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Despre teamă şi cunoaştere 
(un editorial pe temă dată)

n ilustraţiile numărului n

2 opiniile noastre

Provocat de colegul R.V.G. să-mi dau și eu 
cu părerea despre părerea lui privind frica de 
moarte a lui Dan Stanca, am căutat în arhiva 
României literare nr. 27-28/2017 articolul la 
care face referire, alături, colegul nostru. Ci-
tindu-l, mai bine zis recitindu-l, am constatat 
că amândoi au dreptate, deși, paradoxal, se 
înșeală amândoi. Cu un plus de credibilitate 
pentru DS, care încheie minunat: „cele două 
lumi, de aici și de dincolo, printr-o ilumina-
re, se unesc...”. Păcat că nu și-a continuat 
ideea, adică să o și explice, mai pe înțelesul 
neinițiaților. În ceea ce mă privește, eu cred 
că teama, de orice fel ar fi ea și oricum s-ar 
numi, vine din neștiință, din necunoaștere. 
Într-adevăr, frica de Dumnezeu exclude fri-
ca de moarte, cum spune RVG, dar asta nu-
mai în cazul unui credincios adevărat, care 
își pune toate speranțele în El și vrea să îl 
cunoască, să îl vadă, să îl simtă, cum spunea 
Arghezi: „Rămân cu tine să mă mai măsor,/ 
Fără să vreau să ies biruitor./Vreau să te pi-
păi și să urlu: «Este!»”. Este vorba, așadar, de 
cunoaștere, în ultimă instanță. Dar cel care 
vrea să îl cunoască pe Dumnezeu știe că mai 
întâi trebuie să se cunoască pe sine însuși, să 
înțeleagă ce a vrut să spună Sfântul Francisc 
din Assisi prin „fratele soare” și „sora lună”, 
prin „fratele vânt” și „sora apă”, dar mai ales 
prin „sora noastră maica țărână” și „sora 
noastră moartea trupească”, pentru că 
„moartea a doua cu nimic nu le va dăuna”. 
Cine a înțeles versurile lui Giuseppe Unga-
retti („moartea se ispășește trăind”) sau pe 
cele ale lui Eugenio Montale (”escatologia/ 
nu e o știință, ci un fapt/ de fiecare zi”) nu 
mai are niciun motiv să se teamă, nici de 
moarte, nici de veșnicia ei. Pentru că ea e tot 
atât de veșnică pe cât este Viața. Viața aceea 
pentru care trebuie să te naști din nou, după 
ce ai murit pentru viața aceasta, cu moartea 
dintâi. Căci moartea a doua nu îți va dăuna 
cu nimic, cum spune Sfântul Francisc. Cât de 
frumos spune Isus în Evanghelia după Toma: 
„Cel care găsește înțelesul acestor cuvinte nu 
va cunoaște moarte” și „Cel care caută să nu 
înceteze căutarea până ce găsește și, când 
va găsi, el va fi uluit, el se va minuna și el va 
domni peste TOTUL”. Iată, deci, un îndemn 
la cunoaștere, la autocunoaștere, la Viață!
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„Părerea noastră, 
opusă celei a lui 

Dan Stanca, este că 
frica de Dumnezeu 

nu se suprapune 
peste frica de 

moarte, ci chiar 
o exclude. Dacă 

crezi în Dumnezeu - 
vasăzică „te temi de 
El” - nu mai trebuie 
să te neliniştească 

gândul morţii 
şi nici judecata 
care urmează. 
Versul poetului 
Panait Cerna, 

binecunoscutul şi 
atât de des citatul 
„Nu de moarte mă 

cutremur, ci de 
veşnicia ei!”, este 

de discutat. Pe poet 
nu-l înspăimântă 
durerea şi necu-

noscutul morţii, ci 
consecinţele sale 

veşnice. Parafrazat: 
nu mă sperie 

momentul morţii în 
sine, ci viaţa care 
urmează vieţii.”

Nicolae SILADE

E d i
t o r
i a l

„Frica de Domnul este începutul („şcoala 
înţelepciunii”, Proverbe15:33); toţi cei ce o 
păzesc au o minte sănătoasă”: Psalmul 111:10

Am descoperit acest subiect într-o tabletă a lui Dan 
Stanca, apărută prin 2017 în „România literară” (nr. 27-
28); trebuie să recunosc că admir stilul critico-eseistic 
al prozatorului şi îi urmăresc opiniile. Realitatea este 
că, deşi ne place (mai cu seamă poeţilor) să ne jucăm 
cu această temă majoră: e la modă, cum au fost 
pe vremea romanticilor îngerii, nu ştim mai nimic 
despre moarte. Oricât ne-am învârti noi în jurul cozii, 
n-avem decât o foarte vagă idee în legătură cu ce se 
va întâmpla cu noi după trecerea pragului. Iar frica de 
moarte – care este şi titlul articolului vizat – se traduce 
prin frica de necunoscut („frica de invizibil”, D.S.).

Cu părere de rău, trebuie – de asemenea – să 
recunosc că n-am rămas cu mare lucru din acea 
pastilă publicistică: nu că ar fi confuză sau greu de 
înţeles, dar parcă sporeşte mai tare perplexitatea în 
faţa morţii. De aceea voi fi nevoit să-mi expun aici 
câteva păreri proprii, care s-ar putea să se suprapună 
peste cele ale cititorului. Sau, mă rog, să relatez ce 
ştiu eu că ar crede oamenii despre moarte (cât despre 
mine, să-mi fie cu iertare, dar nu ştiu mare lucru, însă 
nici nu mă tem cine ştie cât; deşi sunt de acord cu cei 
care clamează şi reclamă nebunia celor caracterizaţi 
printr-o totală frică de moarte). Aici prozatorul 
bucureştean are imensă dreptate: „Regimente de 
antropoizi cărora nu le pasă de ceea ce cu tot mai 
multă jenă numim „viaţa de dincolo” ne dezgustă 
şi ne întristează”. E drept că nu i-aş numi chiar 
antropoizi pe semenii mei care nu cred ca mine – care 
nu cred în nimic! – dar, pe de altă parte, şi eu sunt 
de părere că, dintre toate nepăsările omeneşti, cea 
mai urât mirositoare e nepăsarea de sufletul propriu. 

... Dar haidem să vedem ce crede lumea despre 
nemurirea sufletului, credinţă legată strâns 
de realitatea morţii. Într-un articol recent din 
„Contemporanul...”, Horia Vicenţiu Pătraşcu spunea 
că grecii nu credeau în nemurire. Cu toate astea, 
Platon este considerat de teologia modernă aproape 
creştin, tocmai prin avansarea ideii de „Zeu”, 
Dumnezeu unic-suprem. Dar, în fapt/în efect, ştiinţa 
noastră se opreşte – şi ea – la marginea gropii, nu 
vom şti niciodată ce urmează după ea: vom afla doar 
atunci, când probabil va fi cam târziu. 

Foarte interesantă în acest sens consider părerea 
adventiştilor de ziua a şaptea, care – fără să creadă 
într-o nemurire necondiţionată – zic cam aşa: la 
moarte, sufletul din om/suflarea de viaţă rămâne 
cumva „îngheţată” deasupra gropii; ca apoi să 
renască, după 10-100 de ani,  într-un trup nou, la 
învierea de obşte (a tuturor). Când vom fi înviaţi toţi, 
pentru judecată, dar nemurirea este conferită doar 
celor drepţi, pe când ceilalţi, după ispăşirea pedepsei, 
vor fi total anihilaţi. Argumentul lor este următorul: 
dacă sufletul ar avea viaţă conştientă  între moarte 
şi înviere (ar rămâne viu după moarte), nu s-ar mai 
justicica învierea. Dar dacă învierea este numai a 
trupului, nu şi a sufletului?

Nu de aceeaşi părere sunt celelalte culte 
creştine, pentru care ideea nemuririi sufletului 
este subînţeleasă, iar răsplata – de orice fel – este 
veşnică/pentru eternitate. Biblia, de partea sa, 
afirmă sentenţios că Dumnezeu este „singurul care 
are nemurirea şi locuieşte într-o lumină de care nu 

te poţi apropia.” Dar iată că, ajungând noi la mijloc 
de articol (spaţiu publicistic), am ajuns şi în miezul 
problemei: trebuie s-o atacăm frontal! Părerea 
noastră, opusă celei a lui Dan Stanca, este că frica de 
Dumnezeu nu se suprapune peste frica de moarte, ci 
chiar o exclude. Dacă crezi în Dumnezeu – vasăzică 
„te temi de El” – nu mai trebuie să te neliniştească 
gândul morţii şi nici judecata care urmează. Versul 
poetului Panait Cerna, binecunoscutul şi atât de des 
citatul „Nu de moarte mă cutremur, ci de veşnicia ei!”, 
este de discutat. Pe poet nu-l înspăimântă durerea 
şi necunoscutul morţii, ci consecinţele sale veşnice. 
Parafrazat: nu mă sperie momentul morţii în sine, ci 
viaţa care urmează vieţii.

Mulţi oameni - „antropoizii” - nu-şi pun problema 
morţii, a veşniciei, a sufletului, nici măcar nu-i 
interesează dacă există vreun Dumnezeu. Dar când 
îi atinge o durere de măsea, un junghi, ceva, strigă 
au, Doamne! Chiar credincioşii se tem, nu atât de 
consecinţele veşnice ale morţii (pentru că se încred 
în ceva – în Cineva), cât de mizeria ei: boală, suferinţă 
prelungită, decrepitudine. „Complexul BBM”, cum 
îl numea cineva: boală – bătrâneţe – moarte. De 
aceea, laşii fug de posibilele consecinţe trupeşti 
prin suicid; de celelalte, sufleteşti, oricum nu putem 
fugi. Iar consecinţele acestea nici nu mai depind 
de credinţa/necredinţa - ignoranţa, nepăsarea, 
obrăznicia - noastră: Dumnezeu există indiferent 
dacă credem sau nu în El; catadixim noi să ne plecăm 
orgoliul intelectualist sau cel de „creatori”. (O altă 
mare enormitate, cea a creatorilor de frumos este 
să se creadă în concurenţă cu Dumnezeu; sau că ar 
contribui cu ceva la marea Creaţie; mai degrabă am 
recunoaşte că suntem simpli imitatori.)

Acum, desigur, nu este prea „corect...” să evoc 
argumente teologice, dar Bilbia - cea care dă 
glas tuturor întrebărilor noastre, acordându-le şi 
răspuns - , deşi „zgârcită” şi ea la acest capitol, 
spune textual: „Scumpă (preţioasă) este înaintea 
Domnului (Iehova) moartea celor iubiţi de El (loiali 
Lui)” – Ps. 116:15.  Deşi, în opinia noastră, cel mai 
forte argument teologic - şi cel mai simplu în acelaşi 
timp - este argumentul ontologic: prezenţa fiinţelor 
create pe planetă dovedeşte existenţa unui Creator... 
O, am fost inseminaţi, aduşi aici de pe alte planete?... 
Aferim, dar acolo cine ne-a plantat? (Un singur lucru 
rog cititorul: să nu-mi aducă ca argument întrebarea 
cine L-a făcut pe Dumnezeu. E o întrebare profund 
cacofonică, de aceea am şi subliniat-o în text.)

Apostolul Pavel spune undeva, prin epistolele sale 
adresate bisericilor: „Căci pentru mine a trăi este 
Christos, şi a muri e un câştig”; şi (parafrazat): „Aş 
vrea mai degrabă să mă mut, spre a fi permanent 
împreună cu El”.  Frica de Dumnezeu exclude frica 
de moarte, pentru că El, prin Fiul (pe cruce) a învins 
moartea; şi nu pentru Sine Însuşi - El oricum era 
nemuritor - , ci pentru toţi cei care cred în El. De aceea, 
această frică nu este una agonică, angoasantă: o 
spaimă, ci mai degrabă un profund respect; reverenţă 
unită cu evlavie. Creştinul „a trecut din moarte la 
viaţă şi nu mai vine la judecată”! (Să nu te superi pe 
mine cititorule, că nu-ţi dau – mură-n gură – toate 
referinţele biblice. N-ar strica să mai răsfoieşti şi tu 
prăfuita Carte, care te poate feri, nu de moarte, ci de 
frica de moarte. Ea te poate păzi de „năvodul oniric” 
şi de toate influenţele unor false filosofii religioase 
care ne invadează acum: noul păgânism).    R.V.G.

Frica de moarte / frica de Dumnezeu

LUgoJENI LA FEStIvALUL INtERNAţIONAL 
DE POEzIE „DRUMURI DE SPICE” DE LA UzDIN
n În data de 3 august 2019, în cadrul Zi-

lelor Uzdinului, ediția a XI-a, s-a desfășurat 
la Uzdin, Voivodina, Serbia, cea de-a XXVI-a 
ediție a Festivalului Internațional de Poezie 
„Drumuri de spice”, unul dintre cele mai va-
loroase festivaluri din arealul românesc, unic 
pentru românii din Serbia, cu participare in-
ternațională. Organizată de Societatea Lite-
rar Artistică „Tibiscus” din Uzdin și prezidată 
de cunoscutul poet Vasile Barbu, un prieten 
bun al românilor, ediția din acest an a adu-
nat, din nou, în Uzdin, poeți, critici literari 
și iubitori ai cuvântului românesc scris din 
România, Moldova, Macedonia și Voivodina. 
Marele Premiu pentru Poezie „Sfântul Gheo-
rghe” al celei de-a XXVI-a ediții a Festivalului 
Internațional de Poezie „Drumuri de spice” 
din Uzdin, 2019, i-a revenit lui Ioan Pintea, 
preot paroh și poet de excepție din Bistrița-
Năsăud, pentru valoroasa operă literară. 
Pe lângă marele premiu s-au mai acordat și 
alte premii și distincții.  La ediția din acest 
an, din Lugoj au participat două scriitoare: 
Maria Rogobete, poetă și actriță a Teatru-
lui Municipal „Traian Grozăvescu”, și Adri-
ana Weimer, poetă și jurnalist cultural, de 
la Biblioteca Municipală Lugoj, care au fost 
distinse cu două premii internaționale „Hris-

ov de Excelență”, în semn de recunoștință și 
respect, abnegație, tărie de caracter, profe-
sionalism și laudă pentru apartenența la pa-
tria comună - limba română. Alături de cele 
două scriitoare, la acest eveniment au mai 
participat din Lugoj: col. Ioan Teca, Liliana 
Teca, Daniel Rogobete, jurnalistul Nicolae 
Toma, dr. Oana Groza și dr. Marius Groza.

FEStIVALUL INtERNAţIoNAL „LUgoJ CLASIC” 
n Festivalul Internațional „Lugoj Clasic” a 

ajuns în acest an, spre bucuria organizatori-
lor, partenerilor și directorului artistic, mez-
zosoprana Aura Twarowska, la a IV-a ediție.  
Timp de două săptămâni, 1-14 septembrie 
2019, în Lugoj s-au derulat recitaluri vocale, 
recitaluri instrumentale - pian, orgă, chitară -, 
spectacol de operă, lansare de carte, jubileu, 
reprezentație teatrală, bal, expoziție etnogra-
fică și prezentare de modă, Lugojul devenind 
astfel o capitală a culturii. Manifestările s-au 
desfășurat la la „Casa Bredicenilor”, la Sina-
goga Neologă, la Teatrul Municipal „Traian 
Grozăvescu”, la Catedrala Greco-Catolică, la 
Atelierul „Larissa Shoes”, la Muzeul de Is-
torie, la Cercul Militar.Marți, 3 septembrie 
2019, la „Casa Bredicenilor”, a avut loc lan-
sarea cărții „Șapte zile, plus încă una - Mircea 
Mihăieș în dialog cu Ilie Stepan”, lansare ur-
mată de un recital instrumental de excepție, 
„marca” Ilie Stepan și Horea S. Crișovan, cu 
mare priză la publicul lugojean prezent.

Adriana WEIMER

LiteratURA oraşului
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Am citit primul volum al tetralogiei 
«Eu nu ascult de nimeni» cu un şir 
de pagini despre Lugoj.  Pe urmă, ispitit 
de detaliile lugojeneşti, pe celelalte. Şi 
alte  pagini cu o mărturie despre întâl-
nirile cu lumea lui Nicolae Breban.  

Cornel  UNGUREANU

Nicolae Breban  e un prozator atât 
de puternic încât o seamă dintre 
prietenii lui i-au devenit discipoli. 
Prozatori importanţi, zicem azi. Elena-
Maria Cernăianu  nu face parte 
dintre «lugojenii» edificaţi de Nicolae 

Breban. De altfel, însuşi prozatorul o 
caracterizează cu simpatie, dar şi cu o 
anume reţinere: «Elena-Maria Cernă-
ianu încearcă să-şi înţeleagă propria-i 
existenţă plonjând în istoria dramatică 
a fiicei ei, Claudia, emigrată în Elveţia, 
mama lui Kyle. / E un colaj emoţionant 
între biografie, memorie şi fantasmele 
unui dublu creator – mamă, dar şi 
cineva hipersensibil, fascinat de forţa 
cuvântului. O felicit şi îi doresc data 
viitoare ficţiune sută la sută cu aceeaşi 
pasiune şi claritate a acţiunii».  Scriem 
„cu o anumită reţinere”, dar cu câteva 
superlative importante pentru dialogul 
între cei doi „lugojeni”. E dialogul 
dintre doi „lugojeni”, determinaţi de 
bucuria/harul de a scrie. Doi sau mai 
mulţi lugojeni? Romanele, trilogiile sau 
tetralogiile lui Nicolae Breban trec de 
zece mii de pagini. Cred. Dar romanele 
lui Gheorghe Schwartz, cele zece-un-
sprezece volume din ciclul „Cei o sută” 
nu trec de 5.000 de pagini?  Tetralogia 
Elenei-Maria Cernăianu, „Eu nu ascult 
de nimeni”, are aproape o mie de 

pagini. Colajul emoţionant despre care  
scria Nicolae Breban, „între biografie, 
memorie şi fantasme” lasă loc pe multe 
pagini unor evenimente. Zilele revoluţiei, 
Anul 2000, 2001, 2002 sunt înregistraţi 
cu entuziasm, cu melancolie, cotidianul 
este redefinit, ca şi sărbătorescul, sub 
semnul iubirii faţă de un celălalt aflat ... 
departe. Iată cum începe Anul 2002: 
„Încă de la începutul lunii decembrie 
am trăit intens apropierea sărbătorilor, 
cu pregătiri, cumpărături, cozonaci şi o 
profundă stare de pace, secondată de 
acea bucurie ce-ţi inundă întreaga fiinţă 
altfel decât în alte ocazii, legitimă şi 
autentică, venită din Iesla de la Betleem. 
Mi-am promis solemn să fiu veselă 
de Crăciun şi de Anul Nou. O candelă 
aprinsă, plină de speranţe, îmi anima 
acţiunile, alegerea bradului din piaţă, 
urmând să-l împodobesc într-o strare 
de creativitate divină”.

Dacă scriem despre „romancierii 
lugojeni” - despre cei care, într-un 
moment sau altul, au abandonat oraşul, 
devenind celebri în Capitală  - ar trebui 
să începem cu Anişoara Odeanu. Şi cu 
prozele ei târzii, apărute după 1967. 
Sunt anii în care Anişoara Odeanu îşi 
regăseşte copilăria/adolescenţa scriind 
altfel despre cei care au pregătit Unirea. 
Cum arată 1918 în romanul Anişoarei 
Odeanu, „Acele lucruri mari”? Şi cum 
arată 1989 în romanul „Eu nu ascult de 
nimeni”? Sau anii următori, în romanul 
Elenei-Maria Cernăianu? 

Şi Adrian Dinu Rachieru aminteşte, 
în felul lui, de „fantasmele unui dublu 
creator”, subliniind „ampla desfăşurare 
prozastică, de irepresibil elan confesiv”, 
„cu sfătoase inserturi eseistice”. Tetralo-
gia „Eu nu ascult de nimeni”  probează 
forţa epică a autoarei, crede Adrian Dinu 
Rachieru. Ce aş mai adăuga eu, dincolo 
de  geografia literară lugojenească? 

„Bucuria de a scrie, energia de a tran-
scrie respiră pe fiecare dintre paginile 
– numeroase – ale autoarei. Cum se vor 
desfăşura întâlnirile acestei cărţi, tandru 
brebaniene, cu suporterii credincioşi sau 
necredincioşi ai romancierei, rămâne 
încă de văzut”, scriam după  apariţia 
primului volum. 

După lectura celui de al patrulea, 
numesc identitatea lugojenească a scrii-
torului. Şi acel „rămâne încă de văzut” 
aparţine fiecărui scriitor de azi. De azi, 
de ieri şi de mâine.

Elena-Maria Cernăianu 
şi identitatea «lugojeană»

Frica de moarte / frica de Dumnezeu

pixeli (7)
în ziua aceea soarele nu s-a mai văzut răsărind de după careul de blocuri din 
jur îl știam însă acolo dimpreună cu luna venus mercur și restul planetelor 
niște pixeli într-o nesfârșire pixelată altfel de unde lumina aceea de zi în care 
vezi ca prin ceață da era ceață deasă în jur dar lumina ochilor te ajută să vezi 
lumina lumina aceea care-l luminează pe orice om care vine în lume

și prin ceața aceea am văzut turtureaua streptopelia turtur cum se așează pe 
balustrada balconului și se uită la mine se uită prin mine ca și cum ar vrea 
să-mi transmită mesajul că pământul e foarte aproape aproape în noi și noi 
în pământ și după o călătorie prin ape pe sub peste ape trebuie să-ți scoți 
încălțămintea din picioare pentru că locul pe care calci este sfânt da da

pământul e sfânt altfel cum să dea verdeață iarbă cu sămânță și pomi roditori 
cum să rodească după soiul lor toate semințele îngropate vedeam ca prin ceață 
era ceață deasă în jur stăteam pe balcon și sorbeam din cafeaua de dimineață 
da după patru zeci de zile de ploaie după patruzeci de nopți stăteam pe balcon 
și fumam ca un marinar la timonă lângă sticla goală de rom 

stăteam pe balcon și vorbeam de unul singur vorbeam de unul ca un prelat 
în amvon apoi turtureaua a zburat ceața s-a risipit și s-a făcut dimineață cu 
adevărat dimineață prima dimineață pe pământ ai zice chiar o nouă viață în 
care lucrurile au și un alt înțeles și chiar o viață a lor da încă o dată da da 
pentru lumină da pentru viață da pentru tot ce există în nesfârșirea pixelată

nicolaesilade.blogspot.com
Nicolae SILADE

poeme în proză

Șirul vitrinelor cu personalități, realizate de cel mai 
eficient colecționar al lor, continuă. Reșița, Caraș-
Severinul se pot considera salvate de consecința 
posterității, căci tot ce le reprezintă – prin rădăcini 
și prin urmle trecerii lor pe aici – a fost fixat în cărțile 
de portrete și interviuri ale unui adevărat campion al 
genului, care este ziaristul și scriitorul Titus Crișciu. 
O excelentă sursă de inspirație prin varii categorii 
de cititori, printre care nădăjduim să se afle într-un 
târziu și factorii responsabili de înzestrarea noastră 
cu monumente de for public. Dar să nu ne abatem 
de la gândul de începere a acestor rânduri.

Avem sub ochi cea mai recentă vitrină, cum 
spuneam, semnată de Titus Crișciu, Reverențe 
pentru semeni*, lansată la Reșița în martie 2019. 
În două capitole, I - Interviuri și II - Portrete si 
ecocări, el realizează din nou un captivant tablou, 
care dă seamă despre ce se întâmplă frumos și 
important în acest loc. Publicul țintă este, de bună 
seamă, unul larg, toți cei care țin într-un fel sau 
altul la/de aceste meleaguri, în care se recunosc și 
de la care se revendică. Dar și alții, nu puțini (pot să 
depun mărturie), interesați de ce se mai întâmplă în 
aceste locuri de poveste.

Le style c’est l’homme. Ziaristul are talentul de 
a se afla la momentul și locul potrivit (sau de a le 
înlesni... potrivirea), pentru a scoate semnificativul 
personalității și activității celui intervievat. O spun 
în treacăt, spre a nu repeta cea ce se știe de mult. 
Interesant că – ziarist vechi – nu s-a lăsat totuși 
influențat de imperativele îngrăditoare ale timpului 
neprielnic. Presa cenzurată nu a lăsat urme, nu i-a 
alterat iremediabil condeiul (cum s-au văzut cazuri), 
acea „corectitudine politică” avant la lettre... S-a 
scuturat de ea.   

