bogdan. 
Reșițenii îl consideră al lor pentru că 
preț de peste trei decenii s-a afirmat în 
Banatul de Munte ca neobost publicist, editor, istoric 
literar și al culturii, profesor, cu multiple contribuții 
în dezvoltarea vieții culturale a Reșiței.

Născut la 26 mai 1908, în Deliblata, Voivodina, 
urmează Liceul Comercial din Timișoara (1921-1927) 
și studii superioare la École des Sciences Sociales et 
Politiques, din Lille, Franța (1927-1933), continuate 
la Geneva, în Elveția (1933-1934). Cum și-a ales ca 
subiect al tezei de licență Metalurgia românească şi 
centrul Reşiţa, e cumva previzibil ca după revenirea 
în țară să înceapă să lucreze ca prim-inspector și 
procurist la Uzinele și Domeniile Reșița (1934-1948), 
apoi profesor la Școala Industrială de Ucenici nr. 2 
(1935-1939) și economist Uzina Constructoare de 
Mașini Reșița (1950-1966).

De notat este că înclinația spre lumea literelor a înă-
bușit cifrele inginerului și încă de când s-a reîntors în 
țară (1935), a înființat revista săptămânală de cultură 
„Reșița”, al cărei patron și director a fost timp de 5 
ani, cofondator al revistei „Fruncea” și, pentru scurt 
timp (1938), directorul Editurii Reșița, care a tipărit 

cărțile autorilor cărășeni. A fost și unul dintre membrii 
fondatori ai cenaclului literar (1949), care în timp a 
devenit Cenaclului Literar „Semenicul”. Toate acestea 
au reprezentat factori de dinamizare a atmosferei 
culturale, au încurajat şi au atras condeiele creatoare 
din întregul Banat. Sunt semnficative articolele din 
„Reşiţa”, dedicate unor mari oameni ai Banatului 
(Traian Grozavescu, Traian Vuia, Pavel Vasici, Aurel 
C. Popovici) dar şi unor personalități, predecesori 
ori contemporani, între care Octavian Goga, Badea 
Cârţan, Gheorghe Pop de Băseşti,  Ştefan Cicio Pop, 
Marioara Voiculescu etc. De fiecare dată a știut să pună 
în lumină elemente revelante din creația și activitatea 
acestora, oferind adevărate modele viabile și în ziua 
de azi. A scris nmeroase rânduri  despre chestiunile 
civice, de actualitate, între care aceea a drumurilor 
cărăşene, a căror stare o deplângea şi în îndreptarea 
căreia spera. De fapt, a fost un pasionat de drumeție 
despre care a spus: „Călătoriile au început să mă pasi-
oneze, căci învăţăm din ele mai mult decât din cărţile 
de şcoală: am învăţat să cunosc adevărul!”. 

Ca om de cul-
tură a înțeles să 
consemneze pen-
tru posteritate 
fapte și aspect 

definitorii pentru timpul lor. 
Așa a dat luminii, în colaborare 
cu inginerul Silviu Bordan, mo-
nografia în două volume 200 de 
ani de construcţii de maşini la 
Reşiţa (1971). Împreună cu una 
din fiicele sale (Doina Bogdan-
Dascălu (acum profesor universitar), a îngrijit două 
ediții din opera lui Mihai Gașpar: Fata vornicului 
Oană (1974) și Din vremuri de mărire (1982). 

Târziu, în 2011, prin grija familiei, la Editura David 
Press Print Timișoara apare volumul „Din istoria cul-
turală a Banatului” 1. Articole din Reșița (1835-1940).

Reșița, al cărui cetățean îi plăcea să se considere, i-a 
cinstit memoria evocându-l într-o manifestare publică 
ce a avut loc în mai 2018, cu ocazia împlinirii a 110 ani 
de la nașterea sa. Totodată trebuie reținut faptul că la 
ora actuală se află în lucru un volum omagial dedicat 
lui George C. Bogdan, acest deschizător de drum într-
ale publicisticii pe pământul Banatului industrial.

Titus CRIȘCIU

George C. Bogdan, mereu actual
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Gheorghe Alexandru Iancovici (1924-1992)
Născută în 25 aprilie 1921, la Florența, poeta, tradu-

cătoarea şi eseista Margherita  Guidacci a absolvit 
Facultatea de Litere din localitate, în anul 1943, cu o 
teză dedicată liricii lui Giuseppe Ungaretti, fapt ce a 
determinat intrarea ei în contact cu literatura fran-
ceză, îndeosebi cu poezia lui Mallarmé şi Valéry. 
Ermetismul nu s-a potrivit însă firii sale religioase, 
alimentate de climatul familial şi de lectura textelor 
sacre, ca şi de conştiința misterului vieții şi morții, 
simțindu-se atrasă, în cele din urmă, de scrierile lui 
Emily Dickinson şi Thomas Stearns Eliot. Interesul 
pentru literaturile engleză şi americană a făcut-o să 
se dedice studiului acestora şi, implicit, traducerilor 
(Dickinson, Hemingway, William Blake sau Hilda 
Doolittle sau Ezra Pound - printre foarte-foarte 
mulți alții). Cu poezie debutează în 1946, culegerea 
intitulându-se La sabbia e l’angelo (Nisipul şi înge-
rul). Urmează  Morte del ricco (Moartea celui bogat) 
- 1954;  Giorno dei santi (Ziua sfinților) - 1957;  
Paglia e polvere (Paie şi praf) - 1961; L’altare di 
Isenheim (Altarul din Isenheim) - 1980;  L’orologio 

Margherita  Guidacci 

di Bologna (Orologiul din Bologna) - 1981;  Inno 
alla gioia (Imn bucuriei) - 1983 ş. a. S-a stins din 
viață în data de 19 iunie 1992, la Roma, după ce, cu 
doi ani înainte, suferise un atac cerebral. Despre lirica 
Margheritei Guidacci, poeta Alida Airaghi spune într-o 
recenzie la volumul  Poesia come un albero (Poezia 
ca un copac) al antecesoarei sale, apărut în 2010: 
„Profund religioasă, dar de o credință interogativă şi 
nu bigotă, capabilă să cerceteze fără ipocrizie tainele 
morții, ale harului şi Învierii (...)”.

Prezentare și traducere: Costel DREJOI

Lasă  vântul  să  fie
Lasă vântul să fie cel ce-ntregește cuvintele 
pe care glasul tău nu le poate rosti. 
Nu ne mai trebuie cuvinte. 
Amândoi suntem aceeași tăcere. 
Ca două oglinzi golite de orice chip 
și care nu-și mai dăruiesc una alteia 
decât o simplă rază. Și ni-i de ajuns.

Prezumtivului  cititor
Ți-am pus sufletu-n palme. 
Fă-i din ele un cuib. El nu vrea 
decât să se odihnească în tine. 
Dar să-i descui dacă-ntr-o zi 
vei simți că fuge. Fă atunci ca ele să fie 
ca frunzele și ca vântul 
ce-i ușurează zborul. 
Și să știi că tot ceea ce simți la despărțire 
nu e mai prejos de ceea ce simți la-ntâlnire. Rămâne  
la fel și așa va fi veșnic. Dar altele 
sunt uneori drumurile ce le ai de făcut 
atunci când sorții i te supui.