Și mai este considerabilul travaliu din spatele 
prezenței discrete a gazetarului, care lasă prim-
planul figurii celui „interogat”. Este documentarea 
îndeobște laborioasă, variată, întinsă în timp și 
obiective multiple cu privire la acesta din urmă, 
ceea ce susține atât tonusul lecturii, dar mai ales pe 
acela al interlocutorului, care astfel participă „trup 
și suflet” la dialog.

Fiindcă vorbeam de stil, sunt unele întorsături de 
condei și formule de prezentare pe care le-a păstrat 
de la începuturile în ale scrisului. Ele nu sunt însă 
tributare necesităților presei scrise acelor vremuri, 
ci note particulare, caracteristice autorului, devenite 
azi semne ale unei consecvențe agreabile la lectură, 
având desigur un farmec retro, de natură să încânte 
mai cu seamă adresanții sensibili, mai cu seamă 
doamnele cuprinse în florilegiile sale jurnalistice.

Demersul lăudabil al acestui colecționar de 
caractere, de personalități marcante și de modele 
umane pune în fața cititorilor, poate chiar a publi-
cului larg, tagma aleasă a celor care duc înainte 
societatea; fără ei, cetatea ar avea mari dificultăți de 
a ieși din vremuri grele. Le traversăm și azi și aflăm 
că mai avem la cine să ne raportăm: personajele lui 
Titus Crișciu, în urma cărora, cu distinsă modestie, se 
plasează și el însuși, fie și în spațiul lecturii oricăreia 
din cărțile sale. Avem în vedere bunăoară cele 
recente, Întâlniri memorabile (2017), Aniversați și 
alte scrieri (2015), Adunate din sertar (2016) și, de 
bună seamă, Reverențe... de ultimă oră.

I se cuvine, la rându-i, reverență și cât mai mulți 
cititori, prezenți și viitori.  ________________

*Reverențe pentru semeni, Editura Tim, Reșița 2018                                             

Anton GEoRGEsCu
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Titus Crişciu, 80
Cum nu există eveniment cultural 

în Banatul Montan de la care Titus 
Crişciu să lipsească, putem spune că 
nici Actualitatea literară nu poate 
apărea fără semnătura dumnealui. 
şi pentru că pe 30 septembrie 2019, 
Titus Crişciu  împlineşte 80 de ani, 
îi urăm din toată inima „La Mulţi 
Ani!”, sănătate multă şi împliniri.
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Iată o exclamație numai bună ca titlu atracțios. Am 
împrumutat-o dintre zisele unui personaj al recentului 
roman al lui Ion Nicolae Anghel, Cartea Boemei1. 
Atâta doar că, de fapt, exclamația îi aparține chiar 
autorului, intimității sale tăinuite până acum, și exprimă 
perplexitatea de el însuși trăită cu ani în urmă, când s-a 
pornit să scrie acest roman și a avut revelația dimensiunii 
travaliului la care s-a înhămat, răscolind, cum răscolești 
un furnicar,  un univers fabulos, încă de nimeni explorat 
în toată diversitatea sa tipologică. Să tot fie vreo trei, 
patru ani, de nu cumva mai mulți, de când am aflat, 
am urmărit și am așteptat acest roman pe care, acum, 
după ce l-am străbătut, deloc ușor, mi se revelează ca o 
carte cu istoric. Nu pentru că a avut parte de o elaborare 
trudnică, de durată, ci fiindcă vine din interioritatea,  
trăirile nemijlocite și experiența profesională a celui ce 
a scris-o. S-a și spus că ne aflăm în fața unui „roman al 
editorului”. E adevărat, dar aceasta e doar o față a cărți, 
din care au derivat celelalte. Ion Nicolae Anghel este un 
pasionat al profesiunii căreia nu știu 
cât de întâmplător sau premeditat i 
s-a dedicat. După absolvirea, în 1971, 
a Facultății de Filozofie din București, 
s-a stabilit la Timișoara, unde, tot cam 
pe atunci, în ianuarie 1972, s-a înființat 
editura „Facla”, unde s-a angajat ca 
redactor. Iar adevăratul editor este 
redactorul, el citește, purecă, evaluează 
și, până la urmă, decide soarta cărții 
(când, bineînțeles, nu intervine cenzu-
ra...). A avut șansa ca această „fișă a 
postului” să corespundă preocupării 
sale predilecte – coabitarea cu cărțile – 
și astfel o obligație de serviciu să devină 
o profesiune pasională, chestiune de 
viață, căreia i-a rămas definitiv dedicat 
și la Editura de Vest, succesoarea, în 
1990, a „Faclei”, iar apoi la „Amarcord”, 
propria editură, unde, în sfârșit, a putut 
edita doar cărți una și una, printre care, 
semnificativ pentru  respectul purtat acestei profesiuni, 
nu cred că tocmai întâmplător, a editat și „caietele” unui 
alt mare om al propagării cărții, Mircea Sântimbreanu2. 

Dar, odată cu marile satisfacții pe care i le-a oferit 
această profesiune practicată cu aproape maniacală 
acribie, ea i-a oferit și privilegiul spectacolului fastuos 
al vanităților și orgoliilor aflate într-o continuă ebuliție 
în cercul exclusivist al boemei care aureolează lumea 
literar-artistică. E un univers aparte pe care Ion Nicolae 
Anghel îl urmărește fascinat, cu delectări și repulsii, atât 
sub aspectul boemei ca stare de spirit, cât și ca fenomen 
social în ipostaza localului „Boema”, loc de adunare 
a unei „faune” specifice, a veleitarilor și magiștrilor, 
arenă a unei coabitări oarecum simbiotice între „boema 
bazală” și „boema de gală”, a confruntărilor derizorii și 
a manifestărilor elitare. „Acțiunea”, ca să zic așa, deși 
cartea n-are o tramă epică propriu-zisă, fiind, de fapt o 
amplă frescă, se desfășoară într-o Timișoară dinainte 
de 1989. Autorul, prezent în timp real atunci, pătrunde 
și în roman acum și, printre capitolele în care sunt 
prezentați câțiva dintre protagoniști, se numără și cel al 
lui Alexandru Medoia, redactorul de carte din editură, 
nimeni altul decât alter ego-ul literar al autorului, ca un fel 
de raisonneur sau arbitru, admirat și prețuit deopotrivă 
de întreaga „faună”. Prin modul narcisiac în care se 
autoportretizează, Ion Nicolae Anghel își desfășoară 
propriul crez, o viziune  personală asupra lumii și vieții, 
care s-a configurat din frecventarea cărților cardinale 
pe fondul spectacolului oferit zi de zi într-o ambianță 
profesională foarte divers și efervescent populată. De aici 
și capacitatea de individualizare a personajelor, ale căror 
prototipuri sunt în majoritate reale, mai mult sau mai 
puțin ficționalizate, cu excepția celor cărora le-a păstrat 
numele. Cartea Boemei e un roman cu cheie, spre deliciul 
voyeurilor literari, dar asta n-are importanță, de vreme 
ce, sub nume reale sau fictive,  romanul oferă o vastă și 
foarte colorată galerie a tipologiei umane, care depășește 
prin semnificațiile ei simpla anecdotică locală.

Personajele sunt nenumărate și mereu apar altele, 
și toate se lansează în lungi monologuri, intersectate 
și cu dialoguri, cu povești despre ceilalți, toți dedulciți 
la „dezvăluiri”, furați de ceea ce doamna Mirela-Ioana 
Dorcescu, în ampla cronică a d-sale3, numea „mirajul 
zicerii ca denunțare”. E, într-adevăr, un miraj și totodată 
o tentație irezistibilă aceea de a povesti „lucruri” despre 
alții, ceea ce, aici, dobândește prestanța unei bârfe fa-
buloase, care se mai întâmplă să derapeze în epicul na-
turalist când unii protagoniști se întorc asupra sinelui,  
relatându-și aventurile erotice cu excesive locuri comune 
care lasă senzația de déjà vu, delectând îndeobște doar 
cititorul romanelor de gang. Toată această desfășurare 
de istorii, în general sordide și care  în anumite momente 
se diluează în verbiaj, oferă și un spectacol  al stilului. Cu 
mici excepții ce aparțin „boemei de gală”, toate celelalte 
personaje vorbesc cam la fel, într-un argou sui generis, de 

o savuroasă expresivitate, inventat de autor. Ion Nicolae 
Anghel are un foarte acut simț al limbii, vizibil în firescul 
cu care mixează elemente de argou underground, cu 
neologisme ușor avariate, cu bănățenisme (fest, fras, baș, 
gost, clisă, păsulă, lulă, șlog...) și rostiri sudiste, recurente 
în text (acilea, cevașilea, dincoloșea, acoloșea...), ceea ce 
întreține impresia de ficțiune a acestor mono- și dia- 
loguri care formează textura întregii cărți. 

Ficționalizarea a fost, de altfel, o grijă permanentă 
a autorului de-a lungul elaborării, după cum el însuși 
mărturisește: „Ficționalizezi la ăștia și ficționalizezi și 
la alții și ești curios să afli dacă mai are cineva curajul 
să spună că se regăsește în poveste...” (p. 312). E o iluzie 
mimată. Nici autorul nu crede de fapt că cei vizați nu 
se vor recunoaște, cum și toți cititorii din „zonă” îi vor 
recunoaște, și de aceea mi se pare îndoielnic că, la cititorii 
din extra muros, cartea va avea aceeași priză. Ea, Cartea 
Boemei, a fost și o supapă, un exercițiu defulatoriu, pe 
alocuri chiar umoral, cu inflexiuni  satirice sau pamfle-
tare, care i-a satisfăcut autorului  și  vocația, și orgoliul 
de scriitor autentic, născut, chiar dacă târziu revelat, și 
nu contaminat, poate doar stimulat, de lectura sutelor de 
cărți care i-au trecut pe sub ochi.

Chiar citatul de mai sus atestă propensiunea pe care 
orice scriitor profesionist o are, de a 
se implica efectiv,  cu toată ființa, cu 
reflecții asupra procesului de elaborare 
în care s-a angajat și căreia îi dă expresie 
în monologurile sale interioare, numai 
de el auzite, sau în jurnalul intim sau 
doar în cel „de bord”, al cărții în curs de 
facere. Există însă și o a treia modalitate 
de a-și devoala implicarea în procesul 
de creație și aceasta mi se pare cea mai 
interesantă, anume aceea de a da din 
când în când deoparte draperia textului 
pentru a se înfățișa el însuși în pagină, fie 
prin aparteuri, fie adresându-se direct 
cititorului sau, cum zicea domnul Noica, 
„departelui”. Cu intuiția și experiența 
redutabile pe care le deține, Ion Nicolae 
Anghel recurge la această din urmă 
modalitate de a-și face simțită prezența, 
ceea ce sporește atractivitatea cărții prin 
îngăduința oferită cititorului de a trage 

câte o ocheadă prin culisele „atelierului” auctorial, dar și 
sporește totodată miza intelectuală a cărții. Aflăm astfel 
detalii ale travaliului creator, intenții, aspirații, trăiri, la 
care altfel n-am fi avut acces: „Sunt capitole care te seacă 
mental și nu știi dacă epuizarea aceasta nu te aduce mai 
aproape de moarte decât de creație. Și sentimentul că 
te paște ratarea devine tot mai acut și-ți spui, disperat, 
că n-o să mai scrii niciodată și n-o să mai ai un rost pe 
pământ. Dar n-ai puterea să te ridici de la masă și rămâi 
zălogit la masă și zălogit scrisului [...] Pentru că ce scrii 
tu, scrii doar dacă te-ai săturat de viață și nu te mai temi 
că o să-ți rupi gâtul. Și preferi să-ți rupi gâtul, decât să 
chinui pământul degeaba și să te prefaci că nu vezi” (p. 
260, sbl. RC). Și încă: „Tu doar vrei să nu se uite ce-a 
fost cu voi și cu cine ați avut voi de-a face și de câte ori 
v-ați întrebat ce e cu omul? în momente de cumpănă” (p. 
261, sbl. aut.) Alte multe asemenea confesiuni spontane 
stau oricui la îndemână pentru a atesta viziunea lui Ion 
Nicolae Anghel asupra rostului său și al enigmelor care i 
se arată adevăratului scriitor, cel rătăcit prin „boema de 
gală”,  de-a lungul laboriosului, extenuantului, la urma 
urmelor, paradoxal, terapeuticului proces de creație. Ele 
culminează în ultimul capitol, cu mai amplă trimitere 
la biblicul „Rug aprins”, arbustul care a ars sub ochii 
lui Moise fără a se consuma, - metaforică devoalare a 
convingerii celei mai intime a autorului că implicarea 
sa în actul scrierii nu e străină de o inexplicabilă 
determinare metafizică: „Scrii și n-ai vrea să scrii cum 
cărțile te nutresc și te termină. Și nici dacă ai în tine forța 
să termini ce ai început. Doar dacă „Mâna de Sus” o să 
întârzie deasupra capului tău și o să fie ca un semn și ca 
o-nvoire” (p. 463, sbl. aut.) Acest ultim capitol este, cum 
chiar autorul îl numește, un epilog – Rugul aprins în 
loc de Epilog. Epilogul unei cărți extrem de laborioase 
și purtătoare a unui pachet foarte dens de mesaje: frescă 
a unei epoci în care sentimentul libertății era salvat prin 
stranii forme de rezistență prin cultură, analiză a boemei 
ca stare de spirit, tipologie și moduri de manifestare în 
condiții de opresiune totalitară, cu toată fauna pe care 
aceste condiții o proliferează și cu toate individualitățile 
care rezistă marasmului, în fine cu epopeea implicării 
scriitorului, care devine prin însăși menirea sa un fel de 
homeric aed, lăsat în viață anume pentru a povesti cele 
întâmplate.  

Cartea Boemei este una dintre acele produse ale 
spiritului care îi pot induce autorului prezumpția 
îndreptățită că, dând sama de toate ale sale, câte scrie, 
n-a trăit degeaba.

________________________
1 Ion Nicolae Anghel, Cartea Boemei, roman. București, Eikon, 

2019.
2 Mircea Sântimbreanu, Carnete de editor. Interviuri. Addenda. 

Ediție îngrijită de Ion Nicolae Anghel și Sanda Sântimbreanu. 
Timișoara, Amarcord, 2000.

3 Vd. http://confluente.org/eugen_dorcescu_1562156613.html
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Despre generația șaizecistă, întâmpinată euforic, „se 
vorbește astăzi mai mult la trecut”, constata Mircea 
Martin, prefațând o a doua ediție (nerevăzută, dar 
adăugită) a cărții sale din 1969 Generație și creație 
(acum la Editura Timpul, Reșița, 2000), volum de 
ecou și care, peste ani, rămâne o mărturie de epocă. 
Într-adevăr, ce s-a întâmplat, „ce a mai rămas” din 
acea generație creatoare, recuperatoare, polarizând 
forțele tinere, înnoitoare, ocupând impetuos, printr-o 
erupție concertată a debuturilor, scena literară? 
Anunțând, prin vocea meteoricului Labiș, o nouă 
sensibilitate, polemică, negreșit, alungând negurile 
dogmatismului și probând – ca ipostaziere colectivă – 
o identitate de formație, hrănită de lecturi clandestine, 
„subterane”. Ca generație orfelină, așadar, privată 
de maeștri, în epoca bibliotecilor sigilate și a cărților 
indexate, redescoperind cu entuziasm o tradiție până 
atunci refuzată, boicotată, având o salutară conștiință 
a solidarității, pompând sânge tânăr în arterele unei 
literaturi trecută prin filtrele proletcultismului.

Dar generația, ne reamintea Mircea Martin, este „un 
ritual de trecere” spre solitudinea creației. Supusă, 
inevitabil, igienei reevaluării, declasărilor etc. În 
literatură contează soliștii (personalități ireductibile 
și, vai, deseori, incompatibile), nu coriștii. Cum 
circulă ideea că epoca în cauză a fost sterilă, lipsită 
de scriitori „adevărați” (apud Mircea Cărtărescu), 
oferind privitorului imaginea dezolantă, deprimantă 
a unui deșert cultural, încercăm a corecta astfel de 
opinii nedrepte, strigătoare la cer. De la distanța 
atâtor decenii, șaizeciștii – taxați ca „expirați” – 
merită acum „revizitați”.

Așadar, ce s-a întâmplat cu poeții șaizeciști? 
Încercăm să răspundem, verificând dacă întâmpinarea 
sărbătorească, abundenta exegeză (cheltuind 
superlative) ori rezervele formulate cu tenacitate se 
confirmă. Sprijinindu-ne pe opiniile care, în timp, 
le-au însoțit cărțile. Știind prea bine că „obsesia 
virginității” e o himeră. Iar o percepție sociologică e 
interesată, cu deosebire, de fluctuația recepției critice, 
în relația ombilicală text / context. Și că acțiunea 
lor „de șoc”, împrospătând lirismul (prin frenezie 
vitalistă, „lăcomie” senzorială, ingenuitate, patosul 
confesiunii, deschidere spre real etc.) a provocat 
saturație. O re-liricizare care, dincolo de buchetul 
tematic (ca posibilă platformă), definea o stare de 
spirit emulativă, sub obsesie labișiană. Ales drept 
blazon, Labiș, plătind inerentul tribut, sfidând apoi 
prescripțiile obtuze impuse de „copoii” sistemului, 
cerea ca „rațiunea trează” să prindă sensul lumii, 
trăgând „cugetarea din teacă”. 

S-a născut, astfel, un febril contingent creator, de 
o mare diversitate în formele de expresie, ispitind 
condeiele critice. Să amintim volumele lui Mircea 
Martin și Ion Pop care luau – primii – pulsul 
generației. În 1973, Ion Pop, oferind o „imagine 
critică verosimilă”, propunea o carte-horoscop, cum 
s-a zis. Profețiile criticului clujean s-au adeverit? 
El însuși revine, încercând o reevaluare. S-a impus 
Nichita (cuceritor și risipitor) et comp. pe un loc 
gol, dinamitând vechile, oficioasele ierarhii? Am 
putea ignora tributul plătit „iepocii” și maculatura 
generației, răsfățată (prin multe nume) în circuitul 
didactic? E îndreptățită părerea lui Gheorghe Grigurcu 
care vorbea de o „exagerare a recepției favorabile”? Și, 
inevitabil, asistăm acum, după seismul decembrist, la 
o declasificare, zdruncinând ierarhiile fixate și valorile 
ratificate? Mitizatul Nichita (cu al său joc demiurgic) 
este „un idol fals”? Imnografia industrioasă a lui 
Ioan Alexandru, „protocronismul nebulos” al lui Ion 
Gheorghe, producția aluvionară a vulcanicului Adrian 
Păunescu (un alt „toboșar” al vremurilor) se cuvin 
depuse la tomberoanele Istoriei literare? Cezar Baltag 
nu este cumva marele nedreptățit? Să fie generația 
„o invenție a literaturii vii”, cum scria Ilie Constantin, 
încredințând cititorului o seamă de „confidențe” 
(vezi Plecarea prin luptă, 1998), invenție iscată din 
irepresibila nevoie a scriitorilor tineri „de a se face 
auziți”? Foarte adevărat, după cum este evident că marile 
personalități (individualități) fac gloria unei literaturi. 
Dar pentru o adevărată evaluare avem obligația de a 
citi (și reciti) opera, denivelată (firește), fanată (pe 
anumite porțiuni), scriind însă un capitol important 
al istoriei noastre literare. Așadar, ne întoarcem la 
întrebarea obsesivă: generația Labiș (mai) există?

Aurel Rău sau „ochiul estet”
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Aurel Rău sau „ochiul estet”
*

Un supraviețuitor este, desigur, Aurel Rău. Poet 
dificil, ancorat în lirica peisagistică, educând ochiul, 
impunând prin rafinament și sintaxă combinatorie, el 
a fost considerat fie „cel mai important poet transilvan” 
(cf. Gh. Grigurcu), fie „cel mai netalentat dintre poeții 
Stelei”, cu evidente „trăsături carieristice”, în optica 
lui Marian Popa. A oficiat, într-adevăr, lungă vreme 
în scaunul de redactor-șef al revistei clujene (1959-
2000), continuând linia Baconsky, pendulând între 
mici cutezanțe și defensivitate, încercând să reziste, 
în pofida turbulențelor și imixtiunilor politicului. E 
drept, în timp, măcinată de conformism, revista și-a 
cam tocit spiritul critic, căzând în „torpoare veterană”, 
cum zicea acid același Gheorghe Grigurcu. De vină ar 
putea fi și temperanța omului, introvertit, navigând 
între conservatorism și conjuncturism, vădind 
prudență și retractilitate în varii împrejurări, distilând 
militantismul și energia de fibră ardelenească, cu impuls 
mesianic, într-o lirică interesată de viața lăuntrică, 
penetrată de peisagism și livresc. A existat, însă, un 
spirit al revistei, chiar dacă neanunțat de vreun explicit 
articol programatic. În impozanta sa Istorie, șăgalnic 
botezată „de azi pe mâine”, Marian Popa nu ezita să 
recunoască meritele publicației clujene, ca replică la 
Zvezda leningrădeană, aparent „nesupravegheată”, 
mai departe fiind de seismicul centru politic, cu tiraj 
restrâns, lansând inițiative deranjante sau chiar 
aplicând, s-a speculat, „instrucțiuni oficiale secrete”. 
Dincolo de bănuielile tenebroase ale fostului critic de 
la Săptămâna, este evident rolul benefic, „terapeutic”, 
în plină „epocă proletariană” al programului stelist, 
chiar dacă, sublinia același Marian Popa, „puțini își vor 
mai aminti că mișcarea antidogmatică și de impunere 
a noului a început efectiv la Steaua”. Ca dovadă, și 
repetatele atacuri în epocă, de vigilență ideologică, ale 
presei bucureștene. Doar o critică leneșă, crede însuși 
Aurel Rău, ar întârzia recunoașterea rolului jucat de 
grupul stelist, „înscriind un moment literar pe întreaga 
țară”. Așadar, mitizat sau ignorat, grupul (roiul poeților 
afini) a avut drept mentor pe A.E. Baconsky (impunând 
un „estetism personal”) și, negreșit, a contribuit decisiv 
la redresarea / reformarea lirismului, cu știutele 
sinuozități și precauții, sub presiuni și constrângeri 
dogmatice, forțând permisivitatea ideologică. Ca 
publicație „de avangardă”, prestigioasa „revistă de 
poezie” Steaua s-a făcut ecoul unor intenții estetizant-
protestatare și, în aceași măsură, găzduind producții, 
ilustrând virulentul realism socialist, cu alămurile și 
butaforiile din recuzită, găzduind versuri lozincarde, 
„de porunceală”. Ca animator al grupului (sau „mare 
reformator”, cum spun unii), A.E. Baconsky, în pofida 
oportunismului, judecat în context, lepădându-se de 
„gipsurile mistificatoare”, are merite de netăgăduit. 
Un dandy socialist, „sacrificat”, „exilat” la București, 
șicanându-l pe Blaga (atunci, un model „ascuns”, 
vizitat de admiratori în clandestinitate), Baconsky, 
înrolat, s-a zbătut pentru „destinul literaturii noi într-o 
țară dezrobită”. Revista i-a recuperat pe Bacovia, 
V. Voiculescu, I. Vinea cu un ceas mai devreme, l-a 
publicat pe Blaga cu traduceri din Faust și, în timp, și-a 
securizat o rubricație fără mari modificări. E drept, a 
trezit îngrijorare ideologică. Un redacțional al Scânteii, 
sub semnătura lui Nestor Ignat, denunța „falsele 
modele” cultivate; Al.Mirodan observa că Steaua 
„evită problemele politice ale zilei” ori se aventurează, 
sesiza Paul Georgescu, „pe căi neprielnice”, cultivând 
o poezie indirectă, atemporală (cf. S. Damian) și 
destrămând frontul literar (cf. E. Luca). Grele acuze, 
să recunoaștem!

Secretar general de redacție și, din 1957, adjunct, 
alături de Teofil Bușecan, Aurel Rău s-a dovedit un 
diriguitor de cursă lungă. A preluat revista în 1959 și a 
continuat, tacit, „opera redacțională” a predecesorului, 
vădind prudență, concilianță, diplomație. Abia în 
1971 semna un editorial sub titlul Nou început de 
drum (nr. 1/1971), pledând pentru „o critică dreaptă”, 
„neînfeudată campaniilor sau intereselor exterioare 
valorii”. Tot A. Rău avusese, singurul, se pare, 
îngăduința de a vorbi la moartea lui Blaga. După 
„detronarea” incomodului Baconsky, Aurel Rău, 
alături de Aurel Gurghianu și Victor Felea, au păstorit, 
într-un triumvirat vremelnic, destinele publicației. 
Memorialist al acelor ani „de glorie”, depănând 
întâmplări tragicomice, Aurel Gurghianu (debut 1954, 
cu Drumuri), deși iubitor de discreție, refuzând marile 
cuvinte, preferând „un cântec mai dulce ca o tăcere”, 
nu s-a eschivat de la „năzbâtii imagistice”. Iar Felea, un 
muncitor intelectual, în desele lui tăceri și retrageri, 
visa, „pe șoptite”, la „o umilă glorie”, așteptând 
poemul insolit (v. Când o să am timp). Expediat ca 
poet de pluton, marginal, „prozaic și fără imaginație” 
(cum se autodefinea), înfrânt de „melancolicul timp”, 
încercând a se strecura în cuvinte, Victor Felea, un 
diarist sever cu sine, vorbește, în marele lui jurnal, 
și de opțiunile prime, urmate cu fidelitate, râvnind 
„vacarmul singurității”. 

Ei, și încă alții, s-au reunit sub cupola unei formule 

relativ unitare, îmbrățișând poezia „de notație”, 
despărțindu-se, cu intermitențe, de stilul festivist, cerut 
sever de normativele literare. Posibil ca însăși convenția 
reveriei, cum sugera Ion Pop, să fi fost numitorul 
comun al celor care, după trecerea meteoricului 
Labiș pe cerul poeziei noastre, erau interesați de viața 
sufletească, developată în priveliști interiorizate. „Cel 
mai dezavantajat”, în acest impuls bilanțier, ar ieși 
„nomenclaturistul” (de rangul doi) Aurel Rău, crede 
Gh. Grigurcu. Dorind „să reprime flacăra”, respingând 
„aleanurile tomnatice” și muzicalitatea languroasă, 
poetul se vrea obiectiv. Față de Focurile sacre (1956), 
dezvoltând recuzita imagistică, invocând „iarba 
verde a grâului” ori „ploile luminii”, el cultivă, cu 
încăpățânare, poemul obiect, meșteșugul poetic fiind 
comparabil cu olăritul. Încât, un titlu precum Stampe 
(1964) îi definea exact intențiile, putând fi extins asupra 
creației sale, în ansamblu. Obiectualitatea, tangentă 
reportajului, apropiindu-și neotradiționalismul ca 
formă de modernism, închipuie poeme care se oferă 
privitului, educând esteticește. Vocația de „pastelist” a 
poetului-pelerin, „avid de peisaj” (D. Micu), dizolvată 
într-un fragmentarism care forțează rememorarea, 
vrea să prindă / să fixeze „stările aeriene, pure”. Într-o 
altă etapă, precum în Turn cu ceas (1971), solitudinea 
meditativă e întoarsă spre „construcția poemului”; 
vederea domnește, poetul se vede scriind, imaginea 
însăși „izvorăște din morfeme și din consoane”. Aici, 
în această decisă orientare „către literatură”, Ion Pop 
vedea reversul confesiunii sentimentale.

O veritabilă cotitură, în relectura criticului, era Turn 
cu ceas, apăsând pe „latura livrescă a viziunii” (Pop 
2018 : 79). Un contemplativ, capabil de seninătăți 
pillatiene, ascultând „foșnetul cosmic” își mărturisește 
acum „aportul cărturăresc”, veghind actul scriptural; 
reveria descriptivă, de rafinament estetizant respectă 
ceremonialul, dar se adâncește „în toate scrisurile”. 
„Să scriu și să fiu”, rostește ferm poetul, iubitor de 
trăiri mediate, precum în Piatră scrisă (2002): mereu 
inventiv, ispitit de trimiteri livrești și jocuri de cuvinte 
pe fundalul visătoriei neoromantice. Chiar Mișcarea 
de revoluție (1985) anunța acest conflict (surdinizat) 
între poemul obiect și „vuietul” vieții, recunoscând 
precaritatea ființei și acceptând, într-o rafinată artă 
combinatorie, fisurile dramatismului.

Totuși, Aurel Rău (n. 9 noiembrie 1930, la Josenii 
Bârgăului) este un spirit elegiac, debutând „aproape 
format”, ne asigura D. Micu. După primele încercări 
din Lupta Ardealului (1948), va ucenici la Almanahul 
literar și își va tipări prima carte (Mesteacănul) în 
1953. Un lirism pictural, cu „nopți pline de duh” și satul 
„adâncit în seculare rugăciuni”, exprimă bucolismul 
inițial, convertit printr-o acută și tenace dorință de 
modernizare. Poate fi vibratil, sedus de ceremonial și 
grandoare: „Ca un pian sufletu-mi se înfioară / Pe care 
cosmosul cântă cu mâini de titan”; poate cânta o ploaie 
liniștită, fără depresii bacoviene, poate fi pamfletar 
(luptând cu „stârpiturile”), cochetând cu reportajul 
sau baladescul, răspunzând „cerințelor actualității”. 
Fondul tradiționalist al ardelenismului încearcă să 
împace, sub comanda directivelor epocii, pastelismul 
cu grefa citadinismului și industrialismului, în 
poeme descriptive, de solemnitate ridicolă. Povestea 
„oțelului”, luminile sondelor, „fumurile fabricii de 
ciment”, glorificând noile așezăminte industriale etc., 
trase în lungi reportaje lirice (v. Steaua, nr. 12/1955), 
alimentează fenomenul ciclării. Chiar dacă un D. Costea 
reproșa retorismul, schematismul, cantitativismul, 
sufocând emoția poetică. Deși G. Călinescu salutase la 
tânărul poet, în 1959, „vibrația discretă la solemnitățile 
naturii”, Aurel Rău, sensibilizat de un mesaj de salut, 
prilejuit de suta de numere ale Stelei, adresat de 
Uniunea Scriitorilor, mesaj critic la adresa revistei, 
nu va ezita să-și facă autocritica, blamând poeziile 
evazioniste, intimiste, ca tribut al estetismului. Dar 
selecțiile ulterioare, deloc concesive (de pildă, Versuri, 
în 1982), se despart hotărât de poezia de început, 
îndatorată poncifelor.

Să nu uităm că, încă în 1956, tipărind Dincolo de 
iarnă, A.E. Baconsky, cu știuta-i solitudine semeață, 
propunea o carte „de pasteluri”. Și tot el, la Congresul 
Scriitorilor, atrăgea atenția, în același an, asupra 
falselor auspicii realiste, conducând, prin „verificare 
pedestră”, la degenerarea poeziei, sufocată oricum de 
clișeele ideologice. Peste câțiva ani, Aurel Rău edicta (v. 
Steaua, nr. 1/1960) „o a doua existență, superioară” a 
poeziei de notație. Convins că „starea de cântec se țese 
lin”, poetul, un contemplativ, nicidecum un confesiv, 
va pleda, în contextul exploziei metaforice, pentru un 
limbaj „sărac”. Altcândva, încercase a descifra „sintaxa 
ploii”, descoperind „iazuri coclite, în somn cenușiu” sau 
un mesteacăn „plin de lumină”; acum, cere o notație 
austeră, fără adjective, aspirând spre esențializare. 
Vrea „doar numele lucrurilor”, trece la miniaturi și 
minipoeme (Zodiac, 1991), chiar la excentricități, 
încercându-se în haiku (v. Gutui japonez, 1996). Un 
melancolic rafinat, deloc volubil, dedat la virtuozități 
(monorime, rime în cascadă), dorind a capta „stări de 
spirit” prin aforistică, barochism, sarcasm, desfășurând 
o „pudoare a erudiției” și un întreg repertoriu de 

„bufonerie stilizată”, cum nota sagacele Petru Poantă. 
Septentrion (1980) ar fi vestit o corecție de orbită, 
propunând un Aurel Rău înnoit, „mai liber”, de o 
intelectualizare sârguincioasă. Un ochi critic, lucid și 
o calofilie bănuitoare (autosuspectându-se), ispitind 
cuvântul (elaborat, șlefuit) și reprimând delicat 
fantezia unui artifex, interesat acum, cu deosebire, de 
evenimente, întâmplări, lecturi, pregătindu-și tehnic 
„reacțiile”, mai degrabă ca artificiu. Dar „neofitul 
scit” compunea și suave poeme heladice (în „stanțe 
impure”, zice), traduce cu sârg (Machado, Seferis, K. 
Kavafis, Saint-John Perse) și, desigur, călătorește, 
înstrunând coarda meditativă. Rămâne, însă, un 
entuziast care își reprimă efuziunile, un contemplativ 
discret, încărcat „de vecie”, știind că tinerețea nu poate 
fi răscumpărată: „De ce prin vârste / m-aș plânge?” 
De la Cuvinte deasupra vămii (1976) până la Gutui 
japonez, călătorul, respectând „toana lui Pillat”, 
exersează laconismul, versul liber și, mai ales, prin 
micropoeme, își dezvăluie calitățile aforistice. Sau 
adunând tablete, evocări, confesări, lucrând cu „cărțile 
pe masă”, eseistul, fără a-și propune „o ispravă de 
critic literar”, potrivește și o posibilă istorie literară (v. 
Scriitori, scris, cărți, Eikon, 2013), cu întoarceri în timp 
și regăsiri fraterne. Astfel de „chipuri și icoane” lasă o 
dâră nostalgică și cheamă în memorie acele „aureole de 
cenușă”, pomenite cândva. Încât, sub aparența jocului 
ermetizat, al zelului epigramatic, a țesăturii aluzive, 
sub stratul de echivocuri și deghizamente, deslușim, 
mereu, un registru grav și o viziune „artistă”, excesiv 
respectuoasă, ușor inhibată, explorând, s-a observat, o 
Arcadie a limbajului. Ca mentor uitat, oferind „un curs 
de filosofia ochiului”, iradiant în zona transilvană, Aurel 
Rău și grupul stelist, în frunte cu Baconsky, ofereau, 
prin ecou, o altă direcție în mișcarea liricii, respingând 
„tirania metaforei”. Chiar dacă M. Cărtărescu înțelegea 
modernismul resuscitat, recuplat euforic tradiției în 
anii ’60, ca modernism anacronic (fenomen de retard 
cultural), o biată „clonă” a celui interbelic, ignorând, 
inexplicabil, prezența grupului clujean, o corectă 
recontextualizare ne obligă să recunoaștem rolul 
poeților steliști în tabloul acelor ani, violent politizați, 
falsificând cursul natural al istoriei literare.

*

Au fost ani, își amintește Aurel Rău, „de felurite 
începuturi”, ciocnindu-se de interdicții și servituți. 
A-l găzdui pe misticul Blaga (în 1960) într-o revistă 
care a crescut „din mers”, dobândind „libertăți 
notabile”, era „o performanță în epocă”. Blaga, șuetar 
și traducător, mărturisește Aurel Rău, era și poetul 
Stelei; iar muștruluiala în Scânteia nu a întârziat. La 
sărbătorirea celor o sută de numere (1958), colectivul 
redacțional era văzut, la un post de radio străin, drept 
un „grup disident”! Încât, subliniază A. Rău, vorbind 
despre A.E. Baconsky, trebuie să recunoaștem rolul lui 
„atunci”, în acele împrejurări vitrege, supuse rigorilor 
ideologice. Firesc, și poezia celui trecut prin școala de 
literatură „Mihai Eminescu” (1950-1951) a crescut. 
Cu afinități pillatiene și rimări insolite, de un lirism 
pictural și rigori clasicizante, cu excentricități grafice, 
valorificând folclorul și specificul transilvan, poezia 
lui Aurel Rău, odată cu Micropoeme și alte poezii 
(1975), a îmbrățișat austeritatea, îndreptându-se 
spre abstractizare și esențializare, cum observase Ion 
Simuț. Poemul-obiect, „doar pentru privit”, era rodul 
unui meșteșugar melancolic, un contemplativ virtuoz, 
interesat de „ivirea primă” care, în numeroasele-i 
volume și călătorii, a restrâns, progresiv, recuzita 
imagistică, repudiind „metaforele agresive”. O de-
liricizare atent supravegheată, ocolind puseele 
criziste, râvnind ceremonios-hieratic împăcarea cu 
sine. Atent la „istoria sedimentată în peisaje”, cum 
observase, la începuturi, Ion Pop, cultivând motivul 
recurent al drumului („rătăcirea”), glorificând silințele 
marilor figuri ardelene („pe care bronzul o păstrează-
ntreagă”), orfevrierul își / ne oferă călătorii estete 
(cf. Irina Petraș), gustând interferența artelor. În 
fond, semnând de-a lungul anilor texte dedicate unor 
pictori și sculptori, veritabile „exerciții de admirație”, 
seducătoare stilistic (v. Penelul și dalta, volum apărut 
la Dokia), Aurel Rău, colecționar de artă, tălmăcind cu 
har, preumblându-se prin „zările” simbolismul francez 
(precum în antologia din 2005), ne reamintește că 
își trage sevele din universul artelor vizuale. Șlefuite 
îndelung, poemele sale ekphrastice din acest recent 
volum (Alianțe, 2019) invită la dialog, fiind, prin 
cuvintele „îmbătate de tandrețe”, iscusite prelungiri 
lirice, adăpostite sub un titlu explicit. Să mai amintim 
că în „anii steliști”, deschizându-se orizontului cultural 
european, etapa Aurel Rău a însemnat o perioadă „mai 
barocă”. Încercând o retrospectivă, Adrian Popescu 
nu ezita a-i recunoaște meritele; Aurel Rău, scria 
succesorul său la cârma Stelei, „a citit corect semnele 
unei necesare înnoiri”.

NOTE:
Pop (2018) : Ion Pop, Poezia românească neomodernistă, 

Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca.
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Destul de rar mi-a fost dat 
să experimentez senzația atât 
de palpabilă de a cunoaște 
pe cineva prin intermediul 
unei cărți, dar asta am trăit 
când am citit Iustin.  De aici, 
discuția despre acest roman 
autobiografic al lui Alexandru 
uiuiu s-ar putea întinde spre 
mai multe direcții - peisajul 

literar al anilor 2000, cu prezența poetului Iustin 
Panța (de fiecare dată evocată în micile subcapitole 
cu caractere apăsate, bolduite)  sau eterica poezie, sau 
fluiditatea unei intrigi sentimentale, întinsă, așa cum e 
și firesc de la începuturile ei însorite, până spre sfârșitul 
ei înnorat. Cele două povești de iubire, una pentru un 
bărbat și cealaltă pentru o femeie, care se completează 
într-un fel una pe alta, pe parcursul cărții, nu fac decât 
să alcătuiască un portret accentuat al poetului Iustin 
Panța, un bun prieten dispărut tragic în anul 2001, 
într-un accident de mașină, și mai mult decât atât să 
transmită mesajul atât de pregnant, răzbătând din fie-
care pagină - „Tot ce se întâmplă, se întâmplă bine”.

Redau mai jos un fragment din carte, un posibil 
tablou, o posibilă soluție, pentru Iustin, așa cum este 
el văzut în lumea cea de acum, dar și în cea de dincolo 
(din capitolul „O coroană de fier pentru Zeul Iernii”):

„El și ea prin Rai sub o ploaie de trandafiri și 
dracul ținându-le umbrela. 

Se făcea luna mai și se împlinea un an de la 
începutul acestei scrieri. Toate ieșeau din pămînt 
numai Iustin rămînea cuminte acolo, cuminte și 
ascultător, ca un copil al Domnului. Poate și-a 
mai ridicat din cînd în cînd cîte un braț printr-o 
creangă înflorită ca să simtă un nas de fată.

Poate și-a ridicat părul în iarbă ca să se tăvă-
lească pe el îndrăgostiții. Dar nu cred. Cîtă sufe-
rință, uf, cîtă suferință... Și nimic de rîs, deși ne 
scuturăm mereu în hohote.”

Pornind de la niște considerații strict personale 
și pentru a continua cu dualitatea care este una din 
legile de bază ale naturii și este prezentă, firesc, și în 
cartea de față, tind să cred că mai degrabă filosofia este 
masculină pentru că operează cu rațiunea și are de a 
face cu lumina zilei și cu științele exacte, iar poezia 
este perechea ei feminină, pentru că 
izvorăște din irațional, din întuneric, 
din apropiere. 

De aici și de la complementaritatea 
celor două iubiri, una pentru un bărbat 
și una pentru o femeie, aș spune că 
din această perspectivă  se obține un 
echilibru prin care poți ajunge mai 
bine la o înțelegere a unor lucruri, a 
„lucrurilor simple”. Ce-mi mai place 
în această carte este sinceritatea ei, 
uneori dusă la extrem, în dezvoltarea 
unor lucruri banale, de care poate că 
te gândești că nu e nevoie în economia 
unei narațiuni, că poate unele sunt 
focalizate în extrem, și totuși reiese 
de aici  imensa vulnerabilitate a lui 
Alexandru uiuiu în a se arăta pe 
sine până la sânge, fără să bagatelizeze 
nimic din amănuntele unor fapte, unor 
întâmplări, unor amintiri prin care își poate rechema 
un prieten drag, altfel neavând acum nicio șansă.  

Aparent, iubirea pentru femeie nu servește decât 
ca un „blat” pe care pe care se poate construi apoi 
întregul eșafodaj al amintirilor cu Iustin. De altfel, 
poezia ținând de subconștient, iar Iustin fiind un Poet 
și mai mult decât atât un Zeu, încă insuficient și poate 
niciodată înțeles, fără o prezență feminină efortul ar fi 
fost unul uscat și infertil. 

Mai multe parabole traversează cartea, în special 
cele desprinse din existența lui Iisus, dar și trimiteri 
spre filosofie - opera poetică a lui Iustin Panța fiind, 
din câte înțeleg și fără a fi neapărat o cunoscătoare în 

amănunt a poeziei sale, una a filosofiei poetice.  
De altfel, toate momentele rememorate cu Iustin 

sunt sub semnul unui dialog (un dialog de moșire a 
adevărului), uneori cu umor, alteori dulci amărui. 
Potențate desigur de povestea de iubire și destrămarea, 
dez-amăgirea pe care o traversează Alexandru Uiuiu cu 

„regina Păpădiilor”. La toate întrebările 
iscate de această dragoste pare că Iustin 
are un răspuns, atunci când reînvie în 
amintirile prietenului său. 

La sfârșit, aș menționa structura 
acestui volum, construit, se pare, sub 
semnul temporalului: O cunună de 
păpădii pentru Zeul Primăverii, O 
cunună de grâu pentru Zeul Verii, O 
cunună de frunze pentru Zeul Toamnei, 
Fiziologia Disoluției, O cunună de opal, 
pentru Zeul Timpului, care cuprinde 
Adaosuri, texte din volume publicate, 
dedicate prieteniei cu Iustin. Această 
ultimă secțiune, cea a Adaosurilor, 
este una eterogenă, fiind prezente texte 
în proză, o piesă de teatru, poezii, ca un 
buchet dintr-un fel de rememorări. 

În ansamblu, Iustin o proză despre 
poezie arată ca o carte alcătuită din 

mici corpuri, piese de puzzle care se vor unite, unele 
se potrivesc mai bine, altele au nevoie de o reflecție 
înainte de a le pune la locul lor, ceea ce arată că 
aspectul eterogen și schimbător al narațiunii (scrisă 
chiar cu caractere diferite, bold, italic etc.) ne arată 
cumva permanenta nevoie de  a se reconstrui și de a se 
redefini, și nicidecum de a o citi și de a o pune acolo, în 
raft, ca pe o carte bifată, înțeleasă din prima lectură în 
intimele sale resorturi. 

____________________
Alexandru Uiuiu, „IUSTIN”, Editura Charmides, 

2017, Premiul Cartea Anului 2017, din partea Filialei 
Sibiu a Uniunii Scriitorilor
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R Alexandru Uiuiu, IUSTIN, o proză despre poezie

Un debut în poezie la șaizeci 
și patru de ani ar putea 
părea bizar în ochii multora 
dintre poeții contemporani. 
Dacă mai adaug că artistul 
la care mă voi referi aici nu 
a trecut niciodată pe sub 
furcile caudine ale întrunirilor 
literare (care îți pot forma, dar 
în multe dintre situații îți pot 
chiar deforma scrisul), avem 
în fața noastră, 
conturat în linii 
mari, portretul 

unui autodidact tenace, care a deprins 
scrisul studiind cu acribie poezia clasică 
autohtonă, câ t și marea poezie a lumii.

Domnul Zamfir Urdăreanu trăiește în 
Reșița, este de profesie medic veterinar, 
(acum la pensie), dar poet prin vocație. 
La 16 ani a debutat în România literară, 
cu pseudonimul Horia Cornescu. 

În anii ‘70 apare într-un volum co-
lectiv, Cântece solare, editat la Reșița, 
iar în 1972 figurează cu două poezii în 
revista Amfiteatru.

În Pete de salvare (Poezii, Editura 
Stef, Iași, 2017), intrăm în contact cu 
viziunile unui poet autentic, a cărui 
însușire de căpetenie - luciditatea, are 
darul de a ne întoarce privirile către 
fibrele noastre lăuntrice - ale unui public 
tot mai nerăbdător, sclivisit și dezabuzat, scoțându-
ne din comodități și impulsionându-ne să ne punem 
întrebări într-o retorică irigată de neliniști cvasi-
filosofice: „Este o pată pe steag|care rupe rândurile/ 
și sunt pete în icoane/ care încearcă/ să reformeze 
credințe/ sunt pete nesăbuite/ de murdărie/ peste 
murdăria mai culantă/ e o pată de vin/ pe fața de 
masă,/ o beție mai puțin./ alte pete sunt hrănitoare/
până la dezgust. (...) Norocul pătează, dar numai/ pe 
sprânceană./ Puritatea absolută/ e sinucidere curată 
(...)// (Idem pp. 5-6)

Poemele au un aer pronunțat sapiențial, lipsite de 
inutile glazurări stilistice, cu engambamente de precizie 
chirurgicală, posedând o forță de impact reieșind din 
abilitatea de a pulveriza convențiile unanime, flasce și 
clișeizante. Sunt poeme ale compilării amănuntelor 
existențiale, în care inteligența creatoare este combi-
nată cu un cinism subtil:

Orice boală se fentează/ cu mirosul de spital./ Orice 
divorț se poate dilua,/ orice iubire se procesează/ în 
produse adecvate./ Destinul experimentează/ lipsit 
de scrupule./ Nicio pagubă nu e/ îndestulătoare./ 
Cearta  nu se vaccinează. întâlnirea ratează, dar 
insistă./ Timpul face gafe,/ nu glume. Într-un fel sau 
altul,/ banii fac victime din fiecare(...)// (Sala de 
așteptare, pp. 13-14)

Înregistrarea realității proxime, trecute prin filtrul 
vag-estetizant uneori, arată clar că domnul Zamfir 
Urdăreanu a frecventat (și încă o face) și poezia 

ultimelor două decenii; reiese asta din notațiile de 
precizie cvasi-jurnalistică, dar mai ales dintr-un tip de 
umor nud, relevându-se în pofida predilecției spre o 
poeticitate  gravă. E un cinism impregnat de melancolie; 
unul de o discreție imponderabilă: Sexualitatea ei, 
(a junglei urbane, pp. 17-18) nu e intrinsecă,/dar 
se expune și/ experimentează. (Idem p. 18) Toate 

animalele sunt/ de companie/ înscrise 
în asociații cu insignă (Ibidem, p 18). 
Sau, un alt exemplu, cred concludent: 
Șinele aveau finalitate,/ vatmanul 
obiceiuri normale/ și taxatoarea 
cercei/ îndoielnici,  dar bine fixați./  
(Intenția contează, p. 22)

Ca să fiu sincer pînă la capăt, cunosc 
până în momentul de față prea puține 
exemple notabile de poeți autohtoni, 
care să știe să folosească în poezie 
personificarea într-o manieră atât de 
reușită, încât nici măcar ochiul versat al 
criticului să nu-i poată remarca, decât 
cu dificultate, ingenioasele articulații 
ale sintaxei. Biliard este, în opinia mea, 
una dintre artele poetice ale plachetei.