(1992) 

Amintirea ta
Amintirea ta, pe fondul  
singurătății mele 
îi dezvăluie nemărginirea 
și-n același timp îi pune hotare. 
Astfel cântul unei păsări 
îmblânzește imensitatea cerului 
și-o singură velă 
face marea mai omenoasă. 

Temniță
Dacă zidul ar fi de piatră și nu de aer, 
dacă prin zid n-ai atinge copacii, 
dacă înaltele gratii de umbră ce-ți hașurează sufletul 
ar fi adevăratele gratii de care să te poți agăța, 
dacă ți-ai aminti bufnetul unei uși ce se-nchide 
în spatele tău și zornăitul cheilor 
la brâul temnicerului ce se-ndepărtează: 
ce mângâiere-ai avea în mijlocul groazei! 
Fiindcă tot ce se-nchide se poate și deschide apoi, 

cea mai falnică-ntre cetăți poate fi nimicită. 
Dar unde ești tu nu-i nicio ușă, 
și nicio ușă nu se va deschide. 
Și nici zid nu e: deci, niciun zid nu va fi doborât. 
Gratiile de umbră sunt  a d e v ă r a t e l e   gratii 
și nu vor fi smulse. Iar tu te-nvecinezi cu văzduhul, 
atingi copacii, culegi florile, ești liberă 
și-ți ești tu însăți temniță ce umblă. 

Nu vreau
       Fluturele e osândit pentru aripile lui, 

care sunt antieconomice. 
                                       Osbert Sitwell                                                

Toate instrumentele voastre au nume ciudate 
și grele, dar eu văd limpede 
și știu că, în fond, sunt doar 
metrul și creta cu care măsurați 
și însemnați – însemnați și măsurați 
făr-a vă osteni.

Luați câte un bold dintre buze, precum croitoresele, 
mi-l înfigeți în suflet  
și ziceți: „Aici vom face un tiv frumușel. 
După care-ți va fi mult mai bine.”

Nu vreau să-mi tăiați din suflet nici măcar un crâmpei! 
De credeți că am prea mult ca să pot intra-n lumea voastră, 
ei bine, nu vreau să intru.

Sunt un poet: un fluture, o ființă 
suavă și cu aripi. 
De mi le rupeți, mă voi chirci-n țărână, 
dar asta nu mă va face nicicum să mă preschimb 
într-o voioasă furnică prea-supusă. 

 
În  tăcere
Scriu cuvinte în fiece zi. 
Nu știu unde-am s-ajung 
tot scriind. 
Știu c-aș putea să tac. 
Cel ce știe nu spune nimic. 
Stă mut în vintrele vremii, 
unde țipă chiar şi bărbații. 
Privirea 
va fi de-ajuns ca să pricep și să spun 
tot ce glasul nu spune. 
În fiece clipă, în fiece zi ating în treacăt 
urletul și tunetul. Trăiesc prin preajmă. 
Aș putea să mă opresc și s-aștept. 
În tăcere. 

*     *     * 
Clinică neurologică.  
Odată ajuns aici multe lucruri  
te poți întreba, o, pelerinule,  
însă unul singur contează:  
E ultima casă a celor vii  
ori prima a morților?  

Început de primăvară 
O copilă râde în mine, vrăjită.  
Bătrânul arbor şi-a numărat inelele  
măduvei, făr-a omite  
unul măcar; ponositul său trup  
îşi cunoaşte orice cută a scoarței... 
Dar sufletu-i râde-n lăuntrul oricărei tinere frunze.  

     

Sa
bil

e 

Sabile Keçmezi-Basha s-a născut în 1954 în satul 
Koretin al Dardanei (Kameniţa). Şcoala elementară şi 
liceul le-a terminat la Dardana, Facultatea de Ştiinţe 
Politice la Belgrad (1977), iar studiile postuniversitare 
la Universitatea din Prishtina. În 1980 a susţinut 
examenul de magistratură, iar mai târziu şi doctoratul 
(1984). Autoare a numeroase studii ştiinţifice, publicis-
tice, diferite analize etc. A publicat câteva cărţi despre 
mişcarea ilegală din Kosovo. A fost redactor coordonator 
al revistei Bota Shqiptare (Lumea Albaneză) din 
Tirana. Este membră a Uniunii Scriitorilor din Kosovo. 
Între anii 2001-2004 a fost deputat al Parlamentului 
kosovar. Actualmente lucrează la Institutul de Istorie 
din Kosovo, iar din anul 2005 este Ambasadoare a 
Păcii. Bibliografie literară: Mireasa de piatră 
(poezii, 1989), Timp epileptic (poezii, 1996), Două flori 
are mama (poezii, 1993), Viseele triste (poezii, 2000), 
Hadi (dramă, 2005), Dorul de Itaca (poezii, 2008), 
Noaptea fără cornişă (roman, 2008), Anatomia 
iubirii (poeme în limba română, 2009), Anatomy of 
Love (poems in english version, 2018) etc.

Tăcere mitică
Mai mult 
nu vreau să vorbesc
Nici pentru pierderi
Nici pentru victorii

Mai mult nu vreau 
Să-mi aduc aminte
Nici de Hadi
Regat devastat
Care scrie mesaje de pace
Către Împărăția CerurilorKeçmezi-Basha

Poezie albaneză

Dor de Itaca
Cu grabă vara îți ia mințile  
Se înmulțesc cameleonii… 
Itaca se află aici 
Nici nu fuge   
Nici nu se dă 
Durere frumoasă 

Diogene
Atârnă picioarele, obosit
Cu felinarul fosforescent 
Salută sosiile noastre 
Itaca se află aici vis roșu 
Pentru pelegrini 

Tatăl meu  
  
Tatăl meu 
Credea în Dumnezeu 
Credea în oameni 
Credea în iubire 
  
Tatăl meu era un om
Muntean mândru 
În venele sale
Curgea sînge albastru
  
Tatăl meu 
Credea în prietenie 
Credea în cuvântul dat 
Știa să păstreze onoarea
Capul și l-ar fi pus
Ar fi luat chiar pușca
De atingeam Pământul-Mumă   
Crezământ avea tatăl meu... 