Suprimarea atât de necesară astăzi a 
metaforelor (fastidioase în lirismul pe 
care mulți dintre noi îl profesăm) lasă 
loc unor comparații în care lirismul și 

realitatea circumscrisă se recombină. 
Impresiile transmise sunt pregnante, comportând 

și o tendință care virează spre dimensiunea redresării 
morale (în condițiile în care e știut că literatura este 
lipsită de polarități de această factură, primând trans-
figurarea artistică).

S-ar impune așadar să citez în întregime acest poem, 
din dorința de a împărtăși bucuria descoperirii unui 
poem-etalon, unul care, în sfârșit, să se refere la 
altceva decât la experiențe individuale lipsite de miză, 
(plecând frecvent de la un biografism indistinct), așa 
cum sunt experiențele surprinse în „viziunile” poetice 
ale multora dintre contemporani, tineri cu precădere:

Bilele noastre nu sunt/ tot timpul fericite împreună,/ 
doar se ciocnesc,/ nu înțeleg de către cine,/ se miră mai 
ales,/ de ce, cu tacul./ Eu sunt roșie, iar tu/ ești albă, 
deasupra/ de ceva verde, care nu/ e tocmai iarbă./ 
Câteodată, neîndemînatică/ stofa se rupe./ Mai sus, se 
sorb cafele/ și râde fumul de țigară./ Cineva câștigă/ 
în sens metaforic,/ unii pierd la propriu./ Patronul 
dozează beția/ și reglează prostituția./ Bomboanele 
și viciul/ la el se plătesc,/ cu sau fără chitanță./ Într-
un colț, jocul/ este prevăzut cu un orificiu/ umplut cu 
angoase./ Nu avem comentarii,/ noi suntem simple 
bile./ Intră o pisică, noaptea,/ care nu respectă/ 
nicio regulă./ Se antrenează cu neputința/ noastră, 
până când/ realitatea încearcă șoareci/ prin aceeași 
gaură./ Nu ne revoltăm îndeajuns/ ne retragem în 
punga noastră,/ și ne ascundem în cutie./ Chiar 

mici și rostogolite,/ suntem totuși sfere/ cu drepturi 
depline,/ fructe aproape perfecte/ ale pasiunilor 
voastre.// (Biliard, pp. 31-32)

Ca scurtă observație: - câteva poezii conțin sintagme 
răsuflate, sau nerecomandate alăturări metaforice, 
deviind puțin volumul de la traseul lirismului cerebral și 
revelatoriu: Cochilii de visuri și crabi interiori, vulturii 
nu mai excelează și lucrează la negru, (Vacanța, p. 
35) iar când nu sunt metafore nereușite, sunt truisme 
de felul: afinele sunt rarități/ și nu suportă cerul gurii. 
(Idem) Dar toate aceste neajunsuri lesne reperabile și, 
mai ales, reparabile, sunt răzlețe, fiind contrabalansate 
în economia volumului, de cele cu adevărat reușite. 
Micilor și (rarelor) distanțări de lirism, urmându-
le întotdeauna apropieri de poezia autentică, în care 
predomină dacă nu emoția, atunci luciditatea care 
conduce către poetizarea detașată a acesteia.

Sonurile volumului sunt tandru-ironice, atunci 
când nu sunt străbătute de frisonări difuz-elegiace, 
constructele austere direcționându-ne subtil către 
austeritatea existentă în unele poeme de Gellu Naum, 
de asemenea părând a exista unele filiații (e drept, 
greu sesizabile) cu poezia argheziană.

Dincolo de îmbinările diafane ale versurilor, de 
atmosferele care te mesmerizează prin tectonica bizar-
familiară, dincolo de defetismul profesat cu abnegația 
insului care a uitat de sine, pentru a-și înțelege (ce 
paradox!) sinele mai bine, poezia domnului Zamfir 
Urdăreanu din acest volum, de debut la vârstă matură, 
este o poezie a a locuirii în luciditate, a triumfului acesteia.

Pete de salvare este un volum fin-ironic, cu răsfrân-
geri cinice și profunzimi elegiace.

O lectură memorabilă.

Îngerul meu 
Îngerul meu nu e bucălat baroc, 
nici asexuat după obiceiul locului 
și funcționează fără frecvență. 

Îngerul meu a renunțat la aripile 
cu pene roase de molii, a chelit 
la aurul din bucle și s-a umplut de negi.

Nu am înger dedicat, dar împrumut unul din gașcă.
Fără contract, îl angajez la negru
sau păcălesc unul voluntar.

Îngerul meu nu e calificat, 
nici hărnicia nu-l caracterizează.
Îngerul meu e cartofor și hoț la drumul mare.
Limbut și firav la caracter
mă bârfește în tot raiul.

Nici nu l-aș mai suporta,
dar mă ascunde de îngerii voștri suspicioși, 
mă ferește de îngerii lor beligeranți 
și mă apără de îngerii nimănui, 
nepăsători, care bântuie prin oraș. 

Zamfir uRDĂREANu

Raul BRIBEtE

Lirismul lucid
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Sadoveanu între 
muntenii şi codri   

 
În ciclul monografiilor și studiilor critice din anii 

recenți, după cele dedicate lui Mateiu Caragiale, 
(Secretul Crailor de Curtea Veche, 2014), Liviu 
Rebreanu (Un text ascuns în romanul Ion de Liviu 
Rebreanu, 2015; Liviu Rebreanu, cele trei mari 
romane, 2018) și Hortensiei Papadat-Bengescu 
(O mitologie a unor Atrizi moderni în romanele 
Hortensiei Papadat-Bengescu, 2015), Ion Creangă 
(Ion Creangă romancier? Un fabulos roman inițiatic, 
2017), trebuia să survină și un studiu dedicat lui Mihail 
Sadoveanu. Spun că „trebuia” pentru că ambiția de a 
reuni marii clasici ai literaturii noastre epice într-o 
serie de reinterpretări transpare din succesiunea de 
titluri înșiruită mai sus cu precizie milimetrică. Ea este 
urmarea unui efort coerent de a înțelege semnificațiile 
ascunse, esoterice, inițiatice ale unor scrieri altminteri 
notorii și cotate îndeobște maximal la bursa de valori 
a literelor noastre. Efortul lui Mircea Tomuș nu se 
îndreaptă deci spre întâmpinarea unor noi nume 
valoroase, nici către o hermeneutică a prozatorilor 
postbelici, canonizați sau nu. El își dedică resursele 
valorilor recunoscute, a căror lectură împrospătată nu 
i se pare însă doar posibilă, ci de-a dreptul necesară. O 
astfel de operațiune de redimensionare nu merge deci 
către mărirea soclului statuar al celor discutați, ci înspre 
creșterea volumului, adăugarea unor noi niveluri de 
lectură, înspre mărirea complexității lumilor pe care 
respectivii autori de manual și de dicționar o suportă. 

Aceluiași efort de aprofundare îi aparține și studiul 
– cu un nume foarte explicit, dar cam lung – România 
ascunsă și eternă în trei imagini narative paralele: 
Baltagul, Nopțile de Sânziene, Ochi de urs de Mihail 
Sadoveanu (Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2018, 152 p.). 
Ar exista, așadar, o „Românie eternă”, poate chiar 
cea la care visau în interbelic Mircea Eliade, Cioran 
și Constantin Noica, una de dincolo de timp (și de 
„neguri”, aș adăuga, oarecum în spirit sadovenian). 
Ea este însă ocultată, disimulată, „invizibilă” pentru 
neinițiați, drept care evidențierea ei în paginile 
antologice ale lui Mihail Sadoveanu nu poate fi decât 
obligatorie. 

În mod neașteptat, interesul critico-literar al lui 
Mircea Tomuș se întâlnește, de această dată, cu cel 
istoric al subsemnatului. În anul de grație 2003 
publicam – ca răspuns la acutele polemici publice 
desfășurate cu doi ani înainte referitor la regionalizarea 
posibilă a României – un volum intitulat Originile 
istorice ale regionalismului românesc. Datorită 
proastei distribuții, volumul nu a stârnit discuțiile 
pe care materia sa le îndreptățiea, așa că am reluat, 
într-o formă amplificată și consolidată, materia lui 
într-un nou volum, Regionalism românesc (2008), 
de astă dată la o editură mai prestigioasă și cu 
prezențe în librării. Ideea acolo era că România este 
o țară „de țări”, alcătuită prin unificări succesive, și că 
multă vreme în trecut românii trăiseră în autonomii 
prestatale ancestrale, prefeudale și medievale care 
s-au prelungit mult, în unele cazuri, ajungând până 
în modernitate. Ei bine, Mircea Tomuș „adulmecă” și 
reconstituie asemenea unități teritoriale, de viață și 
de tradiții comune reflectate artistic în cele trei proze 
sadoveniene numite în titlu. Prima dintre ele este o țară 
a muntenilor – o muntenie, cum i se spune românește 
– și ea se dezvăluie drept cadru aproape mitic, deși și 
vag integrat în istorie, al tragediei reconstituite pas 
cu pas de Vitoria Lipan din Baltagul. În organizarea 
arhaică a acesteia, Nechifor și Vitoria sunt „stăpânii și 
domnii absoluți ai unui univers casnic și familial, care 
se regăsește în repetată alăturare cu alte universuri 
exact de același fel și de aceeași constituție, compunând 
împreună un spațiu situat în margine de loc și oarecum 
în afară de timp, acea lume specială a muntenilor...” 
(p. 14). Ceea ce dezvăluie lectura tomușiană din acest 
mic univers românesc ficțional ce atrage atenția asupra 
unor particularități arhaice reale din munții României 
sunt raporturile sociale din cadrul dat. „Sunt ... domni 
peste lumea lor mică și domni în lumea lor mai largă, 
autoritate cu justificări și funcționalități mitice și reale, 
totodată. /.../ Iar uzurpatorii lor nu sunt ca atrizii, 
de stirpe suverană, nici asemenea complotiștilor din 
Macbeth, nobili înalți, nici ca fratele regal, ucigașul 

din Hamlet, ei sunt din altă lume, care se bazează 
numai pe patrimoniul material, turmele, și se exprimă 
și acționează exclusiv economic, negustorește” (p. 14). 

În Nopțile de Sânziene un alt tip de spațiu organizat 
identifică – nu fără temei – Mircea Tomuș. De astă 
dată este vorba despre „o moșie boierească, în ținutul 
păduros al Vasluiului” (p. 37). De astă dată este vorba 
despre una dintre ipostazele istorice interbelice ale 
unei alte formațiuni care corespunde anticei silva și 
care, în unele părți ale țării, se mai numește încă tot 
codru (Codrii Cosminului din Basarabia, Codru în 
nord-vestul României actuale ș.a.). Este vorba tot 
despre o moștenire a vremurilor arhaice, a rânduielilor 
și datinilor lor specifice. 

Romanul sadovenian povestește, de fapt, împotrivirea 
la intrarea în istorie și la pășirea pe căile exploatării 
moderne, de tip capitalist, a acestei „lumi” unde, a 
defrișa pădurile este echivalentul nimicirii totale, a 
dispariției acelei umanități și a legăturilor străvechi 
care îi asigură coeziunea și identitatea. Codrul Borza 
– al cărui nume amintește de terra Borza, pomenită 
în documente arpadiene din secolul al XIII-lea (cu 
referire, însă, la Țara Bârsei) – scapă, în cele din urmă, 
de pericolul cumpărării de către francezul atras de 
posibilitățile de exploatare ale locului. 

În fine, în Ochi de urs, revine un tip de entitate 
teritorial-obișnuielnică pe care Mircea Tomuș o con-
sideră „... comparabilă, morfologic, cu cea din Baltagul; 
față de lumea-țară din Nopțile de Sânziene  reprezintă 
o variantă formală, dar cu pondere semnificativă 
asemănătoare” (p. 78). Altfel spus, acțiunea din Ochi 
de urs se petrece într-o muntenie sau codrenie, mai 
degrabă o muntenie. 

În addenda, autorul mai evocă o țară: pe cea de 
sub glie, întâlnind parcă meditațiile lui Alexandru 
Dragomir despre națiune, ca realitate desfășurată 
nu doar spațial, ci și – sau mai ales – în timp, prin 
însumarea generațiilor succesive. Frumoasă aplicație 
intuitivă, pornind exclusiv de la textele în proză de tip 
beletristic ale unui mare clasic al literaturii noastre, 
a studiilor de istorie și de etnologie românească, 
înmănunchere de eseuri semnificative și în ordinea 
tentativelor mai recente de geografie literară.

Poet deghizat 
în prozator    

Dafin Mureșeanu a ajuns prin volumul Norul 
(București, Ed. Rao, 2019, 176 p.) la al patrulea volum 
de proză scurtă. Anterior, prin Un singur ucigaș 
(2000), Experimentul (2003) și Sosia (2010), el și-a 
afirmat profilul de autor de proze al căror profil ar putea 
fi încadrat unei exprimări delicate a subiectivității 
creatoare. Pe bună dreptate Irina Petraș îl socotea 
„în căutare de «perle adevărate ale introspecției»”, 
ceea ce nu îl împiedica să fie, după aceeași autoare, un 
„fin observator al realului” și un „bun conducător de 
amintire”. Ceea ce îi convoacă mereu, cu putere, ta-
lentul este însă în primul rând „insolitarea banalului”. 
Între aceste repere, cărora li se adaugă și un anume 
spirit ludic manifestat într-o continuă disponibilitate 
pentru joc cărturăresc – desigur, în cadrele convenției 
literare –, prozele lui scurte, uneori până la dimensi-
unile unei schițe sau ale unui poem în proză, mar-
chează un perimetru original, numai al lui, plin de 
farmec reflexiv și de savoare stilistică. 

Uneori – ca în Lăcrimariu sau în Visul cenușiu sau 
Monseniorul și Prințul – unica modalitate a scriiturii 
pusă în joc este dialogul. Desigur, el are de a face cu 
un ceremonial al comunicării care nu ține de formula 
curentă a schimbului de cuvinte dintre doi parteneri de 
discuție, aparținând mai degrabă tipologiei împletirii 
vocilor dincolo de opreliștile, defensele sau îndrăznelile 
ce survin curent într-o convorbire. Cum s-ar spune, nu 
realismul este de căutat în povestirile dialogale ale lui 
Dafin Mureșeanu, ci incantația și simbolul. Aidoma 
celorlalte texte, și cele în formă dialogată sunt, la drept 
vorbind, niște parabole. Dar măiestria celui care joacă 
de la un capăt la altul pe cartea replicilor – aidoma 
autorilor de texte dramatice sau a scriitorilor ce fac 
din vânt sclipiri diamantine, precum I.L. Caragiale în 
Momente și schițe – se întrețese în exclusivitate din 
spuse, nespuse și presupuse, oferind o gamă largă și 
bogată de sensuri ce se oferă descifrării. De reținut 
aici mai cu seamă intenția, dusă la bun sfârșit, de a 
cânta cu succes și dexteritate deplină paganinian, pe o 
singură coardă. 

Alte proze, nu lipsite de subtexte livrești, sunt 
precum cea intitulată În fața legii (titlu recognoscibil 
în geografia operei kafkiene), dar unde se reproduce, 
ironizată fin și deturnată înspre semnificații poetice, 
situația agreată și cultivată de Caragiale a prezentării 
unui inculpat sau reclamant în fața instanței judecă-
torești. În loc să se parieze pe deformarea din neștiință 
a limbajului și să se producă efecte hilare, se încearcă un 
drum ce duce spre altceva. Lenuța (de pat, Elena) Cuza 
(atenție la numele cu trimiteri istorice clare, precum 
se întâmplă și în cazul Aprodului Purice, deturnat din 
vechea lui boerie neculciană la condiția de slujbaș al 
Tribunalului), ajunsă în fața judecătorilor le vorbește 
acestora în metafore dense, ca o sibilă, scandalizându-i 
prin inadecvare. Textul este, în felul său, o bijuterie și 

împinge, ca și altele prezente în volum, limba română 
și stilul prozei actuale, către versanți nefrecventați 
deocamdată, dar frecventabili deplin în expansiunea 
continuă a artei românești a cuvântului. 

Bătălia de la Podul Înalt, moment simbolic glorios 
al trecutului românesc devine într-un titlu emblematic 
pentru instinctul blajin al descoperirii memorabilului 
în derizoriu Bătălia de la Plopul Înalt. De fapt, este 
vorba despre dezrădăcinarea și înlăturarea Regelui 
Plopilor, un pom la care oamenii țineau, iar subiectul 
nu poate trece pe lângă cititorul de literatură fără să 
îi amintească despre durerea lui Ilie Moromete (dar 
și a lui Niculae, mezinul lui) la tăierea salcâmului din 
capodopera lui Marin Preda, semn al prăbușirii axiale 
a unei lumi și a unui timp, a speranței și a sensului 
unei deveniri istorice. 

Cu un ochi mereu atent la hărțile prozei mari, 
autorul nu ezită – în mai multe rânduri – să își aleagă 
protagoniștii și amplasările în decor sau scenografia în 
spațiul slav, rusesc. Aici se vede mai bine decât în alte 
locuri atenta lectură și asimilare a lui Gogol și Cehov 
(Fotografia mișcată, Noul Ohoțc), iar într-un alt loc 
trimiterile la Oblomov, romanul lui Goncearov, sunt 
evidente (Miriapodul). 

În fond, întrebarea pe care o ridică proza scurtă a lui 
Dafin Mureșeanu este: izvorăște această epică scurtă, 
comprimată, dar aerisită și evanescentă, din zona 
livrescului sau dintr-o sensibilitate poetică și simbolică, 
ce își găsește alianța în referințele la marea cultură 
universală, deși își impune cu stăruință un anume 
„minimalism”, refuzând proporțiile și grandoarea 
semnificativului așa-zicând istoric, în favoarea 
detaliului modest, umil de viață? Mai ușor decât să 
dezlegi într-o manieră incontestabilă acest lucru este 
să te rezumi la a constata care sunt ingredientele 
sufletești, tematice și stilistice ale modului de a scrie 
proză al scriitorului. 

Fără a avea proporțiile unei culegeri ample, volumul 
Norul izbutește să însumeze patruzeci și patru de 
„piese”, ceea ce dă imaginea unei relative bogății, și 
nu a precarității și parcimoniei. Este vorba despre 
o proză care se citește cu plăcere, fără dificultăți, 
în pofida capcanelor livrești care, la o privire mai 
atentă, se pot întrezări sub formele apei verzui imediat 
perceptibile. Proza lui Dafin Mureșeanu împărtășește, 
la nivelul viziunii, al disponibilității și al felului cum 
se articulează, mai mult decât s-ar crede cu poezia 
lui Marcel Mureșeanu, al cărui fiu este. Altminteri, 
ea deschide către originalitate și limpezime de sine, 
fiind ficțională, deși inspirată de elementele unui real 
disponibil, scriindu-se cu o suspectă simplitate (care 
ascunde, de fapt, o stăruitoare meditație la mijloacele 
stilistice disponibile) și optând în mod clar pentru o 
etajare a semnificațiilor, chiar dacă în niciun caz în 
detrimentul atmosferei. Este păcat că, prins în ițele 
complicate și solicitante ale activității sale de neurolog, 
Dafin Mureșeanu nu acordă mai mult timp talentului 
său de prozator, întreținându-l și exprimându-l într-
un ritm mai alert și cu o abundență sporită. 

Deși optzecist prin datele biografice și „douămiist” 
prin cele ale debutului, Dafin Mureșeanu se distinge 
și de membrii primei promoții literare menționate, 
și de ai celei de-a doua prin maniera particulară de a 
face sinteza postmodernistă. „Experimentalismul” său 
are mai degrabă aerul unui tânăr cultivat și politicos 
care cere permisiunea să ia loc la masă înainte de 
a-și compune o salată întrucâtva extravagantă, dar în 
niciun caz inestetică sau fără gust.
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numărul anterior

G. M.: Să revenim la 
romanul incriminat: se pot 
găsi elemente comune între 

Mitrea Cocor şi argatul 
Mitrea din Baltagul? Dacă da, de ce 

credeţi că nimeni nu a sesizat aceste similitudini?

Tudora Patrichi: Spuneam anterior: faptul că Sadoveanu 
îşi pliază subiectele operelor pe tiparul mitologic, cu inserţii 
din esoterism, le conferă „încercărilor” sale valabilitate, 
dăinuire. Apelul la Arhetipuri, la Prototipuri, îi plasează 
Opera în preajma Eternului. Mitrea din Baltagul este 
simbolul Soarelui trecut pe Celălalt Tărâm în vremea iernii, 
(„Târâind tohoarca după el ca pe-un mort, trecu în partea 
cealaltă a întunericului.”), iar Nechifor este o altă ipostază a 
acestui Prototip: „în asfinţit”, ca şi ciobănaşul din baladă, va 
fi prăvălit în „râpa-fântână”. Şi pentru Mitrea Cocor, din aşa-
zisul roman comunist, Soarele de „octomvrie” îşi va închide 
«porţile». Este inserat în opera sadoveniană mitul «Soarelui 
Neînvins» Mithra, Zeul care se întoarce primăvara, de 
Sângeorz, când se deschid porţile Soarelui, cum a consemnat 
Tradiţia. „Dar cum dă primăvara, iar s-arată”, spune un 
hangiu, în Baltagul, despre Nechifor (?)… Pentru Cocor, 
însă, şi pentru  mălurenii lui, timpul s-a oprit, („Moara 
stătuse”), iar „ieşirea” se va poduce, poate pentru fiu, dar 
într-un viitor incert. Existenţa acestor elemente mitice 
comune e o dovadă în plus că şi Mitrea Cocor aparţine 
lui Sadoveanu. Am sugerat în carte şi apropierea dintre alte 
două personaje: Vitoria, ipostază a «Soarelui de la Miezul 
Nopţii», şi „muica” lui Mitrea Cocor, Agapia, al cărei nume, 
spune scriitorul, în elină înseamnă «iubire». Iordan, bărbatul 
Agapiei, e un alt Gheorghe. Personaj excepțional conturat, 
presvitera Olimbiada, din Nicoară Potcoavă, este o 
„sfântă Vineri”, cum o numesc oamenii locului: „Căci vineri 
e ziua când presvitera ajunează și se duce să se închine în 
biserica Filipenilor pe lespedea sub care hodinește soțul 
său preotul Dionis.” (op. cit., p. 227) Și Vitoria Lipan ținuse 
postul negru al celor douăsprezece vineri. Având și calități 
de taumaturg, bătrâna era înconjurată de „lighioi” din codru 
care trăiau în armonie în ograda ei. Și în această capodoperă  
târzie,  Sadoveanu  realizează conexiunea la atmosfera mitică 
a  basmului, dovedind, o dată în plus, coerența desăvârșită 
a «OPEREI» sale. Din respectul adânc față de oamenii 
vechi ai pământului, - „vechi” fiind cuvântul care domină 
în paginile romanului -, portretul presviterei este exemplar: 
„presvitera Olimpiada sta dreaptă în strai sur și broboadă 
neagră. Era uscată și subțirică, privind drept cu ochi ce 
păreau rotunzi, și soarele îi încununa frumuseța anilor 
ei târzii.” (op. cit., p. 226)  În Cântecul Mioarei apare o 
Paraschevă, adică sugestia unei alte posturi de Veneră. În 
greacă, Parascheva e o Sfântă Vineri. Am remarcat apoi cele 
două secvenţe, aflate în contrapondere: „Timpul stătu”, din 
Baltagul, şi „Moara stătuse”, din Mitrea Cocor. „Punct. 
Şi de la capăt”, o expresie din limbajul comun, cine ştie dacă 
nu este un ecou al Realităţii sacre prin care se readucea în 
prezent, prin anumite rituri, momentul de început al lumii, 
ca apoi să se poată lua  „de coadă toate”? De mirare e cum de 
n-au sesizat cei care s-au ocupat de timpul verbelor în opera 
lui Sadoveanu, perfectul simplu din Baltagul şi mai mult ca 
perfectul din Mitrea Cocor!? Dacă din cele două romane ar 
rămâne doar secvenţele de mai sus, „Timpul stătu” / „Moara 
stătuse”, care au o încărcătură mitico-esoterică absolută - o 
concentrare pe Centrul Crucii noastre interioare -, ar fi de-
ajuns să recunoaştem că avem în faţă literatură adevărată, 
nu experimente. Cine încearcă să-l apere pe scriitor, spunând 
că nu el a scris Mitrea Cocor, să ia aminte la cele două 
formulări gemene care,  asemenea unor poeme într-un vers, 
sunt esenţă pură, dar şi dovada incontestabilă, iarăşi, că 
şi cel de-al doilea roman este o creație sadoveniană. Apoi, 
când găseşti în câteva opere majore Realitatea mitică despre  
«poartă» / «porţi», cum poţi pune la îndoială „paternitatea” 
unei scrieri? Să enumerăm câteva titluri: ochi de urs, 
Nopţile de sânziene, Locul unde nu s-a întâmplat 
nimic…, Mitrea Cocor, Nicoară Potcoavă.