Pentru Itaca  
  
Nu-i nevoie niciodată 
Și nu va trebui să mori 
pentru mine fiule
  
Dar nu-i nevoie să mori 
Nici pentru tine, măcar
  
Dar pentru Itaca 
Zău... pentru Itaca 
Merită să mori 
Și să trăiești

Femeie
În jurul ei totul 
Se învârtește turmentat
Orice lucru bun 
Se naște de la ea
Uneori și răul
Răsare ca o floare neagră

Ea este femeia
Purpurie
Mult misterioasă
Și enigmatică
Ea este orice
Uneori necredincioasă
Alteori Penelopă
Ea este oază
Care naște și creează
Lumea nouă

Femeie
Timp imperfect
Matriarhatul îți aparține
Dar nimeni 
În decursul schimburilor 
de anotimp
Pe tine
Nu te-a mângâiat

Ireale
În visare 
ne-au băgat cu opium
Un an lumină a durat
Moartea ființei mele
Și megafoanele festive 
ne-au trezit
Din somnul cel greu

Static
Valurile 
se înspumau turbate
„Pământul este rotund”
Dar
Nu s-a mai învârtit 
în continuare
Fiindcă totul a rămas static
În mila cârcelului temporar

Între mine și lumea verde
Între mine și lumea verde
Timpul se desparte

Între mine și lumea verde
Razele purpurii ne orbesc

Între mine și lumea verde
Fluviul neîntrecut trece

Între mine și lumea verde
Soarele pârjolește

Între mine și lumea verde
Viețuiește bucuria în durere

Prezentare și traducere: Baki YMERI



nr. 90 n martie 2019actualitatea literară22 teatru / diverse

Într-una din zilele următoare, la ușa casei din intersecția 
străzilor unde staționează apele, când acestea se cerneau de 
zor în răstimpul ploilor diluviene, amenințând localnicii cu 
inundații, au bătut doi bărbați bine făcuți, echipați cu cele 
utile unei cercetări de amploare, dar lipsiți de un obiect fără 
de care n-ar putea începe studiul mediului. Este vorba de 
o lunetă transmisă din generație în generație, acumulând 
în decursul timpului experiență de funcționare. Casa cu 
pricina, adăpost pentru arhiva ținutului sau memoria 
faptelor consumate, era bănuită că ar putea deține prețioasa 
lunetă. 

Când ușa casei se deschise, în rama ei apăru o mogâldeață 
de om. Mișca des din gene, iar ochii îi avea îndreptați într-o 
singură direcție, semn că impactul cu noii sosiți îi crea 
probleme.

- Eu sunt funcționarul prim. Secundul se află și el pe 
undeva. Acum nu știu. Să nu fie printre hârțoage. Da’ ce 
doriți?, se mărturisi omulețul. 

- Suntem trimiși de la centru, spuse dintr-odată unul 
dintre bărbați care mișcând din cap în semn de salut, 
începu să-și scoată încălțările din picioare. Ceea ce făcu și 
celălalt. Am venit să prospectăm din mai multe unghiuri 
mediul geografic din zonă. Dar pentru asta avem nevoie 
de o lunetă. Am primit informația că se găsește aici. Să fie 
adevărat?

Dând din cap și el, în semn de răspuns la salut, omulețul 
continuă:

- Se vede că ești priceput la vorbe! Se vede! Luneta, spui? 
Poftiți înăuntru și să vedem ce putem face!

Cei doi bărbați, răspunzând invitației, intrară în încăpere, 
deși în nări simțiră un aer închis. Văzându-i schimbați la față 
și ca să preîntâmpine vreo observație mai puțin pe placul 
său, funcționarul prim, prefăcându-se, spuse mieros:

- S-a întâmplat ceva? Nimic! Ce putea să se-ntâmple? Iar 
dacă nimic n-a fost, vă rog să vă apucați de treabă!

- De ce-i grăbești? interveni funcționarul secund când 
se arătă la față ca un ins în toată firea. Să se acomodeze 
oamenii și apoi...

- Și apoi ce? N-ai să-i pui acum să se dezbrace, vorbi 
ironic funcționarul prim.

- Asta îi privește. Ne aflăm într-un loc magic și se cuvine, 
preciză funcționarul secund.

Deși deranjat de îndrăzneala funcționarului secund, de a 
fi ieșit din locul său, funcționarul prim se arătă amabil cu 
bărbații:

- Lăsați-l să vorbească! Așa-i el când vine cineva nou, 
după care să vezi cum se potolește. Eu vă rog să vă uitați cu 
atenție ca să nu rămână ceva necontrolat de voi! E bine?

- Eh, cum să rămână necontrolat? Suntem siguri pe noi, 
spuse bărbatul deprins cu vorbele. 

- Oricât de riguroși ați fi, s-ar putea să vă scape unele 
amănunte. Prea sunt înghesuite obiectele în colțul încăperii, 
probabil ca să intre mai multe. Și apoi în ce dezordine stau! 
chicoti funcționarul secund. 

- Noi, din câte știm, începu bărbatul vorbitor, suntem 
interesași numai de găsirea obiectului ce ne-ar ajuta să 
privim dincolo de ceea ce este la prima vedere. Și nu e nimic 
altceva decât o lunetă, uitată sau ascunsă de un înaintaș 
al nostru din precedenta expediție. Și fiind așa cum e, o 
dibuim din două-trei mișcări. Nu-i un ac de gămălie. E 
destul de mare și sare în ochi. 

- Bine, vedeți voi! se grăbi funcționatul prim să-și termine 
vorba. Știți voi ce aveți de făcut! Eu trebuie să plec. 

Fără să mai stea pe gânduri, omulețul, cam șifonat, ieșise 
din încăpere. Era convins că subalternul său îi va ajuta să 
se descurce.

- Iar eu ce s-o mai lungesc, zise funcționarul secund când 
se văzu singur printre coșcogeamite doi atleți în preajmă 
care, între timp, își lepădară și hainele spre a fi mai lejeri. 
Ați fost instruiți, profesioniști sunteți, iar orice vorbă în 
plus e apă chioară. Plec și eu!

Și, fără să mai stea pe gânduri, ieșise. Era convins că 
respectivii se vor descurca fără să fie cicăliți și supravegheați. 
După un timp, funcționarul secund se-ntoarse și făcu 
precizarea:

- Aici obiectele își pierd mărimea lor naturală. Pot fi mai 
mari, după cum le este folosința, sau pot fi mai mici, dacă 
zac în ignoranță. Niciodată nu rămân la fel.

Cei doi bărbați, vorbitorul și tăcutul, dar cu ochiul ager 
al iscoditorului, rămaseră perplecși și schimbară privirile 
între ei. Funcționarul secund, observându-i și convins că 
nu fusese înțeles, apăsă pe un buton, iar o voce se auzi 
imediat:

„- În ciuda acestei navigări de la mare la mic și de la 
mic la mare, nu se pierd esențele. Fie că bei dintr-un vas 
cu lapte, fie că bei dintr-un vas cu palincă, esența e una. 
Natură mișcătoare!”

Apoi vocea se stinse. 
- Mai e nevoie de o altă informație? se adresă funcționarul 

secund. Dacă nu, eu am terminat. Vorba superiorului meu: 
„Știți voi ce aveți de făcut! Eu trebuie să plec.”

Ușa, după un scârțâit ușor, se-nchise cu zgomot, iar, în 
încăpere, numai de liniște nu aveau parte cei rămași. Se 
auzeau clinchete și bâzâituri venite de la aparatele aflate în 
priză.

- Interesantă figura cu laptele și palinca, zise în treacăt 
bărbatul vorbitor. Vom avea ceva de lucru aici.

- Îhî! mârâi bărbatul tăcut și-și potrivi ochelarii pe nas, 
de parcă ar semnaliza ceva demn de luat în seamă, când 
privi spre colțul cu obiectele înghesuite. 