Ca să conchidem: în universul «Operei» sadoveniene 
gravitează diferite ipostaze ale aceloraşi entităţi mitice, tipare 
ale aceloraşi elemente din Tradiţie. E o consecvență absolută. 

Când am înțeles adevăratele resorturi care susţin şi cele 
două opere sadoveniene, Păuna-Mică şi Mitrea Cocor, 
mi-am dat seama de  ridicolul atacurilor asupra Maestrului. 
Ei cred sau speră că i-au descoperit vulnerabilitatea. Iar  
majoritatea acestora nu s-au  făcut remarcați prin ceva ieșit 
din comun, ca să aibă căderea de a se pronunța critic la 
adresa lui Sadoveanu. Sunt mulţi robotitori astăzi pe „ogorul” 
literaturii, ale căror cărţi trebuie să le citeşti strângând din 
dinţi...  Într-o societate în plin proces de degenerare, nu mai 
are relevanţă mesajul bătrânului din muntele ascuns: „Nouă 
nu ne e îngăduit să trăim decât prin spirit, cu dragoste şi 
dreptate...” În lumea noastră secularizată şi axată aproape 
exclusiv pe materie, este practic imposibil să schimbi 
„macazul”. Reataşarea la Tradiţie, întoarcerea la strămoşi, 
pentru mulţi contemporani de-ai noştri, sunt poveşti de 
adormit pruncii. Cum să fi sesizat cineva acele similitudini 
dintre personajele din cele două opere, când nu mai există 
preocupare pentru ceea ce înseamnă Tradiţie? Modern 
(sau postmodern) e să faci concesii abjecţiei, trivialului, 

să te cufunzi în „mocirlă”, ca să citez din nou un termen 
cărtărescian. Realităţii de acum şi, mai ales,  felului în care 
mulţi scriitori actuali preferă s-o prezinte, li se potrivesc ceea 
ce spunea protagonistul din Ivan Turbincă, personaj care 
alege cu frenezie iadul în locul raiului: „Raiu mi-a trebuit mie 
la vremea asta? Ia, aşa păţeşti dacă te strici cu dracul; aici, la 
sărăcăciosul de raiu, vorba ceea: «Fală goală, traistă uşoară»; 
şezi cu banii în pungă şi duci dorul la toate cele. Mai mare 
pedeapsă decât asta nici că se poate! Votchi nu-i, tabacioc 
nu-i, lăutari nu-s, guleaiu nu-i, nimica nu-i!” Prin Ivan al lui 
Creangă,  se-nţeleg şi alţii din ziua de azi…, ca să-l parafrazez 
pe I. Budai-Deleanu. Cred că în vremea noastră se aplică un 
principiu similar celui din „epoca de aur”: celor care scriau 
pe atunci le era indicat să reflecte în opera lor „realismul 
socialist”! Astăzi se întrec care mai de care să-şi expună, 
cu lux de amănunte, realitatea imundă care-i locuieşte, 
în spiritul „realismului psihologico-fiziologic” şi al 
dictonului „Naturalia non sunt turpia”… Dacă toţi creatorii, 
din diverse domenii, ar urma regula de aur a altor veacuri, 
regulă care presupunea ca opera să fie model de educaţie, 
pentru a putea fi studiată în clasă, lumea ar arăta cu totul altfel: 
„vârsta sumbră” şi-ar mai estompa tendinţele agresive. Însă, 
a face din  „sinceritate”, adică „mergând până-n fundul 
fundului haznalei noastre…”, scopul ultim al scrisului 
tău, înseamnă să-ţi arunci către consumatorul onest, avid 
de cunoaştere, mizeria unui interior bântuit de spaime, de 
vicii. Există pentru asta modalitatea jurnalului intim, în care 
să-ţi depozitezi refulările, neîmplinirile, obsesiile, jurnal pe 
care, atunci când simţi că te apropii de „marea trecere”, din 
responsabilitate şi decenţă, dacă le ai, faţă de cei ce-ţi rămân 
în urmă, să-l arunci în foc. 

Echilibrul pe care-l visez pentru lumea noastră e tot mai 
departe. Trebuie, probabil,  ca timpul să stea din nou… 

  
G. M.: Raportat strict la exemplul personajului, nu 

cumva „ieşirea într-un veac nou…”, despre care se vorbeşte 
în ultima parte din romanul Mitrea Cocor, nu reprezintă 
mai degrabă un îndemn la prudenţă, iar lipsa oricărei 
atitudini şi acţiuni nu devine un act de frică la Sadoveanu?! 
Vă provoc din nou...

Tudora Patrichi: Mitrea este, de fapt, un înfrânt, în 
plan social, pentru că aşa a vrut Sadoveanu să apară un 
aşa-zis prototip al comunistului-model, cum l-ar fi dorit 
autorităţile vremii. Nici vorbă de frică. Nu trebuie să te 
căzneşti prea mult ca să vezi şi să înţelegi ce „bărbat politic” 
a ieşit din ţăranul de la Dunăre… Aici e cheia: un personaj cu 
asemenea ascendenţă, cu un inventar de caracteristici prea 
puţin măgulitoare, putea fi ademenit uşor de propaganda 
vehiculată de un Florea Costea sau de un „sibiriac bărbos” 
din lagărul sovietic. Şi totuşi, el rămâne cu structura lui de 
ţăran care-şi vrea partea lui de pământ. 

A-l acuza pe Sadoveanu de lipsă de atitudine şi de acţiune 
înseamnă să i se ignore propria declaraţie: scriitorul afirma 
că părerile în chestiunea ţărănească, de pildă, şi le-a canalizat 
în operele sale. Apoi, să-l numeşti „autor învechit” şi, mai 
rău, „comunist” e ca o condamnare pentru cei care, din 
nesăbuinţă, îi aplică asemenea etichete. Citând dintr-o altă 
operă, înţelegem altitudinea la care se situa Sadoveanu faţă 
de unii din societatea de atunci şi, aş afirma cu responsa-
bilitate, chiar faţă de mulţi dintre cei de azi: „…prin acele 
porţi «ei» nu pot intra.” Finalul romanului Mitrea Cocor  
ne dezvăluie ceea ce este cu adevărat personajul: un ins care 
nu crede în ideologia regimului comunisto-bolşevic, aşa 
cum n-a crezut nici Sadoveanu. Ţăranul de la Malu Surpat 
numeşte şi capitalismul „sistemul lupilor cu oile”, sistem pe 
care-l experimentăm noi astăzi, pe propria piele… Ambele 
orânduiri, cea comunistă şi cea capitalistă, s-au dovedit a fi 
nişte eşecuri, ceea ce o spunea deschis Sadoveanu. Acum, mai 
mult ca oricând, putem vorbi, din nefericire, de „nivelare”, de 
„mediocrizare”, la cei mai mulţi dintre noi. Astfel de îngrijo-
rări şi le exprima scriitorul în conferinţa Lumina vine 
de la Răsărit, referindu-se la tipul de societate socialist-
comunistă, tiparul căreia a fost impus în ţările aflate în sfera 
de influenţă a Uniunii Sovietice. Ca să spui că Sadoveanu nu 
a luat atitudine, asta se cheamă obturare a înţelegerii sau 
mai exact catalogări „după ureche”. Puterea de a schimba 
lucrurile, însă, într-o epocă anume, ţine şi de alte resorturi. 
Nu poţi schimba un sistem peste noapte şi doar cu vorbe. 
Avem exemple şi astăzi de personalităţi din diverse domenii, 
de la noi sau din alte părţi, care iau atitudine frecvent, într-o 
problemă sau alta. Dar vorba lui Constantin Tănase: „Şi cu 
asta ce-am făcut?” Să urneşti „maşina lumii”, nu ţine doar de 
un om. Ce spunea „proletarul” lui  Eminescu: „De ce uitaţi 
că-n voi e şi număr, şi putere? / Când vreţi, puteţi prea lesne 
pământul să-mpărţiţi.”

Uneori, în anumite momente ale istoriei, chiar „aşteptarea”, 
de care pomenea o legendă basarabeană despre voievodul 
Ştefan, o stare care nu presupune, totuşi, sentimentul de 
frică, poate fi dovada unei adânci înţelepciuni: aşteptarea 
înseamnă răbdare, perseverenţă, dar şi credinţa că timpul, 
„un veac nou al lumii”, poate aduce schimbarea: „Ştiam 
din istorie că orânduirile sociale nu sunt eterne.” Şi că 
„Instituţiile trec ca anotimpurile.”, iar „Rusia va intra iar 
în revoluţie, ca să se scuture de «jugul bolşevismului».”, 
cum spunea scriitorul în amintita conferinţă. Formulării 
„ieşirea într-un veac nou al lumii” i-am dat în carte şi o altă 
interpretare: am presupus că se referea şi la un comanda-
ment pentru «Fraţi»: în uzul curent al limbii, trecerea într-

un nou an / veac nou este numită „intrare”, nu „ieşire”. 
Dacă am numit şi acest roman o „istorie hieroglifică”, se 
datorează faptului că, în operele lui Sadoveanu, unui cuvânt, 
unei secvenţe le putem găsi o multitudine de semnificaţii, 
de trimiteri, o „polivalenţă necesară”, în exprimarea lui Paul 
Georgescu. Este semnul capodoperei, al Cărţii structurate 
pe cele trei incinte. Un domn profesor universitar, de ştiinţe 
exacte, a spus despre cartea mea, că e scrisă „în spirală”, 
prin modalitatea aleasă, aceea de a reveni succesiv asupra 
cuvintelor pentru a descoperi conotaţiile diverse pe care le au.

Revenind la acuzele care i se aduc, voi afirma din nou 
că Maestrul n-a fost dominat de frică, de laşitate, n-a fost 
obedient faţă de noile structuri. Dacă aşa ar fi stat lucrurile,    
n-ar fi scris niciodată, aşa cum le-a scris, Lumina vine de 
la Răsărit, Păuna-Mică şi Mitrea Cocor. În fragmen-
tul din Mitrea Cocor, reprodus în al doilea eseu, Dor 

de arhetipuri, Sadoveanu pune pe seama boierului Cris-
tea  părerile despre ruşi şi despre bolşevism: „Dacă nu se 
îndârjeşte neamţul şi nu născoceşte cevaşilea să rupă, 
să dărâme, să-i arunce pe ruşi până la stele, apoi să ştii 
că e grav.”/ „Păi nu-nţeleseşi tu, Ghiţă, până astăzi, că 
primejdia a mai mare a noastră sunt bolşevicii?”/ „Vai de 
tine dacă înţeleseşi numai atât, Ghiţă! Păi dacă trec peste 
munţi, mâine îi vedem acilea. Se ridică şi în ţară la noi 
golanii şi săracii cum s-a întâmplat la ei. Eu de revoluţie 
mă tem, Ghiţă.” (Nu sunt vehiculate astăzi cam aceleaşi 
temeri?). Cenzura vremii a înghiţit momeala: se ştie că un 
creator adevărat „joacă”, pe rând, rolul fiecărui personaj. 
Altfel spus, Marele Regizor, Demiurgul se află în spatele 
acelor protagonişti din fiecare operă, cu chipul acoperit, 
de multe ori, de o mască impenetrabilă. Spun în carte că 
dialogul dintre Ghiţă Lungu şi Cristea Trei-Nasuri, într-o 
anumită măsură, poate fi considerat o aluzie la persoane 
reale: „Ghiţă” Dej („morarul”) şi „Conu Mihai” („boierul”), 
care a fost sfătuitorul primului, în unele privinţe. 

Nu e de neglijat fragmentul din roman despre nenorocirile 
din Uniunea Sovietică, din timpul şi de după Revoluţia bol-
şevică: „Că iată veniră asupra creştinilor primejdiile vieţii 
şi anii morţii, de când se răsculară bolşevicii şi tăiară pe 
împăratul lor şi bătură în piroane uşile sfintelor biserici. 
Stâng pe boieri, fură copii şi-i duc în pustie; prigonesc pe 
creştini, îi lasă muritori de foame şi-i pun să pască iarbă la 
un loc cu vitele; schimbă întocmirile lumii vechi şi pun acolo 
unde ajung semnele diavolului Belzebut. Vor să prefacă şi 
la noi toate, şi de aia Domnul Dumnezeu îşi întoarce faţa 
de cătră omenire.” Prin afirmaţiile din Mitrea Cocor, dar 
şi prin unele păreri tranşante din conferinţa Lumina vine 
de la Răsărit, Sadoveanu putea să fie trimis la Canal. În 
cele câteva fraze interogative din vestita conferinţă din 1945, 
trecută la Index, scriitorul pune la îndoială „binefacerile” 
societăţii de tip socialist din Uniune, aplicate şi la noi: „Ce în-
samnă acolo libertatea, când individul este robit intereselor 
colectivităţii?  Ce devine căminul meu, familia mea? Care e 
situaţia intelectualilor într-o societate în care s-a realizat 
nivelarea, deci mediocrizarea?” Prin ingeniozitate, poate şi 
datorită  protecţiei de care a beneficiat, până la un moment-
dat, Sadoveanu a învins vigilenţa unor „cerberi” analfabeţi, 
cărora le-a răsucit minţile, în fel şi chip, cu un conţinut în care 
s-ar fi dorit să fie lăudate minunatele realizări ale societăţii 
de tip socialist din Răsărit. Se ştie că ţăranii de la noi au dus 
greul întotdeauna şi că au alcătuit, mare parte din ei, armata 
ţării, de care guvernanţii nu se îngrijiseră să fie dotată pentru 
a face faţă unui război, realitate pe care scriitorul o denunţă 
în roman: „Ce-aţi zice să vârâm şi noi, dintr-o dată, trenul 

George MOtROC

George Motroc în dialog cu exegeta sadoveniană Tudora Teofana Patrichi
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fulg de colilie”, cum comenta colonelul Paladi. Uniunea 
Sovietică  mobilizase armate de milioane de soldaţi şi aveau 
tehnică de luptă performantă, câştigând astfel războiul: „din 
fundul Răsăritului vin noroadele astea, domnilor, perfect 
echipate, perfect instruite. Parcă nu sunt alea care s-au 
retras.” După Revoluţia bolşevică din 1917, se înfiinţaseră 
gospodăriile colective, iar după terminarea războiului, erau 
pregătiţi agenţi de influenţă, la început, dintre prizonieri, 
cum surprinde Sadoveanu în roman, apoi şi pe alţii, pentru 
a-i implanta în ţările ocupate, agenţi de care am „beneficiat” 
la noi din plin, chiar şi după 1989. În roman sunt prezentate 
și realităţi, nu e propagandă. Odată cu Mitrea, scriitorul i-a 
„plimbat” pe cei responsabili cu cenzura de pe-atunci, prin-
tre nişte „sibiriaci bărboşi” din lagărul sovietic; a pomenit 
de „Iosif Vissarionovici”, despre care spunea unul dintre 
sibiriaci, (nu Mitrea), că-i plăcea lui Cocor să-l asculte ce 
spune, după ce deprinsese „destul de lesne a vorbi ruseşte”. 
A relatat despre un profesor agronom, Mitea Karaganov, 
care „Îi tot explica lui Mitrea (iarăşi, nu Mitrea întreba – 
n.n.) cum trăiesc ţăranii agricultori în gospodăria colec-
tivă de la el de-acasă” şi care dorea să facă din ţăranul de 
la Dunăre „un bărbat politic”. După această afirmaţie, Pis-
truga, un bolşevic ucrainian, întreabă cu umor gros: „Dar 
pe dânsul l-ai întrebat dacă vrea?” A mai povestit scriitorul 
despre alte realizări din Uniune, printre care şi despre o 
creşă care i-a amintit lui Mitrea de frăţiorul lui de un an, pe 
care „îl rupseseră porcii”… Îndoctrinat, (mai degrabă nu), 
în lagărul sovietic, Cocor se întoarce în ţară cu „gălbinare”… 
Aşa cum astăzi cei din statele puternice, cu influenţă în 
lumea asta, fără a li se cere neapărat părerea sau ajutorul, 
îi învaţă pe alţii, din alte părţi, ce trebuie să facă „pentru a 
le fi mai bine”, tot astfel pe Mitrea îl instruiseră bolşevicii 
cum să aplice metodele lor în satul lui, de fapt, formele fără 
fond, cum explica Sadoveanu în conferinţa din 1945. Nimic 
nou. Scriitorul ne sugerează că „firoscosul” ţăran de la Malu 
Surpat înţelesese pe deplin resorturile învăţăturilor celor din 
Răsărit. Altfel de ce apare inclus verbul „suspină” în fraza-
cheie din final? Acelaşi colonel Paladi îi caracteriza astfel 
pe ţăranii înrolaţi în armată: „Nişte sărmani care n-au cu 
politica nici în clin nici în mânecă.” De netăgăduit e faptul 
că orice ţăran voia să aibă ogorul lui, şi nu să muncească la 
colectiv. Și asta demonstrează Sadoveanu în Mitrea Cocor, 
amintind şi de episodul cumplit al luptei pentru pământ, 
din 1907. Bătrânul Triglea îi povesteşte lui Mitrea: „Eu am 
apucat vremea de pomină când s-au sculat satele, de-au 
ars conacele. Stăpânirea trimise pe moldoveni să împuşte 
şi să detune pe-ai noştri. Iar pe mine mă concentrară şi 
mă trimiseră cu regimentul  în părţile Moldovei, ca să 
proţăpim pe alţii, tot plugari de-ai noştri.” / „Vârâră atâta 
spaimă în rumâni, să ne fie pe-un veac de om. Ne băgară 
minţile-n cap şi răbdăm. Tot mai săraci. Nu ştiu ce-o să 
mai fie…” (Ca să actualizăm: unele scene şi fapte se repetă 
şi astăzi, cu altfel de participanţi, pentru alte cauze, cu 
metode asemănătoare din partea forţelor de ordine, unele 
forţe aduse din alte părţi…) Ce frică şi ce propagandă pro-
sovietică poate fi în acest roman când e scris negru pe alb: 
„primejdia a mai mare a noastră sunt bolşevicii”? Cel mai 
simplu dintre români bănuia ce înseamnă să ajungi sub 
cizma bolşevică. Întâmplător sau nu, Mitrea le spune la un 
moment-dat, mai marilor din lagărul unde fusese instruit: 
„Aşa că acum numaidecât să ne facem şi noi, sărmanii, 
politica noastră pe lumea asta şi în această viaţă. Ştiu 
că nu le place stăpânilor, căci e primejdioasă pentru ei.  
N-am ce le face. Când va sosi timpul, o să mă întorc cu 
primejdia asta la Malu Surpat.” Şi ce face când ajunge la 
Dropii? Împarte ţăranilor moşia boierească, nu le vorbeşte 
despre înfiinţarea gospodăriilor colective. Sintagma „politi-
ca noastră” (a se citi: „dreptatea noastră”) nu are nicio 
legătură cu vreo idee de doctrină. Şi, ca din întâmplare, 
scriitorul aruncă încă o dată cuvântul „primejdia”, pentru 
cei care au urechi de auzit. Înţelesul e transparent pentru 
cine decodifică aşa cum trebuie textul: metodele din Ră-
sărit vor fi aplicate, indiferent de opoziţia ţăranilor.

În 1961, când scriitorul ar fi împlinit, peste 18 zile, 
81 de ani, a apărut, probabil, unul, mai „luminat”, 
care a oblicit ce se ascunde, în realitate, în romanul 
comunistului-model... Astfel, spuneam eu, Cântecul 
Mioarei a rămas neterminat... În acelaşi an, 1961, au 
murit Lucian Blaga şi Ion Barbu. Aceşti doi mari poeţi 
aveau aceeaşi vârstă: 66 de ani. Coincidenţă, desigur, 
că trei mari scriitori au dispărut în acelaşi an.

G. M.: Cel puţin din punctul meu de vedere, cea 
mai şocantă afirmaţie, dar care, recunosc, m-a pus 
în gardă, a fost: „Pentru cei care au urechi de auzit, 
Mitrea Cocor, în esenţa ei, este o carte care condam-
nă bolşevismul.” Pentru majoritatea criticilor de la 
noi, sigur va  părea o exagerare...

Tudora Patrichi: Cine e dispus să renunţe la preju-
decăţi, la a prelua fără discernământ părerile altora, fără 
să încerce să verifice dacă lucrurile stau aşa? Eu cred că 
unii de bună-credinţă au înţeles că nu e o exagerare ceea 
ce afirm în carte, ba chiar, dacă au reluat lectura cărţii lui 
Sadoveanu, au văzut că am dreptate. Dar, din lipsă de curaj, 
nu îndrăznesc să recunoască. În schimb, „siguranţa” pe 
care o afişează alţii se explică prin ignoranţă, rea-credinţă 
şi mai ales prin obedienţa faţă de cei care-i împing în faţă 
să presteze asemenea servicii. Lucru rar, însă am auzit, cu 
câţiva ani în urmă, pe un profesor de istorie, la o întrunire, 
regretând că ani de-a rândul a spus elevilor numai inexac-
tităţi. Era vorba şi despre evenimentele de la 23 August 
1944, Ziua biruinţii, cum o numise Sadoveanu cu ironie, 
dar şi cu durere adâncă, după ce, o lună mai târziu de la 
acel moment, în septembrie 1944, îşi pierduse fiul de 24 de 
ani, pe Paul-Mihu, pe frontul din Ardeal. În articolul din 14 

mai 1945, inclus apoi într-un volum din 1946, Sadoveanu 
scria despre ziua nefastă din 22 septembrie: „S-a prăpădit 
o generaţie. Din nebunia unor megalomani sangvinari.” 
Cine erau acei megalomani sangvinari?! Hitler şi Stalin.

Pentru că se tot bate monedă pe faptul că scriitorul a fost 
pro-sovietic, o să repet de câte ori va fi necesar: Sadoveanu 
a condamnat bolşevismul, dar şi nazismul. Nu s-a plasat de 
partea niciunuia dintre agresori. El a simţit încă din 1933 
când, în Creanga de aur, vorbeşte, prin intermediul bă-
trânului din „muntele ascuns” despre „prorocirea asupra 
neamurilor acestui pământ. Căci, precât vedea el, avea să 
vie asupra lor din răsărit duh de destrăbălare şi spaimă.”  
N-a prorocit că „duhul” va veni din Vest…  

Mare parte din răspuns, referitor la atitudinea lui 
Sadoveanu în faţa agresiunii de tip bolşevic, l-am dat la 
întrebarea anterioară. Prin citatele selectate şi incluse în 
carte, din cele trei texte incriminate, Lumina vine de 
la Răsărit, Păuna-Mică şi Mitrea Cocor, precum 
şi prin comentariul meu, se conturează poziţionarea lui 
Sadoveanu faţă de acest flagel. Romanul a apărut în 1949, 
când a început procesul de colectivizare. Întrebarea lui Lae 
Săracu, „Ce ne facem noi?”,  n-ar avea sens, din moment 
ce moşia boierului se împărţea ţăranilor, dacă, în subtext, 
n-ar fi fost sugestia deposedării din nou de pământ a 
ţăranilor pentru a se înfiinţa gospodăriile colective. Îmi 
aduc aminte ce-mi povesteau părinţii despre reacţia 
vehementă, în acele vremuri tulburi, a unor bârsăneni, din 
partea noastră de sat care se chema pe timpuri Bârsana. 
Oamenii spuneau că nu vor să ajungă să muncească la 
„colhoz” şi să mănânce „la gamelă”. Umbla „pe teren” un 
grup format din preotul din sat, împreună cu un învăţător, 
cu primarul şi însoţiţi de un „tovarăş de la raion”, în „hainî 
di cheli”, cum spuneau ţăranii de la noi, ca să ducă „muncă 
de lămurire” cu oamenii. Cei mai mulţi dintre ţărani 
fugeau de-acasă şi se ascundeau din-deal de sat ca să nu 
iscălească. Dar au fost şi destui revoltaţi, bărbaţi şi femei, 
care, deşi aveau doar câteva pogoane de pământ fiecare, au 
întâmpinat „comisia” cu topoarele. Aceştia au fost ridicaţi 
de „jăndari” şi duşi apoi la puşcărie. 