- Se-ntrevede ceva sau ne pierdem vremea pe aici? se 
nedumeri, întrebând, bărbatul vorbitor, când își văzu 
colegul aplecat peste grămada de obiecte, cărți vechi și 
manuscrise cu miniaturi.

- Îh! veni răspunsul bărbatului tăcut. 
- Să încercăm în altă parte? continuă bărbatul vorbitor. 
- Aș! zise brusc bărbatul tăcut. 
Și cum dialogul celor doi străini, veniți să-i ajute pe 

localnici, putea continua, fără să se-ntrevadă o soluție, în 
ușa încăperii se auzi o lovitură. Bărbatul cel tăcut, știind că 
nu prea s-a arătat de folos, se grăbi s-o deschidă și astfel să-
și facă prezența. Nu spuse niciun cuvânt, ci doar schiță un 
gest de „Poftiți, vă rog!”, când în ușă se văzu o femeie. 

- Mă numesc Tomira, se recomandă femeia, și mă ocup 
cu dereticatul prin zonă. În grădina publică, în spatele 

gheretei gardianului, acesta absent de la post de săptămâni 
bune, fiind trimis de superior în altă misiune, am găsit 
drăcăria asta. Și m-am gândit s-o aduc aici. Iat-o!

- Păi, se miră bărbatul vorbitor, e tocmai ce noi căutăm. 
Luneta, pentru care am venit. Uite unde se afla și cine o 
aduce! 

- Cine? se răsti femeia.
- Cine trebuia! răspunse bărbatul vorbitor.
- Așa da! Vorbiți politicos când aveți în față o doamnă, 

preciză femeia.
Bărbatul cel tăcut începu să dea din cap, probabil să 

rostească vorba necesară, însă bărbatul vorbitor, luându-i 
înainte, spuse:

- Din partea noastră toată recunoștința! Și toată 
prețuirea! 

- De vă face trebuință, e a voastră și folosiți-vă de ea cât 
vă-ndeamnă mintea! Mă bucură ce-mi spuneți! Eu am 
plecat la datorie, sfârși femeia vorbele.

La dispariția femeii pe cărarea străjuită de arbuștii 
ornamentali ai spațiului verde din fața casei, cei doi bărbați 
priviră îndelung pe direcția ei de mers, apoi își aruncară 
ochii în interiorul și-n afară încăperii. Privirea lor se opri pe 
florile ce apăreau una către una în spațiul verde. 

- În sfârșit! respiră ușurat bărbatul vorbitor. A dat norocul 
peste noi și ne putem continua investigațiile. 

Bărbatul cel tăcut apucă luneta, deși îi păru cam greoaie, 
și o puse la ochi. După ce stabili distanțele, schimbând 
unghiurile de vedere, el prinse glas și spuse apăsat:

-  Bag de seamă că aici s-au petrecut multe. Și bune și 
rele... Iar ăștia au rămas opriți în timp, cu toate că nimic 
nu le copleșea viața. Ce-mi trece pe dinaintea ochilor, e 
de necrezut! Pe un versant de munte, cireada de vite a lui 
Puiu Clitemnestru în tihnă paște. Și mai la nord, pe un deal 
cât încape, ditamai livada de pruni se-ntinde. Deci lapte 
și palincă aveau. Să sperăm că lucrurile se vor remedia pe 
parcurs!

- Dacă-i așa după cum s-a spus, interveni bărbatul 
vorbitor, obiectul, pierzându-și mărimea naturală, ar putea 
să deformeze realitatea. Iar tu să vezi ce nici în închipuire 
nu se arată. 

- La început a fost închipuirea, se repezi bărbatul tăcut să 
constate. Răsfoind manuscrisul cu miniaturi, el își notă pe 
o foaie de hârtie, ascunsă la piept ca pe un obiect de preț, 
ceea ce descifrase:

„În ciuda celor prevăzute, ţinând cont de calcule şi de 
analogia cu alte perioade istorice, sfârşitul acţiunii se 
produce la începutul următorului capitol. Numai timpul 
va continua să fie prezent. În trecere neîntreruptă peste 
ape şi printre văi, timpul tace. Iar pe pagina de socializare 
online şi la posturile de televiziune se spunea: «Aşa a 
fost să fie!» Și aşa a fost pentru că adevărul s-a retras 
în memorie. Cine va scrie memoriile timpului scurs, de 
bună seamă că va începe capitolul în absenţa unor semne 
grafice şterse definitiv din repertoriul tipografic. În locul 
lor sunt aşezate schiţe de plante şi animale. Divinul, de la 
care se aşteaptă ajutorul scontat, veghează pretutindeni. 
Naşterile se vor înmulţi şi vor risipi tăcerea timpului.”

- Tu vezi ceea ce văd și eu? își atenționă bărbatul vorbitor 

Din culisele formulei 
„Lumea ca teatru”
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Lapte şi palincă
Sunt scene într-un spectacol, oricât de fugare ar fi , 

ce reprezintă o modalitate de joc. Ele provoacă adesea 
variate comentarii, deoarece includ cheia jocului. De la 
textul pentru scenă până la spectacolul ce încorporează 
textul poate fi o cale mai lungă sau mai scurtă, 
însemnând acte de creație bine definite. Dar sunt 
creatori de teatru ce adaptează textul considerându-
se autori absoluți într-un proces al „eliberării depline” 
de viziunea dramaturgului. Eliberarea regizorului de 
textul autorului (deși, totuși, îl transpune scenic, nu 
prin fidelitate, ci „prin propriul său eu convertit în eul 
personajului” – Octavian Saiu, Teatrul la persoana 
I, Nemira, 2016) stimulează instinctul de creație, 
după cum, la fel de bine, poate inocula pretenția 
discutabilă a unei ipostaze artistice. Se pare că la 
tinerii creatori de teatru, atenția se-ndreaptă mai mult 
către spectacol, decât spre scriitura textului. Pentru 
izbânda spectacolului, textul poate sta în anexă. Nu 
face interes textul propriu-zis al autorului, ci triumful 
vizualului care, în timpul desfășurării scenice, își 
poate adăuga alte replici sau dialoguri, în așa fel că 
spectacolul se consideră o adaptare după, sau o idee 
după cutare autor. Neavând text sau refuzând textul, 
regizorul se-ntoarce la improvizație când transpune 
scenic o idee personală prin intermediul actorului 
și-n comunicare, zisă de principiu, cu tehnologicul. 
Alternarea de lumini și umbre sau convergența lor 
în câmpuri sintetice ori osmotice îi vin regizorului 
din tehnologic. Dar printr-un accident sau în lipsa 
unui generator de energie, luminile se pot stinge 
și atunci dispar și umbrele. Și după toată zbaterea 
printre iluziile care, oricum, oscilează, refuzând 
fixația în formă, ca să rămână material de lucru, 
nu pentru eternitate, ci pentru a continua creșterea 
jocului a doua zi (și chiar repetiția lui), va fi nevoie 
să se „caligrafieze” improvizația, adică să se așeze 
replicile într-un scenariu sau, mai pe șleau, să se-
ncerce scrierea textului. „Necesitatea în care se află 
regizorii moderni, mai toți cu intenția de a impune o 
„artă nouă”, de a se explica i-a constrâns și pe ei la o 
literatură în care se exprimă judecăți severe despre ce 
a fost și se propune un nou ideal de artă dramatică”, 
menționează Camil Petrescu, Modalitatea artistică 
a teatrului, în: Comentarii şi delimitări în teatru I, 
Fundația Culturală „Camil Petrescu”, 2006.