În capitolul spațiul - Timpul - Pământul din cartea 
Revoltă împotriva lumii moderne, Julius Evola vor-
bea „despre transpunerile simbolice și inițiatice care au 
definit în mod tradițional conceptul de cultivator, termen 
din care a derivat și cuvântul cultură”. Eruditul preciza: „…
dar o altă expresie caracteristică o întâlnim și în faptul că 
în orice formă superioară de Tradiție, proprietatea asupra 
pământului, ca proprietate privată, a fost un privilegiu 
aristocratic-sacral; adică au drept asupra pământului 
numai cei ce au ritualuri - în sensul specific patrician, adică 
cei ce sunt purtătorii în viață ai unui element divin…”/ „În 
cazul nobilimii tradiționale se stabilea o legătură misteri-
oasă - ce-și trăgea originea de la templul sau altarul așezat 
în mijlocul terenului stăpânit - între zeii sau eroii acelei gens 
și acest pământ…”/ „…printr-o transpunere  simbolică și 
poate chiar magică, hotarele acestei proprietăți funciare, 
(…), apăreau drept sacre, fatidice, inviolabile, ocrotite de 
niște zei cerești ai ordinii, ca Zeus și Jupiter…”/ „În acest 
fel se poate înțelege de ce exilul echivala adeseori cu o 
pedeapsă a cărei gravitate nu poate fi concepută astăzi; 
pentru cei condamnați la exil, acesta însemna aproape pe-
deapsa cu moartea.”/ „Trebuie avut în vedere aici faptul că 
moștenirea ritualului și moștenirea pământului constituiau 
un tot unitar, indivizibil și plin de semnificații.”/ „…faptul 
de a se lua în stăpânire pământul strămoșesc implica în 
lumea Tradiției o obligație tacită și expresă față de acest 
pământ, la fel ca obligația față de moștenirea divină și 
aristocratică transmisă prin sânge, care moștenire conferea 
dreptul de proprietate. Ultimele semne ale unor asemenea 
valori se întâlnesc în epoca Europei feudale.” Citând și 
părerea lui N. D. Fustel de Coulanges, Evola adăuga: „Ideea 
- (…) - potrivit căreia apariția testamentului, în sensul 
unei libertăți individuale a proprietarilor funciari de a-și 
împărți proprietatea, de a o dezmembra și a o detașa de 

moștenirea de sânge și de normele riguroase ale dreptului 
patern și de dreptul primului născut, ar reprezenta una din 
manifestările caracteristice ale degenerescenței spiritului 
tradițional, este cât se poate de adevărată.” Subliniind 
faptul că „proprietatea tinde din ce în ce mai mult să treacă 
de la forma individuală, la cea colectivă”, Evola conchidea 
că în epoca actuală, pământul  „nu mai valorează decât ca 
un factor de economie ce trebuie exploatat până la ultima 
limită și sub toate aspectele cu ajutorul mașinilor și al altor 
născociri moderne.” (s.n.) (op. cit., pp. 142-143-144-145)

Problema țărănească, în speță, a pământului, l-a preo-
cupat atât pe Sadoveanu cât și pe alți scriitori români, cum 
au fost Marin Preda, cu Moromeții lui, și Liviu Rebreanu 
în Ion și în Răscoala. Am auzit și eu de obiceiul unor 
țărani care-și duceau băieții, când se făceau mai mărișori, 
pe pământul pe care-l aveau, și acolo îi băteau ca să nu 
uite că acel loc e al lor și să nu-l înstrăineze. Reflex din vre-
muri vechi când Pământul era perceput ca întruchipare 
a divinității primordiale Gaia. Poate că și asta a vrut să 
sugereze Sadoveanu când îl arată pe Mitrea Cocor îmbră-
țișând pământul, pe «maica noastră a tuturor».  Și ce ve-
dem astăzi? Manifestarea constantă a unei agresiuni, sub 
orice aspect, asupra civilizaţiei tradiţionale, agresiune care 
determină, pe zi ce trece, strămutarea satelor… la muzeu. 

După ce în satul nostru s-a făcut colectivizarea, mi-au 
povestit surorile mele mai mari un episod amuzant, ca să 
nu spun amar, despre un alt învățător al lor care a rămas 
celebru printre consăteni, cu o zicere. „Domnu`”, un mol-
dovean hâtru şi care nu-i avea la inimă pe bolşevici, le-a 
spus odată unor elevi care nu prea manifestau aplecare 
către învăţătură: „Măi băieţ, dacî nu învăţaţ, a sî staţ în 
şcoalî pănî a s-agiungiţ ca bărboşîi cii di pi păretì!” Adică, 
or să îmbătrânească în şcoală şi or s-arate precum Marx, 
Engels şi Lenin, ale căror tablouri pe pereţii claselor le-
am apucat şi eu la Bârlad, unde am urmat cursurile, în 
școala primară, în cea gimnazială și apoi în cea liceală. 
M-am gândit mult la expresia ciudată din Mitrea Cocor, 
„bărboşii vechi” pe care o repetă scriitorul de vreo trei ori, 
la mică distanţă, în roman. E un mod de a ne atrage atenţia 
ca şi în cazul cuvântului „cloncani”, repetat de cinci ori în 
Baltagul. Despre aceşti „bărboşi vechi”, care au mai mult 
un rol decorativ, (!), nu ne lămureşte cine şi de unde sunt. 
Pare mai mult o secvenţă aruncată iarăşi, pentru cei care au 
urechi de auzit, ca şi repetarea numelui „Ghiţă”, (apelativ pe 
care scriitorul i-l adresa lui Dej), din dialogul dintre boier şi 
morar. Formularea din roman, „drumul spinos al înţele-
gerii”, se referă, cel mai probabil, şi la opoziţia ţăranilor 
împotriva acelei măsuri radicale a noilor structuri, de a 
înfiinţa gospodăriile colective, realitate sugerată în finalul 
operei. În Păuna-Mică, roman scris în 1947 şi apărut 
în 1948, Sadoveanu vorbea despre modelul fermelor şi al 
fermierilor din Africa (!), incluzând, totuşi, ca o concesie, 
termenul de „tovărăşie”, dar nu pomeneşte de sovhozurile 
/ colhozurile din Uniunea Sovietică. Prin „întovărăşiri” se 
pregătea terenul pentru demararea colectivizării din 1949. 
Termenul „tovărăşie” este aplicat în roman doar pentru cei 
câţiva proscrişi ajunşi, din diverse motive, în acel cotlon al 
Dunării, pe care l-au numit ei „Păuna-Mică”, loc în care au 
fost nevoiţi să-şi arate fiecare priceperea pentru a supravieţui. 
Propagandiştilor (sau altora?) nu le-a convenit, probabil, 
felul cum a ales Sadoveanu să evidenţieze „interesele ime-
diate ale timpului”, iar romanul n-a mai fost reeditat.

Ca să mă întorc la esenţa gândirii scriitorului, important 
rămâne însă faptul că trebuie să avem în vedere, în scrierile 
Maestrului, amprenta mitică, întoarcerea la „vechime”, 
care le conferă profunzimea de care mulţi aşa-zişi scriitori 
actuali duc lipsă. Ar fi limitativ să spunem despre Mitrea 
Cocor că e doar un roman politic. Dacă am fi tentaţi să 
afirmăm asta, am realiza, într-un final, că ne-am rătăcit în 
labirintul meşteşugit, pe care l-a creat scriitorul în această 
„istorie hieroglifică”, în acest univers complicat căruia e difi-
cil să-i presimţi adâncurile. De aceea, nu trebuie să facem 
abstracţie de ceea ce Sadoveanu considera a fi relevante: 
„mitul şi datina”. Operele avute în vedere în cartea mea, ale 
lui Sadoveanu şi nu numai, au ca numitor comun mituri, 
credinţe vechi, trimiteri la Tradiţia Primordială şi la cea 
hermetico-alchimică. Acesta e liantul care le uneşte. Cum 
putem explica respingerea de către cei de azi a producţiilor 
de acest tip, decât  prin imposibilitatea acestora de a se 
ridica la asemenea nivel de cuprindere şi de înţelegere, pe 
care l-au avut personalităţile din cultura română, reunite 
în această carte: Mihail Sadoveanu, Mihai Eminescu, Ion 
Creangă, Mircea Eliade, Lucian Blaga, Ion Barbu, Nichita 
Stănescu, dar şi sculptorul genial Constantin Brâncuşi. Apoi, 
Substanţa mitico-esoterică a textelor numite „populare” 
se simte pulsând, în fundal, în operele acestor creatori. 

    
G. M.: Aceste ultime fraze mă ajută să fac trecerea 

spre întrebarea finală a interviului nostru de astăzi... 
Cum vedeţi prezentul şi mai ales viitorul literaturii 
române raportat la un trecut şi la acele nume de 
personalităţi culturale tocmai menţionate?

     
Tudora Patrichi: Impresia mea, care tinde să devină 

certitudine, e aceea că se urmăreşte deşertificarea de 
valori a culturii române, fenomen care a debutat prin 
„nivelare”, adică „mediocrizare”, după afimaţiile, din 
1945, ale lui Sadoveanu. Când cercetători străini de 
prestigiu susţin cu argumente că ţinuturile noastre au 
constituit odinioară „vatra Europei”, suntem îndreptăţiţi 
să credem că sunt alţii care nu doresc, sub niciun chip, 
să fie scos acest adevăr la lumină. De aceea se practică, 
la scară largă, denigrarea a tot ce ţine de acest teritoriu, 
de vechii locuitori de aici, dar și de creatorii care au sur-
prins, în scrierile lor, spiritul strămoșilor, Tradiția.

Să fim optimiști și să credem că viitorul va restabili 
echilibrul care astăzi se arată fragil.



nr. 95 n septembrie 2019actualitatea literară10 cronica

După un debut liric mai 
târziu, prin anul 2011, în 
paginile revistei „Destine 

Literare” din Montréal, 
Dorina Măgărin (născută în 

31 martie 1964, la Oravița, 
actualmente bibliotecară 

la Biblioteca Centrală 
Universitară „Eugen 

Todoran” din Timișoara) 
își lasă deoparte timiditatea, publicându-și creațiile 
atât în periodice românești („Reflex”, „Nord Literar”, 
„Singur”, „Rotonda valahă”) ori străine („Observatorul” 
- Toronto; „Piramida - Zrenianin), cât și în mediul 
online. Anul acesta, un text în proză (Copiii Sabatului) 
i-a fost inclus în antologia colectivă Insula fiecăruia, 
scoasă la editura timișoreană „Eubeea”, iar la David 
Press Print, tot din Timișoara, i-a apărut cel dintâi 
volum individual, intitulat Galeria oglinzilor. Acesta 
din urmă, prefațat de criticul literar Cornel Ungureanu, 
cuprinde, după cum aflăm și din subtitlu, „proză mai 
mult sau mai puțin scurtă”.

Cele 21 de narațiuni trădează, pe alocuri, un impuls 
autobiografic. Ele aduc înaintea cititorului o lume nu 
demult apusă, recognoscibilă în ambianța ultimelor 
decenii ale secolului XX și în primii ani ai celui de 
acum. O singură proză face excepție: Montréalul din 
sufletul meu sau Noaptea curcubeelor, a cărei acțiune 
se derulează în perioada interbelică.

Eroii - posesori, majoritatea, ai unui vast orizont 
cultural, preocupați de Esenin, Sofocle, Euripide, 
Rousseau, Edgar Morin, de Also sprach Zarathustra, 
La Cantatrice chauve, de Bach, Mikis Theodorakis, 
Nabucco, Sonata Lunii sau Boema - pendulează între 
spațiul urban (Craiova, Oravița, Iași, Timișoara, Reșița) 
și cel rural (Ciutura, Măureni, Răureni), se avântă spre 
tărâmuri străine (Paris, Haifa, Budapesta, Valencia, 
Corsica, Cipru ș.a.), cel mai des însă călătoresc în ei 
înșiși, întru acomodarea mai chibzuită cu vremile 
și cu ceilalți. Astfel, dacă personajului Pompiliu, 
din narațiunea Salut, America, doar exilul îi aduce 
eliberarea dintr-o ambianță ce-l încorsetează („era 
ca hultanul ținut în colivie, îi trebuia libertate pentru 
măreția zborului” - p. 182), pictorița însărcinată Maia, 
din Copiii Sabatului, își caută soluții la provocările 
vieții hoinărind singură prin pădurea de la marginea 
satului. Ieșindu-i în cale, Maria Cetinii, care știe din 
proprie experiență „cum e să ai sufletul zdrobit cu 
făcălețul” (p. 79), îi dă de înțeles că nu fuga de ceilalți 
îi va aduce împlinirea: „Ce om vrea, machea, să se 
bucure de singurătate? Singurătatea să nu ți-o dorești! 
Ea vine nechemată și e urâtă. Mie să nu-mi vinzi 
gogoși! Ești aici de tristețe, ai venit că-ți simți sufletul 
răvășit și aștepți un răspuns de la viață, însă răspunsul 
e în tine!” (p. 79).

Este interesantă povestea acestei Marii a Cetinii. Și 
numele e bine ales. Ar merita un spațiu mai generos, 
numai al ei, o proză distinctă. Ce aflăm acum este că 
bătrâna trăiește departe de sat, într-o colibă de lut, și 
vânează iepuri. Că în tinerețe studiase filozofia. Când 
comuniștii i-au confiscat cărțile, vreo cinci căruțe, 
punându-i-le pe foc, și-ar fi pierdut mințile: „Maria 
Cetinii stătea cu mâinile încleștate pe Ramayana și 
Mahabharata și jelea văzând cum toată biblioteca e 
înghițită de pălălăile flămânde” (p. 78-79).

Deseori, mai ales după ce experimentează viața 
la oraș, naratorul-personaj (în ipostază feminină 
sau masculină) se reîntoarce în mediul rural, înspre 
rădăcini. Este o chemare lăuntrică greu de stăpânit, 
chiar dacă reîntâlnirea cu locurile natale provoacă, 
precum în cazul Constandinei din Casa fără suflet, 
amărăciune: „Nu am pătruns în locuință ca să nu vărs 
lacrimi, căci fiecare cameră, fiecare perete l-aș fi udat 
cu lacrimi după copilăria mea dulce-amară, după 
adolescența mea sfielnică, după tinerețea pierdută 
peste umăr” (p. 21). Vechea casă, rămasă acum fără 
părinți, nu mai are nimic viu în ea: „Sufletul mamei 

nu mai este acolo, este undeva printre florile de măr și 
de păr, printre firele de iarbă, printre stelele ce răsar 
timid și trist pe boltă” (p. 22).

Anii petrecuți la țară sunt evocați nostalgic și în 
proza Conclavul amintirilor pierdute, unde este 
relatată o vizită pe care o face adolescenta Dorada, 
împreună cu mama și cu tante Colette, la bunica din 
satul Ciutura, în Oltenia. Orășencele sunt întâmpinate 

de Maria lângă fântână, cu cobilița pe umeri, legănând 
niște urcioare de lut: „Uf, uf, uf, puicele maichii! Uf, uf, 
uf! Mult v-am mai așteptat, puicuțele mele!” (p. 26). 
Naratoarea își amintește cum mângâia în copilărie 
bobocii de rață și de gâscă („să văd cum mă pițigă”, 
„să le simt puful moale intrându-mi în nări” - p. 27) și 
cum se adunau nepoții în jurul mesei cu trei picioare, 
„ca și puii cloțelor din vorețul” mamaiei. Meniul zilei: 
„ciorbă de măcriș cu zdrențe, drob de ied, salată de 
melci cu frunze verzi de ceapă, pâine făcută în țest și 

lapte de pasăre”…
Universul înfățișat de autoare în narațiunea de mai 

sus cunoaște o rânduială aparte, cu legi nescrise, este 
o lume încă nepervertită de civilizația apuseană. Aici 
oamenii sunt împăcați cu ei înșiși, sunt acceptați de 
pământul pe care își duc soarta, spre deosebire de 
proza, să zicem, Montréalul din sufletul meu sau 
Noaptea curcubeelor, unde familiile nevoite să plece 
peste ocean „după o pâine mai bună, după lapte și 
miere” (p. 151) sunt respinse de o societate pentru 
care outsiderii erau doar o mână de lucru ieftină. 
Mama – notează naratorul – „robotea” în industria 
confecțiilor, pentru ca după serviciu să frece cu leșie 
podelele celor înstăriți. „Venea acasă cu genunchii 
umflați ca turtele de floarea-soarelui și strălucind ca 
oglinda” (p. 152). Ca să-i găsească de lucru și soțului 
(adică să poarte, vreme de două săptămâni, moloz 
și mortar pentru „rotofeiul și chilugul Maxa”), a fost 
nevoită să sacrifice una dintre pernele din puf de gâscă 
aduse de-acasă… Patruzeci de familii au revenit la 
Rudna după experiența canadiană interbelică.

Alte narațiuni surprind episoade din perioada 
totalitară. Relatarea lor se face aproape cu resemnare, 
insistându-se mai degrabă pe ceea ce simt personajele, 
pe neputința de a schimba ceva. Ca și cum revolta, 
lupta ar fi fost zadarnice. Așa se întâmplă în Galeria 
oglinzilor, unde Nana, proaspăt admis la Facultatea 
de Filozofie-Istorie din Cluj, își satisface mai întâi 
stagiul militar la „teriști” - prilej pentru autoare de a 
problematiza, prin intermediul destăinuirilor persona-
jului, modul în care tinerii erau pregătiți să înfrunte 
viața: „De multe ori găsim viermi în mâncare, îi dăm 
deoparte și mâncăm, ce naiba să facem? În ceai ni se 
pune bromură…” (p. 105). Pregătirea militară se făcea, 
de altfel, încă din gimnaziu. Nici fetele nu scăpau de 
tragerile cu arma în poligon. „Mi se părea că am ridi-cat 
pietroaie de moară” - se confesează Andra, din Garoafe 
galbene. „Am simțit o durere în umărul de care lipisem 
patul puștii ca și când cineva m-ar fi lovit cu barosul, 
ca și cum spiriduși ar fi jucat tontoroiul și mi-ar fi rupt 
oscioarele în mii și mii de bucățele” (p. 111-112).

Tot în Garoafe galbene, aceeași Andra, acum pro-
fesoară, e obligată la început de an școlar să efectueze 
cu elevii de-a opta două luni de practică agricolă. Copiii 
sunt transportați către IAS „ca vitele”, în tractoare cu 
remorci. „Mulți dintre ei - scrie fosta profesoară Dorina 
Măgărin - veneau cu burta goală, cu mațele ghiorăind și 
lucrau ca iobagii pe întinsele latifundii. Unii își aduceau 
de-acasă cuțite, rădeau pământul de pe sfeclă și 
mâncau. Alții căutau porumb mai crud și se încumetau 
să mănânce ca porcii, din știuleți cu lapte” (p. 115).

Întâlnim, de asemenea, pagini ce dezvăluie relația 
individului de rând cu instituțiile de stat și permanenta 
suspiciune a preaputernicilor zilei vizavi de cei care 
nu agreau ideologia vremii, neîncrederea preventivă 
față de orice posibil dușman al poporului [întrebând 
milițienii ce păzeau „cu armele în mâini” intrarea în 
clădirea securității din Reșița dacă se poate înscrie în 
audiență la comandant, Mălinei i se răspunde cate-

Delia MUNtEAN

„Oglinzile” Dorinei Măgărin goric: „Aici, nu merge pe înscris! (…) Aici, n-ai decât 
să vii în fiecare săptămână în care sunt audiențe și 
aștepți să te cheme înăuntru” - Galeria oglinzilor, p. 
107; „Poate de aceea ai mei se zbat cu nevoile, că nu 
au acceptat să fie de-ai regimului. De aceea mama nu 
are un loc în cancelarie și stă pe lada de lemne, lângă 
godun, parcă ar fi aruncată acolo de milă” - idem, p. 
110], atmosfera din maternități („pereții lucioși, vopsiți 
letargic în albastru”, sălile friguroase și neîngrijite, 
paturile acoperite cu „o pătură scorțoasă și nespălată 
cine știe de când”, asistentele ce refuză să se ocupe de 
paciente înainte de terminarea serialului TV «Dallas» 
- Copiii Sabatului, p. 80-83) sau situațiile stranii din 
cimitire, cu gropari care abia așteaptă să dezbrace 
defunctul, înlocuindu-i îmbrăcămintea cumpărată 
de rude cu haine de duzină („Mălina a simțit asta ca 
o palmă izbită cu ură, o ultimă lovitură primită de 
fratele său, ultima hulă. Degenerații, cioclii, Mălina îi 
percepea dintotdeauna ca pe niște vulturi imenși care 
s-au ațintit asupra fratelui său, cu gheare puternice, 
încovoiate, iar cu ciocurile coroiate i-au strivit toracele 
și s-au înfruptat din inima-i” - Copacul Vieții, p. 63).

În expunerea propriu-zisă a întâmplărilor, Dorina 
Măgărin inserează secvențe de jurnal, fragmente episto-
lare, SMS-uri, cântece studențești, declarații ale unor 
martori, elemente de corespondență juridică (Taine 
și incertitudini, Copacul Vieții, Conclavul amintirilor 
pierdute). Textele sunt presărate și cu numeroase ver-
suri (din Bacovia, Coșbuc, Păunescu, Petică, Heine 
ori din folclorul infantil), cu expresii și enunțuri în 
limbile franceză, engleză, germană, italiană și greacă. 
Ele dezvoltă frecvent trimiteri către note de subsol, 
în care sunt explicate unele regionalisme („cecea”, 
„cipcă”, „cinără”, „fărșang”, „coțche”, „pulma”, „imală”, 
„fireang”, „căigană” ș.a.), se precizează sursa unor 
versuri citate sau echivalentele românești ale unor 
cuvinte ori ale unor titluri de opere.

Întrezărim câteodată și condeiul poetei Dorina Mă-
gărin („zorile mușcau din tuciul nopții” - p. 32; „Și-a 
răsucit mâna dreaptă prin aer de parcă ar fi vrut să 
dea la o parte perdeaua de gânduri” - p. 75; „Deschisei 
ochii ca o mâță ce toarce” - p. 23; „Mândră-i toamna 
ca o jună aflată înaintea sorocului nunții și bogată ca 
purecii de mâță” - p. 14; „s-a simțit ca o ciută aflată în 
bătaia puștii” - p. 33).  

Portretele sunt descrise meticulos, cu insistență 
asupra detaliilor (morarul din narațiunea Inimi tridi-
mensionale „avea o barbă lungă și stufoasă, păr mult și 
scărmănat ca luna, cămașă albă, presărată cu tărâțe și 
făină” - p. 119), câteodată cu umor (preoteasa din Rău-
reni era „durdulie și rumenă ca o pită proaspătă, abia 
ieșită din cuptor” - Copacul Vieții, p. 41; Reta, capra 
roșcată din narațiunea Mellonta tanta, avea „niște 
sfârcuri lungi și ascuțite ca ardeiul iute ce-l punea buni 
pe sfoară la uscat” - p. 145).

Este bine ticluit finalul prozelor Frumoasa Doamnă 
și Dormicum. Este de efect alunecarea discretă de 
la studiul despre Risk management, principles of 
risk management and insurance, pe care îl parcurge 
personajul Adrian din proza Privind-o pe Smarty, 
la gestionarea pericolelor de fiecare zi. Fără manual, 
fără instrucțiuni, fără proceduri: „Oare nu toată viața 
noastră este un risc? Cine ne ajută, cine ne învață, cine 
ne ferește de risc?” (p. 178). 