Teatrul de imagine sau vizual, despre care se 
vorbește intens și convingător, se vrea preponderent în 
creația spectacologică. Numai că-n ordinea firescului, 
imaginea urmează cuvântului. Și nu numai că a fost 
cuvântul cel dintâi, dar, imediat după rostire, cuvântul 
a provocat imaginea, consolidând-o, căci a dat sens 
vizualului prin învelișul sonor devenit element de 
nutriție, iar uneori, dintr-o ironie, a clintit imaginea 
iluzionând-o în năravul de „a vorbi” fără cuvinte, 
dar tot prin intermediul semnelor ce țin de grafie. 
Când varietatea de forme scenice prin jocul de iluzii 
emoționează și mișcă privitorul, se înlesnește necesara 
pătrundere a minții. Teatrul e gândire. „Gândind, 
privim înainte și pornim la drum”, spune Heidegger 
în Introducere la Metafizică, Humanitas, 2011. Din 
teatrul antic grec s-au păstrat numai textele, adică 
numai cuvintele în alcătuiri de înțelesuri, și mai puțin 
arta spectacolului, adică atmosfera de relaționare a 
sunetului cu vizualul care (atunci și acum) aparține 
de vremelnic. Actorul văzut în inscripții și metope 
este omul tăcut și inanimat pe care actualitatea vrea 
să-l readucă la viață, dar cu mijloacele și percepțiile 
prezentului. În acest sens se pune mare preț pe 
gândire. Dar chiar și așa, gândirea ca un excedent 
de închipuire în absența unor date exacte pentru 
definirea unui lucru sau fenomen, necunoscându-se 
nici originea reală, duce, neîndoios, la aproximarea 
adevărului. Nicolae HAVRILIU

teatrul e gândire

colegul pierdut printre manuscrise. Pajiștea din fața casei e 
plină de flori. 

- Întotdeauna m-am ferit de întrebările dificile, spuse 
bărbatul cel tăcut, pentru ca răspunsul să nu devină o 
povară pentru mine și pentru cei din jur. Dar pentru că mă 
întrebi tu, n-am să le refuz, însă voi fi prudent.

Apoi, desprinzându-se cu greu din descifrarea însemnelor 
din manuscrise și privind pe direcția arătată, bărbatul cel 
tăcut strigă de bucurie:

- În sfârșit! Începe anotimpul zumzetului de albine!
Apoi amândoi, la bustul gol și cu tălpile goale, o zbughiră 

afară și se-nveseliră, precum niște copii, dansând prin 
spațiul verde din fața casei.
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Lăsaţi cărţile să vină la mine !

Gheorghe Simon, Agapia perpetua, 
Poeme, timpul, Iaşi, 2018

Cu o prefaţă - şi prezentare, coperta 
a IV-a - de Mihai Zamfir, cartea de 
170 de pagini a „Fiului Agapiei” (titlul 
prefeţei) vine să pună încă o pietricică 

Re
mu

s V
. G

IOR
GIO

NI

de factură spirituală („spiritul e o coardă 
întinsă”)”, scrie distinsul poet timișorean 
Eugen Dorcescu, în prezentarea de pe 
coperta a patra. La rândul ei, poeta Ela 
Iakab, în prefața intitulată „Peregrinarea 
himerică spre Muntele Alb”, o plasează 
printre cripticii himeriști: „Rafinată și 
sonoră, înzestrată cu o densitate criptică, 
lirica plăsmuită de Maria Bologa țâșnește 
dintr-un flux al vedeniilor...”. Descoperim 
în cuprinsul cărții trei secțiuni: I. Umbra 
orfică. Un sfârșit aparent; II. Râul 
hrănit de mâna ta (Imersiuni) și III. 
Singurătatea din umbra laurilor negri. 
Cităm din ciclul care dă titlul volumului: 

Serpentine este situat în fruntea volu-
mului (se și subintitulează „în loc de 
prefață”), iar cel de titlu, Omul din turn 
(în loc de postfaţă), este pus separat 
la sfârșitul cărții, spre a o rotunji ciclic. 
Multă vreme redactor la „Luceafărul”, 
Nicolae Dragoș este cunoscut ca un poet 
pe linie - dar puțini cunosc antologia 
d-lui din 1989, epurată de autor de toate 
inerentele festivisme. Oricum, nu doar 
prin opera poetică de după „dezghețarea 
apelor” (ne amintim cu nostalgie de ti-
tluri ca: Ritualuri intime, Zăpezi fără în-
toarcere, Scrisoare în sat, Îngândurat 
ca pietrele munţilor, ale căror coperți le 

un suprarealism sonor, un șăgalnic fior 
existențial(ist); elegii ale trecerii în ritm 
postmodern. Și un poet fantast, ironico-
ludic, dar serios. (Cei care până acuma nu 
- vom mai auzi de el!)

Vasile Proca, 
Aer cu spini, Junimea, 2018  

Ce să facem - noi, poeții bătrâni... -, fa-
cem asociații: Ținând în mână bijuteria 
aceasta de carte, nu putem să nu ne 
amintim de prima antologie optzecistă 
Aer cu diamante... (că tot ceva „spini” 
erea și p-acolo!). Cartea lui V.P. apare în 
inspirata colecție Cuvinte migratoare a 

„Recunoști râul, după stolul de păsări 
flămânde... Oglinzile țin ostatec un ți-
păt mut,/ Mâinile păstrează amintirea 
pietrei sacre,/ ... Iar tu, frânt auz, rămâi 
pasărea ieşirii din cuvinte,/ aruncată 
pe țărmul vreunei străine debarcări.” În 
prezentarea de pe coperta a IV-a, A.D.  
Rachieru remarcă ceea ce se întâmplă 
dincolo de „umbra orfică”: „angoasele și 
zbuciumul unui eu încordat, deprimat, 
asaltat de flămânda singurătate”. Este 
matca poetului dintotdeauna, cea în care 
se zbate întreaga viață.