Sunt particularități care, șlefuite și despovărate de 
amprenta cercetătorului [avem în vedere - printre 
altele - scrupulozitatea anumitor explicații din subsolul 
paginii sau referitoare la atitudinea și comportamentul 
unor personaje („Nu era ușor să înțeleagă tot ceea 
ce-i scria, căci ea, Thea, avea un vocabular bogat, se 
exprima cu spontaneitate și vivacitate. Ei îi veneau în 
cap cuvinte cunoscute pentru ea, necunoscute pentru 
el, mai ales dacă era vorba de cuvinte de origine 
maghiară sau slavă. Dar el vroia să o înțeleagă și căuta 
fiecare cuvânt într-un dicționar. De obicei, dacă era 
acasă, folosea DEX-ul, dar dacă era la restaurant, 
doar cu iPad-ul său, încerca să ghicească, să înțeleagă 
cu ajutorul contextului…” - Taine și incertitudini, p. 
225), precum și colajul, uneori obositor, de calupuri 
textuale concepute în registre lingvistice diferite, 
strategie identificabilă îndeosebi în proza ce încheie 
volumul], trădează un creator al unui univers artistic 
individualizat, cu personaje creionate cu finețe, un 
prozator sensibil la nuanțele sufletești și cu un back-
ground cultural consistent.
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După încheierea celui de-Al Doilea Război 
Mondial, în România se produc transformări 
radicale ale societății cauzate de intrarea țării 
noastre în sfera de influență a URSS. În locul 

monarhiei se instalează regimul numit, aproape 
unanim, comunism și toată puterea de decizie 
revine partidului unic. Imediat se înființează și 
instituțiile politice, Securitatea și Cenzura, și se 

conturează 
premisele unui regim totalitar care va impune 

directivele politice și culturale ce trebuiau 
urmate neclintit. 

Dacă unii intelectuali au aderat cu entuziasm la 
tendinţa de sovietizare a României, alţii au simţit 
proporţiile dezastrului ideologic, realizând că 
cele două organe aveau menirea de a apăra, prin 
orice mijloace, regimul dictatorial. Totul devine 
subordonat politicului, iar partidul unic şi instituţiile 
direct subordonate, Securitatea şi Cenzura, instituie 
epoca terorii. 

În această situaţie, este clar că politicul va controla 
şi viaţa literară pentru că libertatea de exprimare şi 

Vasile Proca nu face excepţie. De aceea, „Schijele 
soarelui”, poezia din debutul volumului, prin începutul 
ex abrupto („– Pe multe voci psalmii toamna în mahala, 
moartea miroase / a busuioc, are în dar cămaşa ta: bocet 
de vânt / şi o expresie uscată pe zilele fără oameni”), este 
relevantă pentru ceea ce urmează, fiindcă îl introduce 
pe potenţialul cititor într-un univers eterogen, în care 
îi impune căutarea unui drum, a unor pârghii-sensuri, 
pentru a putea să străbată întregul. Ca urmare, ceea ce 
pare să lege construcţia asertivă, propusă de poet, aici, 
ar fi apartenenţa unor cuvinte şi îmbinări de cuvinte 
la acelaşi câmpuri semantice, al tristeţii, al deprimării, 
al agoniei, al morţii, altfel spus, în termeni ai lui Hugo 
Friedrich, al unor „categorii negative”, prin decriptarea 
imaginilor alcătuitoare, valorificând sensurile, consacrate 
de tradiţia culturală, ale unor lexeme: „toamna” – 
„tristeţe”, „nostalgie”, generate de apropierea sfârşitului; 
„psalmii” – sugestie a sacrului etc. 

Dar, în turbionul care ia în stăpânire imaginarul poeziei, 
sunt prinse, în continuare, şi alte ipostaze metaforice 
ale vieţii, de pildă, pădurea („… pădurea aleargă cu 
zgomot viu: îl ademeneşte/ să-i simtă ai nimicului colţi de 
fiară”…), căreia i se alătură alte secvenţe unde pregnanţa 
amintitelor „categorii negative” trădează sau impun 
identificarea prezenţei oniricului: „… latră câinii din pavaj 
fanfarele trecând pe biciclete/ şi-un interior rezemat de 
alt interior, luna bătrână / şi oarbă doarme beată pe cerul 
de vizavi, / fericirea e o armă caldă, îţi tremură în mână”. 

La nivelul expresiei, al construcţiei, imaginea vârtejului 
de „aer cu spini”, care copleşeşte totul este susţinută fie 
de eliminarea / eludarea unor relaţii sintactice (ceea ce 
sporeşte, ducând spre paroxism, ambiguitatea enunţului), 
fie de elipsă, care poate fi impusă de dorinţa de transmitere 
rapidă a mesajului, ori, la rându-i, poate fi o sugestie a 
nefirescului ce covârşeşte gradat lumea, favorizat, între 
altele, şi de sincopele comunicării, manifestare vitală 
pentru evoluţie sau, măcar, condiţie esenţială a vieţii.

Cartea continuă, în aceeaşi notă turbionară pomenită 
mai sus, sprijinită, pe de altă parte, în plan grafic, de 
absenţa, deseori, a punctuaţiei, încât planurile imaginarului 
se amestecă, iar mişcarea se orientează (ori e forţată să se 
orienteze) altfel decât în mod obişnuit, de vreme ce însăşi 
realitatea are alte repere. Poeziile vorbesc, deci, despre 
devastarea firescului, aşa încât, spre exemplu, „Căderea 
zilelor”, poate fi un avertisment în legătură cu înstăpânirea 
degradării „– E timpul păsărilor prăbuşite în cer: ele au urmele 
unui/ drumeţ nevăzut, către mai jos în urechea pădurii jazzul/ 
este infinit, şi verdele locuieşte în tine ca ruga îmbătrânită în 
clopot/ din mai sus de Ochiul cel Mare uitările generatoare 
de sens (…)”. Și „… oftează un înger pe catarg”. Pe acest 
fundal, îşi fac apariţia şi adieri de autohtonism: „din mai sus 
de anotimpul divin al omului umbele respiră aer românesc”.

Adunând, asemenea pieselor unui puzzle uriaş, frag-
mente de viaţă din care caută să compună o imagine 
coerentă a lumii, poetul nu face decât să-i constate şi să-i 
demonstreze, cu fiecare alcătuire, incurabila predispoziţie 
pentru opusul a ceea ce urmăreşte ori cantonarea într-un 
tărâm al echivocului, favorizat de un număr incalculabil de 
factori, drept care singura certitudine ar putea fi „prezentul 
efemer”, adică „bogăţia lui Acum”, care „pluteşte în fier-
tura timpului”, unde supravieţuirea sau „mântuirea” li se 
promite doar celor care „învaţă lecţiile cinismului”.

Trecerea în revistă a unei atare configuraţii a lumii pare a 
avea însă doar scopul de a o semnala, fiindcă cel ce se face 
responsabil, în primul şi în primul rând, de aceasta este 
omul (de aici „ars delatoria”): „ –Nimic nu este de iertat”, 
câtă vreme „ – Un animal urât mirositor e omul/ se uită 
în el ca printr-o fereastră/ ca şi cum carnea lui i-ar plânge 
povestea”. Însă culpa omului îi este atenuată printr-o 
imagine recurentă în imaginarul artistic, în general, a unui  
Dumnezeu-Păpuşar:„… Dumnezeu e Marele Păpuşar:/ 
de privirea Lui stă agăţat omul făcut/ din lipsuri şi ocări, 
cu conştiinţa fragmentată,/ omul având în ochi Moartea 
ieşită/ la drumul mare”.  

Între argumentele sugerate, pentru susţinerea viziunii 
despre lume, se numără şi referiri culturale, aşa cum sunt 
cele la suprarealistul Salvador Dali, luptător împotriva 
ceţii care face „obscura zare” între uman şi divin, al cărui 
gest Dumnezeu însuşi îl aprobă şi are „o reacţie estetică”, 
la muzica lui Vivaldi...

Dincolo de stimulii externi, poezia lui Vasile Proca este, 
totuşi, firesc, o traducere a propriului lăuntru (de gând, 
de simţire), este creaţia unui ins a cărui sensibilitate 
este lezată de disfuncţionalităţile lumii, în general (nu 
doar a celei în care trăieşte), împotriva cărora aspiră la 
solidaritate („ – Număr mâini făcute lanţ uman:/ de inimi, 
de rugi, de praf”…) şi, în consecinţă, exhibându-i, în felul 
său, dezechilibrele, o sancţionează, dar, concomitent, deşi 
afişează o detaşare în evaluarea formelor ei de manifes-
tare, cu fiecare construcţie îşi adânceşte propriile răni, 
induse de aceasta, chiar şi (ori mai ales) când este vorba 
de ţară: „ – Ce ţară şi ţara mea ca o gutuie!/ până îmi pierd 
ochii te citesc,/ eşti atât de tristă, atât de şuie”. 

Aşadar, adunând din imaginea-puzzle a lumii, înfăţişată 
de poet, motive sugestive, între care tristeţe, sărăcie, 
asistaţi social, aer cu „gust de minciună”, „o amărâtă de 
pâine”, „o ţară-n agonie”, „urşii tomberonezi”, ură, dez-
nădejde, un „confort” demenţial, „setea din nori”, dar şi 
„umbra zeului” sau câte un „zâmbet divin”, mixate în „tes-
tamentul privirii”, date, de fapt, ale vieţii oricărui „nomad 
contemporan”, dar şi ale unor „şiruri de oameni”, în stare 
să declanşeze  „ninsoarea întrebărilor” ori câte un „poem 
trist”, „cântec interzis”, se poate spune că Vasile Proca îşi 
continuă, cu mijloacele poeziei, acţiunea rechizitorie, la 
adresa condiţiei umane şi, implicit, a complacerii seme-
nilor în starea (poate) nemeritată a alunecării spre un 
dezastru existenţial general.

Un trist, 
post-

modern, 
Haleluiah...

Vasile Proca este, la ora actuală, notează Gheorghe 
Grigurcu, unul dintre„poeții mizerabilismului indigen” 
(...„Inspirându-se dintr-o stare de criză cu caracter 
cronic, grafiază dezolarea, angoasa, dezgustul în fața  
unei lumi desfigurate, denaturate, căreia îi dă o ripostă 
sarcastică”- v. Coperta IV, a volumului Aer cu Spini, 
Editura Junimea, Iași, 2018). Altfel spus, poetul (re)
descoperă lumea noastră, printr-un straniu, însă deja 
clasicizat resentiment, mijlocit de limbajul camuflat 
în  elegii și satire, din care curg spinii cuvintelor, 
inflamând dureros un fel de Descriptio Moldaviae, 
între prohodul (de țară), lacrima de lumină și zona 
poemelor triste, zona lui Dumnezeu, care privește 
probabil cu prea adâncă nostalgie; pe unde „se zice,/ 
mărșăluiesc granițele, limbile,/ și eroii acestui popor/ 
prin țeava puștii, Moartea/ contemplă exilul nostru/ 
pe pământ - Poem trist (zona lui Dumnezeu).

Un alt Poem trist (pag 49) avertizează cititorul, ca 
pe sine însuși, reflectat într-o oglindă, prin directa 
adresare de la început, că realitatea în care se găsește 
e precum ușile deschise ale unui spital, bolnavă, 
amețind privitorul într-atât, încât o parte a sa se umple 
de lehamite și vrea să moară, depresivă, în alcoolul 
orbirii cotidiene: - Trăiești  degradarea imediatului în 
munca ta/ cu umbra/ până traversezi angoasa: alcool 
și cel care vrea/ să moară în tine (...) ușa spitalului 
ei au deschis: mica lume a ochiului,/ care privește 
realitatea... Prezentul e o cădere în istorie. Una 
maculată: de atunci superlativele negativității ning/ 
sub pielea lumii: boemă și parcă/ am schimbat-o 
puțin pe târfa asta de viață captivă.Nu cunosc, din 
păcate, volumul de poeme Ruperea ritmurilor (Editura 
Junimea, 1987, volum „drastic cenzurat”) - dar se poate 
remarca importanța ieșită din comun, răzvrătitoare, 
surdă ori clamând  imprecații, a boemei, căreia poetul 
îi acordă o entitate axială chiar și acum, în prezenta sa 
carte. Spre exemplu, în textul intitulat Plâns metalic, 
până la urmă - o disimulată elegie (pag.44-45).

Rudolf Bultmann (The Presence of Eternity), 
polemizând cu poziția barthiană, în relația teologie-
istorie, afirmă că „sensul istoriei se află întotdeauna în 
prezentul tău” -  oarecum în contrast, cu acel presupus 
dualism, între pământ și cer, care i-a fost reproșat lui 
Karl Barth. Digresiunea aceasta și-ar avea rostul, în 
preajma poemului Plâns metalic și nu numai, pentru 
că acolo pământul și cerul sunt descrise ca având 
între ele  o graniță ce trebuie străpunsă. Nu din cauza 
dualismului, ci a unui strat gros de uitare, deznădejde, 
orbire, pierdere a revelației deschise(?).

Poemul se compune din trei elemente: Boema, omul 
„mirosind a pădure” (în timp.... omul de pământ, 
arghezian) și „Dumnezeul nostru înmiresmat de infinit”. 
Boema e legată firește de omul istoriei, e actul său de 
răzvrătire, izvorât dintr-o nostalgie viu sfărâmătoare, 
e actul interogației, căreia nu-i lipsește dramatismul, 
numai că el s-a transformat, cu timpul, în farsă, pentru 
unii, în mască sângerândă, sub presiunea autoironiei, 
pentru alții. Sub mască, zdrențe, fâșii, fragmente. 
Purulență. Boema  e „Plânsul metalic”, tăios, scrâșnit, 
disimulat, până la istovire: ...eu, din ascunzătoarea 
nervilor/ eu, omul din fiecare zi, bolnav, neîndurător,/ 
din prezentul canceros și fără viitor,/ trag cu pușca 
în imperativ:/cum ar fi un plâns metalic/ peste timp 
auzit. Un plâns care ar vrea să zguduie cortina dintre 
Autoritate și Logos, exprimându-l pe Cel din urmă, în 
doar cristalinul câtorva imagini, reliefate intens de către 
cel care privește Cerul, mijlocit de întrupare și moarte: 
Și eu tot mai aproape de Moarte,/ trag cu pușca: trimit 
un răcnet de foc/...? în cerul de întrebări chinuit,/ Poate 
aude și suavul nostru Tată/ că mai exist pe pământul 
Lui:/ un om mirosind a pădure/ cu garduri de 
rechini împrejmuit/ trecut prin Moarte, Tatăl Nostru 
înmiresmat de infinit// de ce îți pasă ție de individul 
acesta izolat,/ De solitarul inegalabil care descifrează, 
descifrează/ și nu va termina de descifrat toate numele 
Dumnezeului?/ aleluia, aleluia, aleluia (II, pag 73).

Sarcasmul e o atitudine, o strategie de supraviețuire, 
îndreptare și apărare, pentru poet. E arma lui albă, pe 
care o îndreaptă uneori și spre sine însuși, ilustrând 
o traiectorie  generală și particulară, în același timp, 
între ironie, autoironie, imprecație și vehemență, 
miezul vorbelor decantând, cu toate acestea, o tandră 
și mătăsoasă remușcare. Cităm: - Un animal urât 
mirositor e omul/ și se uită în el ca printr-o fereastră/ 
ca și cum carnea lui i-ar plânge povestea (Oameni de 
sărbătoare); în ținutul lor de umbre triste Marele 
Păpușar/ visează prin omul urât mirositor; o, a câta  
disperare sunt/ sub propriul meu cer?/ o, mi s-a 
făcut de urât./ gol, nerușinat, cu strigăt senzual/ mă 
furișez în chilia cu patimi,/ fac dragoste cu conștiința/ 
și o las așa dezbrăcată: minut/ cu minut s-o admire 
(după datini)/ sau s-o scuipe trecătorii (Poem trist, 

Maria  BOLOGA

pag 96). Ironia  este etalată altădată în tonuri fără 
diatribe, cu moliciune postmodernă (V. IV, pag 92, cu 
Dostoievski, Dante și Divina Comedie slavistul etc). 
Imageria spinilor prezintă un dublu eufemism: pe de o 
parte sunt cei tăioși, care însângerează, într-o manieră, 
să-i zicem laic-pământeană, ai impactului cu lumea, în 
mizeria ei prezentă; pe de alta sunt spinii „de lumină”, 
ai sufletului sau cei cu mireasmă mistică, monahali, 
îmblânzind aerul nud. A vizita e un verb pe care poetul 
îl extrage dintre  conceptele postmoderne, plasându-l 
în constelații ispititor lirice, existențiale sau religioase 
ex: Păsări cu strigăt ascuțit taie pânza nopții/ începe 
dansul oamenilor zebră/.../ ...poate n-o să credeți,/ 
dar când le vizitează cineva sufletul/îi simte respirând 
în aerul acestui poem (Pânza nopții); apoi ne furișam 
în mormântul minții să ne vizităm/trecutul: era ca și 
cum am vizita o țară străină cu văzduh mistic (IV).

Limbajul  poemelor se conectează la pluralismul 
mesajelor, este deopotrivă un vocabular imagistic, 
prin care se survolează istoria trecută și prezentă, 
paliere ale timpului și ale uitării (neagra privire), 
sintagme ale treptelor spirituale sau ale decăderii, 
omul și Divinitatea. Lumea românească, pentru a ne 
întoarce la această temă obsesivă, e recognoscibilă 
prin abundența de cuvinte tradiție, cuvinte aer, cuvinte 
doinitoare, referitoare, aluzive, directe etc. Aș cita 
în încheierea acestei succinte lecturi, a poemelor lui 
Vasile Proca, din Zâmbet Divin (pag 39) - cu privirea 
umbrită, reluându-și mersul,/ urcă scara nevăzută pe 
cotloanele Cerului,/ - ardă-te-ar focul, lume! Oftează 
bătrânețea Lui verde...

(Spania, septembrie, 2019)
* Vasile Proca, Aer cu spini, Editura Junimea, Iași, 2018 

Printre rănile lumii - 
Vasile Proca: Aer cu spini

Titlul, oximoronic, al cărții lui 
Vasile Proca - „Aer  cu spini”, 
Editura Junimea, Iași, 2018 -, 
se înscrie în aceeași categorie cu 
majoritatea celorlalte semnate 
de același autor („Ambigua”, 
„Cerul pe pământ”, „Abatorul 
îngerilor”, „Prada din Rai”, 
„Jocul de-a Dumnezeu”, „Du-
minica din trăsnet”…), ca o 
traducere a unei tendințe de a 
sonda zone primejdioase (ale 

lumii, ale gândului), urmând căi precare printr-un relief 
greu de străbătut, asemenea unei poteci înguste, săpate 
în peretele unui munte, care se învecinează cu prăpastia, 
teritorii dominate de coexistența contrariilor, unde s-ar putea 
identifica necesitatea / obligativitatea compromisurilor, cu 
finalitate salutară, cel puțin în aparență, pentru existență, dacă 
aerul este decodat ca metaforă a ei. Alăturându-i-se spinii, se 
propune, de la început, o imagine cu nuanță alegorică.

Volumul de față, susținut, pe coperta a patra, de cuvintele 
lui Gheorghe Grigurcu (pentru care, „Vasile Proca este, la 
ora actuală, unul dintre poeții mizerabilismului indigen”, 
care „grafiază dezolarea, angoasa, dezgustul în fața unei lumi 
desfigurate, denaturate, căreia îi dă o ripostă sarcastică”) 
și Ioan Holban (din a cărui perspectivă, „Poezia lui Vasile 
Proca este o interogație asupra condiției umane, văzută ca o 
dimensiune tragică a lui Dumnezeu”), cuprinde texte scrise în 
versuri libere, ample, precedate, la fiecare incipit, de linie de 
dialog (cu o singură excepție: „Plajele minții”), în timp ce restul 
strofelor, din toate poeziile, încep cu puncte de suspensie, 
sugestie a fragmentării, a rupturilor universului investigat, a 
discordanțelor lui. În privința liniei de dialog, aceasta anunță 
construcția monologică a poeziilor, fiindcă vocea textuală 
expune, ca în fața unui auditoriu tăcut (cunoscător el însuși 
al statu-quo-ului enunțat de poet), observații diverse, făcute 
asupra lumii, ca tot, din a cărei largă perspectivă care se 
etalează sunt desprinse scurte fragmente, disparate, sugestie 
a incongruențelor ce o caracterizează, premisă a solitudinii 
intrinseci, pe care o resimt toți, dar la care meditează mai ales 
artiștii, luându-și-o, cel mai adesea, drept sursă de inspirație. 
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Andrei Velea
În cadrul celei de-a XXI-a ediții a Concursului 

Național studențesc de Creație Literară, or-
ganizat de Cenaclul ,,Pavel Dan al Casei de Cul-
tură a Studenților din Timișoara, juriul, având în com-
ponența sa pe scriitorii Eugen Bunaru, Tudor  Cre-
țu și Ana Pușcașu, a acordat următoarele premii: 

La secțiunea PoEZIE
PREMIuL I: 
l Denisa Arcip -  elevă la Colegiul Național 

,,Petru Rareș din Suceava
PREMIuL II:
l Iulia Iaroslavschi - elevă la Liceul IPLT 

„Spiru Haret”, Chișinău, Republica Moldova
l Teodora Vlădianu - elevă în clasa a XI-a, la 

Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava
l Cecan Gheorghe - student, Facultatea de 

Arhitectură „G. M. Cantacuzino” și Facultatea de 
Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași (născut în Bălți, 
Republica Moldova)

PREMIuL III:
l Denisa Ștefan - studentă în anul III la 

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea 
de Vest din Timișoara
l Alexandru Higyed - absolvent al Facultății 

de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de Vest 
din Timișoara (promoția 2019)
l Antonia Mihăilescu - elevă la la Colegiul 

Național „Petru Rareș” din Suceava
MENȚIuNI:
l Alina Dumitrescu - studentă în anul 

III la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, 
Universitatea de Vest din Timișoara
l Maria Grazia Bordignon -  elevă la Colegiul 

Național „Petru Rareș” din Suceava
l Vlad Berariu - elev la la Colegiul Național 

„Petru Rareș” din Suceava
La secțiunea PRoZĂ:
PREMIuL I: Nu s-a acordat
PREMIuL II:
l Violeta-Alina Țibuleac: elevă la Colegiul 

Național „Petru Rareș” din Suceava
l Alex Neguran – student la Facultatea de 

Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie 
„Iuliu Hațieganu” din Cluj

PREMIuL III:
l Denisa Arcip
Festivitatea de premiere va avea loc în luna 

octombrie, la o dată ce va fi anunțată ulterior.