gabriel Hasmaţuchi, 
Noduri, Ed. Agnos, Sibiu, 2018

Prezentată de Răzvan Enache, plache-
ta de 76 de pagini a domnului profesor-
poet este „În legătură cu mine” (primul 
ciclu, de 36 poeme numerotate roman) – 
dar și „În legătură cu tine” (XXX). „Stau 
pe marginea unui abis/ și-mi pregătesc 
rostogolirea// în mine însumi/ să cad// 
ca un gând devenit/ lacrimă...” Mai 
departe aflăm că, de fapt, gândul devenit 
(atât de frumos) lacrimă cade „pe no-
durile unor cruci/ cu numele lor” - 
părinților, s.n. (I). Titlul cărții evocă, 
dar numai formal, titlul lui N. Stănescu, 
Noduri şi semne. Dar de fapt semnele 
existențiale nu lipsesc din această 
carte a poetului sibian: „Strig și nu las 
amintirile/ să iasă la iveală// ca oasele 
prin surpările de pământ” (II); „din 
adâncul unei permanente uimiri/ prin 
coala de hârtie/ răzbate un glas/ ce mă 
întreabă/ câte anotimpuri are veșnicia...” 
(XXIII – din ciclul În legătură cu mine; 
iar în secțiunea a doua avem poeme de 
dragoste). În legătură cu această poezie 
nu putem spune decât un lucru: în hă-
țișul poeziei contemporane - turmă fă-
ră păstori, cetate fără arhonți - multe 
debuturi reprezentative, de acest fel, se 
pierd din pricina nepăsării critice. Pentru 
autorul acestor rânduri, cititor de rând, 
lectura Nodurilor a fost de-a dreptul 
reconfortantă (dar pentru un critic ade-
vărat - ca D. C. Enache, să zicem?...)

Nicolae Dragoş, Omul din turn, 
Editura Revers, Craiova, 2018  

Avem în față volumul (de 240 de pa-
gini) al unui greu al poeziei române, în 
cuprinsul căruia descoperim următoarele 
șase „cărți”: Cartea I Călător prin ano-
timpuri, Cartea II Eu, ea și destinul, 
Cartea III Copacii vorbitori și revoltata 
mare, Cartea IV Păsări care își caută 
zborul, Cartea V Negrăbitele cuvinte 
în drumurile spre izvoare și Cartea VI 
Balade, elegii și alte nostalgii. Poemul 

regăsim acum, peste ani, reproduse pe 
clapetele interioare ale cărții de față), 
N.D. rămâne un poet important. Iar în 
ciclul al treilea, ne regăsim și noi în poeme 
vibrante despre „revoltata mare”. Cât și 
în altele, după cum urmează:  „Oglinda 
apei simpu se-nfioară/ Când barca-și 
taie drum, un zvelt urcuș,/ Prin valurile 
mici, ce încă nu-și/ Cunosc menirea de 
a fi vioară/ [...]/ Prin raza lunii, calmă 
taie-n unde/ Un fel de drum al liniștii 
și-n valuri,/ Insinuate, dorm tăceri din 
maluri,/ Când barca-ncepe-n vis să se 
afunde” (s.n. - poemul Desen, din Călător 
spre nevăzute umbre, Ceres, 2009; în care 
mai remarcăm Stingher, precum o scoică, 
Cu luna-n valuri). Cartea pe care o avem 
în față este prezentată pe coperta din 
spate de Nicolae Balotă, unde N. Dragoș 
este învecinat cu seria marilor lirici ai 
generației orfice: Arghezi, Barbu, Blaga.

Borko Ilin, De azi se moare altfel, 
Ed. Diacritic, timişoara, 2018  

Recent intrat în USR, timișoreanul 
Borko Ilin este o reală speranță a gene-
rației tinere. Mizează pe el (coperta a pa-
tra) Marcel Tolcea și Robert Șerban, care 
descoperă pentru noi, cititorii, o poezie 
totemică și (aproape) tribală, „când vâs-
coasă, când plină de rumegușul vieților 
sale anterioare... (M.T.); „războinică sau 
patetică, victorioasă sau vivantă” (R.Ș.). 
Dar şi Gabriel Timoceanu, în prefaţa in-
titulată chiar „Borco”. Cuprinsul - de 85 de 
pagini - (după câteva preliminarii şoade),  
include următoarele cicluri: Inima, Văd 
și aud, Vara, Toamna-n coroane, Iarna, 
Jaguarul, Să-ți aud tăcerea pe limba 
mea... Lipsește Primăvara..., de ce? Iată 
de ce: aflăm dintr-un moto la poemul 
Toamna-ntre coarne: Când vine iarna, 
aştept să sar peste primăvara care-i 
urmează, să mă trezesc direct în vară, ca 
să pot fi din nou plin de toamnă). Fiecare 
ciclu este ilustrat cu o stampă de Bajko 
Attila. Pe clapeta a doua este o scurtă 
prezentare a autorului, de unde aflăm 
că a mai publicat cinci cărți de poeme - 
cele două în limba română având titluri 
incitante, interesante. Adio, gondolier, 
vin caii - 2009 și Aşteptăria, 2015. Dar ia 
să vedem și pe cont propriu cu cine avem 
de-a face: „Te-a luat cu el ciobanul, vară,/ 
femeie să-i fii, printre câinii de la stână,/ 
și femelă alfa, mireasă bătrână/ ... te-a 
luat cu el fierarul, vară,/ nicovale-n loc 
de inimă să-i crească/ [...] Ți-a-ncărunțit 
privirea, vară fără râuri,/ și ți-e inima tot 
mai rece, -nfierbântată doamnă,/ de azi 
se moare altfel, de astăzi e toamnă” (De 
azi se moare altfel). Noi descoperim aici 

importantei edituri iașiote, în care au mai 
„migrat” și Ioan Paul al II-lea - cunoscut 
lumii şi ca poet -, Ovidiu Genaru sau 
Petr Hruska (ce companie mai selectă 
ați vrea?). Dar, în cele 100 de pagini 
ale culegerii, poetul Vasile Proca face 
desigur cinste și el acestor haruspicii, 
cuvânt traductibil și prin auspicii-de 
har... Gheorghe Grigurcu și Ioan Holban 
sunt cei doi importanți critici de poezie 
care-l prezintă, sumar, pe coperta a patra. 
Primul vede în el un reprezentant al „mi-
zerabilismului indigen”, poet al unei 
stări de criză existențială. Iar al doilea, 
care ia în calcul poezia: „o interogație 
asupra condiției umane”. De această re-
alitate ne dăm seama și noi dechizînd 
această carte și recomandând-o călduros 
cititorului: „Număr mâini făcute lanț 
uman: de inimi de rugi, de praf (...)/ ... în 
vechi toamne, gânduri spânzurate:/ cât 
de simple și prea vii le văd,/ de ploi reci 
le-aud numărate/ noaptea toată, Iisuse, 
a fost un prăpăd (...)”. Dar, din păcate, 
spațiul nostru s-a terminat!

Ana Kremm, Visul pietrei 
(65 de poeme), Ed. Cosmopolit-Art, 

timişoara, 2018 
Cu o prefață de Ionel Bota, placheta de 

versuri a Anei Kremm mai beneficiază și 
de prezentarea Liubiței Raichici, luată 
din cartea cu titlu poetic, Cuvintele între 
pământ şi cer: „Sobrietatea și simplitatea 
construcției... unde putea să mă ducă 
decât la celebrul nostru poet bănățean, eu-
ropean... (etc.), Vasko Popa (?)” Cu titluri 
monoverb, poemele cărții sunt împărțite 
în două cicluri lătineşti: I. Testimonium 
feminae și II. Saxum volutum; dar cum 
nu aveam dicționarul latin-român la în-
demână, ne-am uitat în - nu la - Cuprins 
(unde nu scrie): și am văzut că cele două 
înseamnă „Mărturia femeii” și „Piatra ca-
re se rostogolește”. Dincolo de aceasta, 
poeziile autoarei cărășence sunt parabole 
existențiale, simple - dar nu simpliste: 
„M-a atins ușor, sibilinică./ S-o poftesc 
în țara singurătății/ sau să-i mai închid 
odată ușa?... mi-a dăruit cuvintele,/ pietre 
fierbinți./ [...] Jocu-i mereu neterminat,/ 
arbitri inventează reguli/ ... Doamna poe-
zie propune calea./ Eu deschid porți, visez 
și îmbrățișez pietre” (Doamna P.). E clar 
ca bonjour - tot într-o limbă din lătinie - 
dna Anna s-a lăsat atinsă de aripa poeziei, 
pe care a (și) poftit-o în țara singurătății 
dumisale! (O altă carte de-a autoarei, 
parcă și mai frumoasă este Pescuitorul 
de metaphore, editată la TIM Reșița, a 
dlui Jurma, în 2015 și - minunat - ilus-
trată de Andreea Kremm).

la edificiul iubirii sale de-o viaţă faţă de 
acest areal sacru - ca orice credincios, 
care are posibilitatea să facă ceva 
pentru Împărăţie. „Agapia, nume eufo-
nic, concentrat de istorie, de peisaj 
moldovenesc, de credință și poezie, 
devine prin versurile lui Simon punct 
semnificativ pe harta literaturii” (M.Z.). 
Cândva, Alex Ștefănescu întocmea hărți 
„ale resurselor de talent literar” (de care, 
ulterior, cam uitase); la fel opera lui Gh. 
Simon pune faimoasa mănăstire pe harta 
literară a țării. Între cele 12 titluri de 
poezie ale autorului - inclusiv cel de față 
- descoperim mai multe semne de acest 
fel: De la Amin Agapia și Dialoguri 
la Agapia (interviuri) - 2014 - la Fiul 
Agapiei, cea din 2015, opera poetului 
nemțean se întregește întrupându-se 
întru Logos: Viaţa după Iisus (1996), 
Ardere de tot (2009) sau Canonul iubirii 
(I și II: 2014/15). Iubirea de Dumnezeu 
și de acest loc sfânt - loc de pelerinaj al 
tuturor românilor, alături de Voroneț, 
Humor, Sihăstria ș.m.a. - însuflețește 
toate poemele lui G.S. Cum era și de aș-
teptat, cele trei cicluri ale cărții se leagă 
exclusiv de subiect: Prolog Agapia, Via 
Agapia și Agapia Perpetua. Apucăm și 
noi - pe urmele autorului, cu cititorul de 
mână - , tiptil pe calea din mijloc, Via 
Agapia: „Fără să o fi cunoscut vreodată/ 
nimeni/ din uitata străinime/ titptil vine 
ea și se așează lîngă tine// ... din negura 
vremii/ din depărtări ascunse/ ea pare 
a fi de când lumea/ lîngă tine, străine// 
... și nu se grăbește/ și tot ce prisosește/ 
din auguste tăceri celeste.../ ... ca o rugă-
ciune rostită-n pridvor/ ea e tăcerea vie 
din privirea tuturor” (Ea vine tiptil).

Maria Bologa, Râul hrănit 
de mâna ta, Eubeea, 2018 

După Lumina din ochii insomniilor, 
scoasă la aceeași editură timișoreană (că-
reia Maria îi este prin veac, consecventă), 
noua carte a colegei noastre - pe care, 
iată, din cauza afluxului editorial o 
prezentăm cu întârziere - vine să facă un 
pas înainte pe aleea orfismului poetic/
noetic, cum este categorisită poezia 
marca MB. În prefața la precedentul, 
menționatul volum - „Revitalizarea poe-
ticii orfice” - Mirela-Ioana Dorcescu o 
plasează pe poetă, cum ziceam „în pre-
lungirea prolificei tradiții orfice”. Dar 
Maria Bologa este - cum se și cere astăzi 
- un literat complet: poetă și eseistă, scrie 
și proză, excelând apoi și în genul cel 
mai greu, critica literară. „Într-un veac 
trupolatru, materialist și ateu, doamna 
Maria Bologa cultivă un lirism diafan, 
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Cartea Românească Iași și la sediul USR București

24 meridiane

Adriana Hoyos este o scriitoare, producătoare, 
manager cultural și cineastă  hispano-columbiană. 
În 2005 a fondat agenția La Huella del Gato care se 
ocupă cu desfășurarea proiectelor cinematografice și de 
publicitate. Conduce de 14 ani Festivalul de Film Visual 
Cine Novísimo. A publicat volumele de poezie: La 
torre sumergida (Turnul scufundat) March Editor, 
Barcelona, 2009, La mirada desobediente (Privirea 
neascultătoare) Devenir Editores, Madrid, 2013 și Del 
otro lado (Pe cealaltă parte) Huerga & Fierro Editores, 
Madrid, 2017. În 2015, poemul său A una dama de 
Tsárskoye Seló (Unei dame din Tsárskoye Seló)  a fost 
finalist la ediția a doua a concursului de poezie II Premio 
Internacional de Poesía Jovellanos și a fost inclus în 
cartea El mejor poema del mundo (Cel mai bun poem 
din lume) (Ediciones Nobel, Oviedo, 2015). A participat 

Cel mai recent roman al lui Bernhard Schlink 
reconstituie viaţa unei femei de o dîrzenie şi 
o vitalitate remarcabile, ce-şi trăieşte iubirea 
imposibilă pe parcursul unui interval istoric 
cuprins între finele secolului al XIX-lea şi anii 
1970 în Germania. Olga este o poveste despre 
iubire şi singurătate, despre forţă şi neputinţă, 
despre certitudine şi rătăcire, despre tensiunea 
care se naşte între istoria personală şi istoria 
comună a unei naţiuni ce traversează două 
războaie mondiale devastatoare. Imaginea per-
sonajului central se întregeşte şi capătă treptat 
profunzime prin împletirea celor trei părţi ale 
cărţii, cu trei perspective narative distincte, 
urmărind evoluţia Olgăi Rinke şi neaşteptatul 
deznodămînt al poveştii ei. Scriitorul german 
Bernhard Schlink s-a născut în 1944 la 
Bielefeld. A studiat ştiinţele juridice şi din 
1992 a fost profesor la Universitatea Hum-
boldt din Berlin. Din 2006 a hotărît să se 
dedice în întregime scrisului. A debutat ca 
autor de ficţiune cu romanul Dreptatea lui 
Selb (1987), primul volum dintr-o trilogie 
poliţistă care s-a bucurat de un mare succes la 
public şi care cuprinde de asemenea volumele 
Înşelăciunea lui Selb (1992) şi Crima lui 
Selb (2001). Afirmarea internaţională o 
datorează însă romanului Cititorul (1995), 
tradus în peste patruzeci de limbi, distins cu 
numeroase premii şi ecranizat în 2008.

n Olga, cel mai recent roman al 
lui Bernhard Schlink, o capodoperă

Între două cuvinte 
– inexacte – 

Descifrez sensuri și sentimente
Într-o carte fără nume trăiesc

La ce îmi folosesc exactitudinile 
Când mi-e de-ajuns o emoție
Purul dictat al muzicii

Exactitudini frumoase toate  
Dar mai frumos este misterul 
Ce nu se atinge și nu se palpează
 
Doar ceea ce nu se măsoară 
Mă salvează de ochiul morții 

Închid ochii  
ca-ntr-un joc
Și se întâmplă atunci existența
Dans sau efemeră succesiune a zilelor
Topografie a sunetelor și a culorilor
Rută care conduce spre tăcere

A-și lua zborul
A scrie cuvinte pasăre 
Pentru a-și lua zborul

A scrie în singurătate 
Și ca un nebun
A recita cu voce tare

Cu lumina prinsă între pleoape
Cu neliniștea absolutului 
A scrie cuvinte foc
Pentru a incendia cerul 

A scrie cuvinte umbră
Pentru a revela fosforescența
A scrie cuvinte noi 
Din cuvinte mușcate

A scrie fără puncte
Și a șterge frontiere
A scrie cu îndârjire
Provocarea viselor

A scrie despre moarte
A scrie despre ochii tăi
Sau despre întoarcere 
A scrie copil pentru a râde cu el
A scrie despre compasiune
Și a suferi atunci cu 

A scrie cu un astrolab
Pentru a găsi trupurile
Pierdute în noapte

A spune rugăciunea
Pentru a înăbuși teama
Pentru a calma neliniștea
 
A scrie cu celălalt 
pentru a muri mai puțin 
Pentru a eluda timpul
A scrie și a aprinde 
scânteia revoluției

Astăzi ninge la Madrid  

Dacă vrei să ștergi distanța 
Deschide ochii 
Și contemplă zborul  
Zăpezii pe stradă

Ești tu acum 
Cel care locuiește această clipă 
Cel ce trăiește acest corp  
Cel ce schimbă sensul acestei dorințe 

Zăpada cade persistent  
Așa cum memoria întotdeauna își 
amintește  

Acum ești tu cel ce condamnă visele  
Cel ce traversează oceanul mut 
Cel ce se aruncă-n flăcări  
Și înfiorează acest cer de ape irizate  

În ciuda zilelor și-a nopților 
Inima s-a oprit  
Congelată în pupilele tale  
Timpul nu se scurge

Nebunia și 
beneficiul nerealului    

Voi avea timp să îmi fac o mască atunci 
când mă voi ivi de printre umbre 

Alejandra Pizarnik 

Ce vreau de la această realitate 
insuficientă 
Ce pretind cu materia aceasta 
comună 
Când visele mele sunt ferestre înalte  
Turnuri ce se înalță spre alte ceruri  

Oh Magritte abandonat 
Capul tău în nori  
Corpul tău în pământ 
Girafă tăcută din povești de copii 

Voi avea timp să înțeleg frumusețea 
(Care nu este subiectivă) 
Voi avea timp să găsesc ceva 
Care va fi exact ceea ce nu caut 

III
Cuvânt amânat nerostit 
Săruturi dar nu cuvinte 
Hârtie albă dar nu cuvinte 

Trup întreg
Cuvânt exact

Cuvânt legat de alt cuvânt
Cuvânt învățat
Cuvânt asemănător altui cuvânt
Cuvânt obișnuit 

Acest timp în numele tău
Cuvânt căzut

Între ochii tăi care mă conțin 
Cuvânt înviat 
Cuvânt uitat dezvățat 

Bogotá
Este un timp palid de spital 
Este un Tatăl Nostru care ești în ceruri 
Este un mort pe culoar 
Și un zgomot de avion care ne 
buimăcește

Este un desen de copil 
cu scaune și mese tortuoase 
Este un sunet de apă persistent 
Sunt două mii șase sute de metri de 
neliniște deasupra nivelului mării 
Și asasinate în parcuri 
ca prunele în grădină 

Este o frânare continuă de minibuze 
la fiecare colț de stradă 
Este un timp fără trecut și fără viitor
Este un copil cu  ochi mari 
Care mănâncă un perete 
și surâde după-amiaza 

Bogotá, tu cea care renaști 
din propria cenușă
Inconstantă și falsă purifică-mi ochii
Șterge memoria unde este viața răpită  
Și sărutată într-un constant rămas-bun 

VIII
De unde sunt?
Pașii apei lasă urme
În trupul meu încă mai sunt indicii 

Te trezești odată cu ziua
Și între auspicii și jurăminte 
Va veni seara cu culoarea ei violetă 
Va fi o clipă de o neliniște 
înspăimântătoare 
Ce se va adăposti ca un monstru 
la tine în piept 

Va coborî noaptea sublimă 
pe tâmplele tale 
Și vei găsi în vis răspunsurile poetului

Adriana Hoyos n „Fată, deschide ochii!”, un best-
seller New York times, cu peste 
2 milioane de exemplare vândute

Este frumoasă, inteligentă, ambițioasă, 
amuzantă și o scriitoare talentată. Rachel 
Hollis îți poate spune o poveste care acum te 
face să plângi, iar un minut mai târziu să râzi 
în hohote. Ea și-a format o imensă comunitate 
online, cu peste un milion de membri, 
împărtășind sfaturi pentru o viață mai bună și 
vorbind deschis despre propriile eșecuri. Cartea 
sa, Fată, deschide ochii!, este bestseller 
New York Times, a fost tradusă în 33 de limbi 
și vândută în peste 2 milioane de exemplare. 
Rachel vorbește în acest volum despre cele 
douăzeci de minciuni și concepții greșite care ne 
împiedică să ne bucurăm de fiecare zi. Autoarea 
demontează falsitatea unor idei care o făceau 
cândva să se simtă copleșită și lipsită de valoare, 
dezvăluind strategiile practice cu ajutorul cărora 
a reușit să meargă mai departe. La fiecare pas, 
Rachel nu uită să te încurajeze, să te amuze și 
chiar să te tragă de urechi, pentru a te convinge 
să te trezești la realitate și să crezi în propriile 
tale puteri. Rachel Hollis, care ocupă în acest 
moment prima poziție în clasamentul celor mai 
populari autori de pe amazon.com, depășindu-i 
pe J. K. Rowling sau Stephen King, nu vrea ca 
această carte să-ți schimbe viața. Ci vrea ca, 
după ce o vei citi, să te simți mai puternică și 
astfel să fii în stare să ți-o schimbi singură. 

la diverse întâlniri internaționale de poezie în Columbia, 
Spania, Franța, Italia și Macedonia și a publicat poeme în 
reviste din America și Europa. Unele din poemele sale au 
fost traduse în albaneză, franceză, engleză și italiană. 

Prezentare și traducere: 
Corina OPROAE