imn tandru pentru dragoste, 
libertate și distrugere / anarhia

*
demult plănuiesc, demult
am cele mai bune vești, niciodată transmise la televizor, internet sau radio
din generozitate și dragoste pentru voi, am cele mai faine vești
transmise în acest oraș abandonat vreodată
am vești pentru voi, am planuri demult pritocite
care ne vor smulge din lâncezeală și mediocritate, am planuri
desenate pe foi de țigară, petale și frunze
din cea mai dezinteresată dragoste pentru voi am planuri,
vă iubesc cu fidelitate de câine, preșul vostru mi-e așternut de taină
mă jur să nu mă mai ascund, să nu mai
azi noapte voi da foc orașului, vă iubesc într-atât de mult
voi elibera sufletele voastre
prinse-n relații adictive, de la pierzător la pierzător
azi noapte voi ridica peste clădiri cea mai puternică portavoce auzită vreodată
și voi recita un tandru imn anarhist, veți auzi
versuri simple, metafore de cleștar, veți auzi
vă voi chema pe strada principală
goi și frumoși vă voi chema
fără prejudecăți și fără haine vă voi chema
plini de obsesii vă voi chema,
obsesii de dragoste, de libertate și de distrugere, așa vă voi chema
cu flăcări în loc de ochi și de sex, cu flăcări în piept și în voci, vom mărșălui de neoprit
la noapte voi elibera sufletele voastre
încătușate în familii care vă repudiază, în prietenii care vă ponegresc,
în apartamente ca niște cavouri insipide
la noapte vă voi invita să schimbați în viață umbra pe care o trăiți
o viață scăldată-n lumina strălucitoarelor torțe
ale dragostei, ale libertății,  ale distrugerii, așa vă voi invita
am pentru voi un mesaj de eliberare
să-l murmurăm pe buze, să îl strigăm apoi
până ce întunecatul oraș, luminat de flăcările noastre, exaltat de murmurele noastre
se va trezi la prima lui viață
azi noapte vă invit să aducem veselie în toate sufletele triste,
libertate în toate sufletele înlănțuite,
să desenăm cu spray-uri de graffitti cel mai sincer surâs imaginat pe porțile orașului
să râdem, să ne distrăm, să ne iubim
în timp ce flăcările noastre vor lumina cerul ca un prosop jilav, gri
incendiul ăsta vine din inimile noastre
toți vor afla acum ce imn închinat vieții
am compus în pușcăriile fără gratii, îl vom intona
în timp mărșăluim goi, animale perfecte, uluitoare,
cu flăcări în priviri și adevăr în cuvinte
va fi cea mai frumoasă noapte din viețile noastre, asta vă propun, 
asta
cea mai vie viață, asta va fi
vom anima totul, vom umple de energii bateriile aruncate,
va colcăi de viață nouă gunoiul din marginea orașului,
vom umple cele mai rufoasele vieți de adrenalină
ceva notabil de povestit în sfârșit
dacă iubiți viața îmi veți fi aproape,
cu flăcări în mâini, goi, cu grenade în suflet
neprihăniți și pregătiți de cel mai frumos gest făcut vreodată
ceea ce iubești trebuie să eliberezi, să distrugi
viața e o distrugere în fiecare zi,
doar focul
purifică orgoliile toate
idealul de frumusețe e firul de iarbă mijit din cenușă
abia atunci te bucuri pentru prima dată în viață
dați foc, iubiților, dați foc la tot ceea ce întâlniți, dați foc cu 
încredere și speranță
vor renaște purificate a doua zi,
dați foc dezinvolți, avem
suficientă imaginație să le reconstruim pe toate
nu există nou fără să negi ceea ce a fost înainte,
dați foc, faceți posibil
puneți sacoșe de plastic pe toate monumentele,
catran pe operele de artă,
aruncați fluvii de deșeuri în muzee,
să reconstruim de la zero, se poate
să umplem de vitalitate această lume sastisită,
goi și frumoși sub soarele torță al dragostei, al libertății și al 

distrugerii universale
nu-mi mulțumiți, vă rog implor, nu-mi mulțumiți,
doar am dat glas celor mai ascunse gânduri ale voastre
altminteri nici măcar o foaie de hârtie n-aș incendia
am ascultat pașii și umbrele voastre, am ascultat
gurile care nu se văd, am ascultat, cu un pahar de plastic 
întors la ureche,
dorința tainică din sufletele voastre am ascultat
m-a copleșit, m-a-ntors, m-a uluit
dragostea voastră de viață nouă,
vă propun libertatea
distrugerea e doar un biet instrument achiziționat 
din magazinul de antichități,
e-o monedă tocită, disc vechi, ruginit, cu marginile franjuri
să deschidem cupele flăcărilor, să iluminăm orașul
să celebrăm o nouă viață, iată
ies pe ușă cu o brichetă în mâini și cu o portavoce dată la maxim,
vă invit să mă urmați
cu dragoste pe ochi, cu iubire de libertate în suflet
să celebrăm fertilitatea, să celebrăm
semințele care renasc din cenușă, să celebrăm
o nouă șansă care ni se oferă, o nouă lume, o
nimic să nu mai stea în picioare, nimic
doar noi, goi și frumoși, doar noi
mărșăluind și iubindu-ne dezinhibați printre ruine
doar noi
liberi și purificați, cu dragoste în ochi și miere în cuvinte
e ipocrit cine
n-a avut niciodată fantezia asta
cine

zbang, sexualitatea / 
de la balconul speciei umane

*
prin lucrurile de azi trece epicur defilând fără cap
beat criță de viață
ce s-a-ntâmplat cu monotonia pulsului, nu știu
au luat-o razna toate
normalitatea-i praf, răstălmăcită
ce s-a-ntâmplat
nu știu, n-am auzit, nu întrebați nimic
voi, cei care ați luat-o razna și v-o trageți în scara blocului
n-aș vrea să vă chem liftul către normalitate
nu e nimic în neregulă, pe bune
ce plictisitoare ar fi viața la promoție pe ultimul raft
o fantezie, o sclipire, ceva interesant în ordinea lumii
zbang
să spargă monotonia, ceva
dă jar la toate, dă jar
e aer tare împrejur, da, de plimbare pe creste, e clar
voi, vecini hetero care îi bârfesc pe vecinii gay
cum că nu vor familie,
cum că înfiază copii,
cum că să-i ia / să vă
naiba
simpatici până peste poate, meritați o bere
peste obraji
zbang
voi, prieteni care și-o trag în trei
declamați sus și tare
în cartierul ăsta sunt autorul moral al tuturor fantasmelor sexuale
zbang
și voi, amanți fără vârstă,
care-ați comis-o la colț de stradă
indiferent de sex,
straight, bi sau ce mai contează
aveți aplauzele tuturor focilor cu fețe umane
zbang
fiți sinceri, travestiți-vă
dacă simțiți

Premiile Concursului Naţional 
Studenţesc de Creaţie Literară 
,,Pavel Dan’’ ediţia 2019

Câştigătorii Festivalului Naţional 
de Arte pentru Liceeni, ediţia 18

O nouă generație de adolescenți pasionați de 
poezie și fotografie s-a bucurat de cel mai mare 
concurs de arte pentru liceeni, LicArt, coordonat de 
18 ani de jurnalistul și dramaturgul Radu Herjeu. 
Astfel, din cei peste 1.600 de competitori, 28 au fost 
desemnați finaliști și au ajuns în Tabăra de Creație 
de la Sulina. Acolo au participat la ateliere de creație 
susținute de poeții Andrei Dosa, Alex Văsieș și 
Luca ouatu și de fotografii Patricia Hilbert și 
Cristian Munteanu. Au dus la capăt o mulțime de 
proiecte care i-au stimulat să lucreze împreună, să 
comunice și să combine cele două arte. Și, desigur, 
s-au bucurat de Deltă și de Mare. Tot acolo au aflat 
și câștigătorii ediției LicArt 2019:

La secțiunea Poezie: Premiul 1 (1.800 de lei) a 
mers la Buzău, la Alexandra Lipară, premiul 2 
(1.200 de lei) la Suceava, la sorina Rîndașu, iar 
premiul 3 (700 de lei) la Piatra Neamț, la sebastian 
Cristian. Așa au decis membrii Marelui Juriu, 
poeții Ioan Es. Pop, Răzvan Țupa și criticul 
Paul Cernat.

La secțiunea Fotografie s-au dat 3 premii, 
fiecare în valoare de 1.800 de lei. Astfel: cea mai 
bună Fotografie Alb-Negru aparține lui Robert 
sarafie din Sibiu, cel mai bun Portret, Alexandrei 
Corcode din Bistrița, iar cea mai bună Fotografie 
Diversă, Biancăi Isofache din Târgoviște. Asta a 
fost opinia membrilor Marelui Juriu: Daniel Etter 
(laureat Pulizer Prize și World Press Photo Award), 
Vadim Ghirdă (laureat World Press Photo Award) 
și Vlad Eftenie (laureat Sony Photo Awards).
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Alexandra Lipară
cel mai frumos film românesc
în noaptea aia ar fi putut ieși monstrul care a sforăit 

ani de zile sub patul meu din apa de la Someș 
cu toate fricile mele scurgându-i-se pe pielea 

bătătorită care n-a cunoscut niciodată mângâiere 
și m-aș fi simțit mai în siguranță decât cei care 

sunt în programul de la protecția martorilor 
ascultând Johnny Cash în vilele lor albe cu verande 

spațioase și curți gazonate ca-n filmele americane

și străzile orașului păreau că se mulează după 
nevoile noastre afective scoțând pe ici-colo câte o 
cărare lăturalnică

e una din ocaziile în care poți să faci ce simți fără 
să te gândești la ce o să urmeze mâine sau înainte 
s-o faci măcar

și mai încolo am cerut indicații către Parcul 
Rozelor unor bărbați de pe o bancă pe la vârsta a 
doua

când ne-au văzut ținându-ne de mână probabil 
s-au gândit că luăm micul dejun în aceeași bucătărie 
– ei nu știau

în noaptea aia am simțit în brațele unui necunoscut 
siguranța

pe care n-am simțit-o niciodată când m-a strâns de 
mână figura maternă în timp ce traversam strada

doamne și avea ochii atât de albaștri băiatul ăsta 
puteai să vezi pe fața lui toate diminețile senine din 
Texas

în care o tânără plângea și urla și se dădea cu 
capul de pereți în apartamentul ei modest că a mai 
pierdut încă o sarcină

ei nu știau că luăm autobuze diferite în fiecare 
dimineață și că mâinile noastre nu s-au mai întâlnit 
de atunci.

Sorina Rîndaşu
script
sub ce forme există oameni dincolo de
fețele blurate pe facebook dincolo de absurdul 

regenerării pixelilor
mai e cineva la mijloc strânge lumina în matricea 

asta
nici nu trebuie să vedem ajunge
să nu povestim nimănui motivele palpabile

de fapt să-ți cauți conturul nu-i chiar greșeala 
număru 1 e mai mult un

script acutizează
percepția asupra ideii că lumina & emoția 

pozitivă
nu fac neapărat parte din tine / le poți
folosi drept scuză până găsești ceva mai bun 

Andrei 
Sebastian Cristian
greșeli neforțate // sinopsis
când eram mic unchiul îmi spunea
că după rău vine bine
l-am crezut atât de mult încât
mă loveam singur de apexul patului
și apoi așteptam să mă transform
într-un power ranger (în cel roșu, to be precise)
gândirea critică poate dezamorsa axiome de 

genul
cum și alcoolul dezamorsează aspirațiile.

uneori mă întreb unde se pierd toate
când marasmul cotidian domină orice mișcare
și prolixitatea lovește-n chintesență ca un animal 

rănit
inima de copil și invincibilitatea unde-s
dacă răsăritul e aici
o fi ceva în ceea ce facem
sau învățăm
pe parcurs.

uneori mă întreb
unde se pierd toate
când florile de lângă unchiul
nu-mi vorbesc
și eu încă sper că după rău vine bine.

distrugerii universale
nu-mi mulțumiți, vă rog implor, nu-mi mulțumiți,
doar am dat glas celor mai ascunse gânduri ale voastre
altminteri nici măcar o foaie de hârtie n-aș incendia
am ascultat pașii și umbrele voastre, am ascultat
gurile care nu se văd, am ascultat, cu un pahar de plastic 
întors la ureche,
dorința tainică din sufletele voastre am ascultat
m-a copleșit, m-a-ntors, m-a uluit
dragostea voastră de viață nouă,
vă propun libertatea
distrugerea e doar un biet instrument achiziționat 
din magazinul de antichități,
e-o monedă tocită, disc vechi, ruginit, cu marginile franjuri
să deschidem cupele flăcărilor, să iluminăm orașul
să celebrăm o nouă viață, iată
ies pe ușă cu o brichetă în mâini și cu o portavoce dată la maxim,
vă invit să mă urmați
cu dragoste pe ochi, cu iubire de libertate în suflet
să celebrăm fertilitatea, să celebrăm
semințele care renasc din cenușă, să celebrăm
o nouă șansă care ni se oferă, o nouă lume, o
nimic să nu mai stea în picioare, nimic
doar noi, goi și frumoși, doar noi
mărșăluind și iubindu-ne dezinhibați printre ruine
doar noi
liberi și purificați, cu dragoste în ochi și miere în cuvinte
e ipocrit cine
n-a avut niciodată fantezia asta
cine

zbang, sexualitatea / 
de la balconul speciei umane

*
prin lucrurile de azi trece epicur defilând fără cap
beat criță de viață
ce s-a-ntâmplat cu monotonia pulsului, nu știu
au luat-o razna toate
normalitatea-i praf, răstălmăcită
ce s-a-ntâmplat
nu știu, n-am auzit, nu întrebați nimic
voi, cei care ați luat-o razna și v-o trageți în scara blocului
n-aș vrea să vă chem liftul către normalitate
nu e nimic în neregulă, pe bune
ce plictisitoare ar fi viața la promoție pe ultimul raft
o fantezie, o sclipire, ceva interesant în ordinea lumii
zbang
să spargă monotonia, ceva
dă jar la toate, dă jar
e aer tare împrejur, da, de plimbare pe creste, e clar
voi, vecini hetero care îi bârfesc pe vecinii gay
cum că nu vor familie,
cum că înfiază copii,
cum că să-i ia / să vă
naiba
simpatici până peste poate, meritați o bere
peste obraji
zbang
voi, prieteni care și-o trag în trei
declamați sus și tare
în cartierul ăsta sunt autorul moral al tuturor fantasmelor sexuale
zbang
și voi, amanți fără vârstă,
care-ați comis-o la colț de stradă
indiferent de sex,
straight, bi sau ce mai contează
aveți aplauzele tuturor focilor cu fețe umane
zbang
fiți sinceri, travestiți-vă
dacă simțiți

asta e miza
se-nvață la pseudo-cursurile de dezvoltare personală
adevăratul eu, adevăratul tu, adevăratul
la naiba
fii tu, mereu sincer,
nu fă rabat de la asta
zbang
voi, cei care v-ați iubit prin boschete pe faleza dunării
era acolo o căprioară
cântată în poemele toate
ați zis c-o protejați de câinii agresivi
ejaculând în șervețele de unică folosință
înfometați de senzații, câinii au devorat căprioara
oase și puf
zbang
voi, cei care sunteți atât de tandri încât ați merita îmbrățișați fără plată
și lăsați liberi pe câmpiile copulării exaltate

dintre om și speciile extraterestre viitoare
voi, cei care v-ați iubit fără să vă spuneți nimic
și voi, cei care v-ați iubit
la boxele conectate la un stadion în delir,
ați avut deopotrivă dreptate
voi, cei care v-ați avut pe întuneric, bâjbâind și greșind intrările
și voi, cei care v-ați avut impasibili în lumina reflectoarelor,
pe internet, în studiouri amenajate,
impotenți și erecți
v-ați înșelat deopotrivă
zbang
nu-i niciun adevăr sau minciună în toate astea, sunt și basta
zbang
o fac și cimpanzeii bonobo,
gândacii care adună sperma de la toți partenerii
și-o lasă, pioși, în femela iubită ca-ntr-un altar
porumbițele lesbi
delfinii gay
zbang
ordinea asta ciudată, în care aproape toate oile sunt heterosexuale
voi, cei care aveți minte de femeie în trup de bărbat,
minte de bărbat în trup de femeie,
lumea e o imensă garderobă,
de ce hainele altora pe voi, de ce
zbang
curiozități
doar ceea ce e incorect politic incită
remix-uri la platanele biologiei și ale decadenței urbane
din amestecul dintre o fată și un pește nu rezultă o mereu sirenă
voi, cei care vă iubiți sub felinarele de care stă agățată pe facebook luna
în cea mai discretă parcare, cea mai
să ejaculați în rezervoare dacă iubiți planeta, dacă
și voi, cei care vă masturbați, s-o faceți pe ogoare
patria vă va mulțumi solemn pentru asta
tablou pocit al lui homo sapiens, ar zice gurile academice,
ar zice
ar râde de noi neanderthal, floriensis
ah, ce tablou crud, dezumanizant, la o adică
sexul e doar pentru reproducerea
tablourilor celebre, furate din muzeele uitate
voi, cei care vă iubiți până la disoluție
sunteți la fel de frumoși
cu cei care, în culmea orgasmului, sărută prostituatele pe buze
elogiu modest pentru diversitate
de iubit e totul, în tot și în toate
voi, cei care vă aveți tandru și pentru prima dată
și voi, cei care vă aveți sălbatic fără să vă fi cunoscut înainte
parte din
parte
ce spectacol fain e sexualitatea umană, ce spectacol
am un bilet la balconul speciei, da
o să invit
o sublimă și pură zeiță
da
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Gheorghe Alexandru Iancovici (1924-1992)

5 septembrie 1962. Plec, împreună cu 
vechii mei prieteni, soții B., în munții 
Retezat. Cercetăm la Ulpia Traiana-
Sarmizegetusa ruinele dezgropate: 
zidurile cetății, Palatul Augustalilor, 
clădiri publice, băile, un templu și 
amfiteatrul. La muzeu mă reține un 
mormânt cu câteva oase (or fi fost de 
dac? de roman?). Unele cărămizi poartă 
întipărite urme de câine. S-ar putea 
să fi fost un câine contemporan cu cel 
pietrificat la Pompei, pe care-l evocă 
Lucian Blaga în Hronicul și cântecul 
vârstelor și în sonetul Câinele din 
Pompei: „Văzui în Pompei acel câine 
roman./ Așa ni-l voiră zeițele sorții –/ 
mulaj conservat în materia morții,/ să 
nu-l putrezească nici ploaie, nici an.// 
Ieșise să scape de norul din ușă,/ de 
noaptea căzută din munte cu foc./ Dar 
câinele, scurt răsucindu-se-n loc,/ se 
stinse rânjind și mușcând din cenușă.// 
Te văd, Dumnezeule – plumb, scrum 
și nor –/ odată venind peste mine prin 
ușă,/ din muntele cerului, cotropitor.// 
Scăpa-voi doar până în poartă. Apoi/ 
mușca-voi, în Tine, a lumii cenușă./ 
Tiparul în Tine păstra-mi-l-voi.”

O apucăm pe valea Râului Mare. Ne 
ajunge din urmă un camion care ne 
transportă până la cabana Gura Zlata.

6 septembrie. Executăm un marș de 
antrenament până la cabana Gura Apei, 
unde locurile pitorești ne îndeamnă să 
facem fotografii. Râul e plin de păstrăvi; 
poienile, roi de fluturi, între care rege e 
„Morio” al meu, preferatul. La cabană 
recunosc (după 25 de ani!) și prind 
vorbă cu procurorul G. Fostul meu 
comandant de cohortă la cercetășie. (La-
buntur anni...) Avut-a vreun rost acea 
organizație internațională a tineretului? 
Lăsat-a vreo urmă în sufletul celor ce 
i-au aparținut? Mie, pare-se, da: de nu 
altceva, pasiunea pentru excursii, și 
anume comandamente etice pe care, 
în tot restul vieții, m-am străduit să le 
observ cu strictețe. Dar, vai, câți foști 
„cercetași”, crescuți în același spirit, 
cavaleresc și creștino-umanitarist, 
s-au dovedit lichele și au devenit mai 
târziu torționari! Deci terenul în care 
se plantează răsadul educațional e cel 
decisiv.

7 septembrie. Se atașează grupului 
nostru doi bucureșteni: un geograf și o 
asistentă medicală. Urcăm împreună, pe 
scurtătură, pe la lacurile glaciare  Zănoaga 
și Zănoguța, pe vârful Judele (2388 m), 
apoi, continuându-ne drumul, pe lângă 
lacurile Lia, Ana, Agățat și Bucura, 
atingem vârful Mândra (2529 m), cel 
mai înalt pe care l-am urcat pân’ acum. 
Sunt mulțumit de această „premieră” 
a mea, deși, recunosc, în ciuda faimei 
lor, munții Retezat, cu nesfârșitele lor 
grohotișuri și stâncării, nu m-au prea 
încântat. Ne apucă umbrele serii când, 
extenuați, sosim la cabana Pietrele.

8 septembrie. Zi de popas, la cabană. 
Plimbare ușoară la cules de zmeură.

9 septembrie. Coborâm în pas grăbit 
(adevărat maraton, cu toate că R. e 
gravidă) pe Valea Nucșoarei, la stația de 
cale ferată Băiești. La Petroșani, după 
prânz, ne despărțim: soții B. pleacă la 

Zărnești; eu cu cei doi bucureșteni vom 
urca la cabana Parâng, unde ne zvântăm 
hainele murate de ploaie și ne dezmorțim 
bând ceai. Prietenos, pisicul cabanei ni 
se cațără pe umeri, ni se freacă de obraji 
și toarce ca un minimotoraș fin. (Ehei, 
de când s-o fi prăpădit!)

10 septembrie. După un marș de 14 
ore urcăm vârfurile Parângul Mare 
(2519 m), Cârja și Mândra (2529 m), 
coborâm la lacul Gâlcescu și sosim, pe 
înnoptate, la cabana Obârșia Lotrului. 
Calea, în amurg, prin tinere păduri de 
brad, fusese drum de basm. Noaptea 
ne-am călăuzit după stele, căci Lotrul 
vijelios, cu bucla sa apucată spre nord, 
ne derutase o vreme.

Setea Mare, Setea Mică și Florile Albe, 
denumiri de locuri auzite de la ciobani 
m-au încântat ca niște versuri picurate 
în suflet din Miorița ori din Lucian 
Blaga.

11 septembrie. Cercetez în jurul cabanei 
„tăvălitura” (urmele ursului care târâse 
azi-noapte un măgar). Cabanierul ne 
povestește că urșii dau adesea târcoale 
pe-aici. Într-o noapte, ursoaica a tăbărât 
cu puii la stână. Încolțită de ciobani și de 
câini, a dat bir cu fugiții. Un pui care n-a 
putut-o ajunge din urmă a fost capturat 
și transportat cu atajul motocicletei la 
Petroșani. Fiind însă „monument al 
naturii” (halal „monument”), a fost adus 
îndărăt cu salvarea și redat codrilor lui. 
Din peripețiile unui pui de urs... Acum o 
fi matahală în toată firea!

Coborâm pe șoseaua alpină pe la 
Urdele și, pe șoseaua Păpușii, la Rânca, 
într-un camion încărcat cu țigani și 
purcei speriați gata să sară peste parapet. 
Scene hazlii, demne de filmat.

12 septembrie. Mă despart de 
bucureșteni și – înainte de a o lua 
către casă – fac haltă la Târgu-Jiu, 
fotografiez Coloana Infinitului, Poarta 
Sărutului, Masa Tăcerii și statuia 
Ecaterinei Teodoroiu din muzeu, unde 
zăresc casca și lada de campanie a 
eroinei de la Jii (trebuie să fii de lemn 
să nu te impresioneze!). Tot din acest 
muzeu mai rețin splendida colecție de 
scoici oceanice (mai cu seamă „Mitra 
Episcopalis”) donată de inginerul 
Măcelaru.

Citesc în Cartea de Aur a muzeului 
însemnările unui profesor din Berlin, 
elogioase, cu privire la exponatele de 
artă populară, dar care pe Ecaterina 
Teodoroiu (explicabil) o, pur și simplu, 
ignoră. 

Mi-am procurat o biografie a eroinei, 
romanțată (a la Mihail Drumeș) și ten-
dențioasă, care mai mult m-a indignat 
decât entuziasmat. Comuniștii ăștia ne-
obrăzați denaturează adevărul istoric și 
trag toată cenușa pe turta lor!

Târgu-Jiu e un orășel simpatic ca 
un buchet de flori campestre, cu ceva 
grațios și alegru, ca o sonatină matinală 
de Mozart. Dar nu pot uita urgia abătută 
asupra lui în 1916-1917. Tunurile de la 
capătul podului de peste Jiu evocă o 
pagină sumbră din istoria neamului. 
Strada Eroilor (chiar și numai această 
denumire); lada de campanie, casca 
veche și fotografia cu pince-nez a 
Ecaterinei Teodoroiu, alături de statuia 
ei, vitrina cu arme, obuzele lustruite 
din muzeu m-au cutremurat. Toate 
acestea sunt mărturii ale unui ideal 
vetust, ale unui pârjol de acum 50 de 
ani, peste care s-a așternut de mult o 
uitare inconștientă, revoltătoare, lipsită 
de pietate, pentru care hârcile osuarului 
de la Mărășești ar fi îndreptățite să ne 
judece cu asprime.

În psihologie și, uneori, în viața 
curentă, uitarea îndeplinește o funcție 
benignă, dar în istoria unui popor 
sunt momente care n-ar trebui uitate 

niciodată. Dimpotrivă, ele ar trebui 
să ardă cu o lumină strălucitoare, 
durereoasă și mustrătoare în conștiința 
posterității. Nu cred că a păstra trează 
în inimă amintirea clipelor dramatice 
pe care le-a străbătut neamul în cursul 
istoriei ar fi un zăgaz menit să oprească 
desfășurarea liberă, tumultuoasă a 
vieții spre viitor. Obsesia trecutului 
personal nu trebuie confundată cu 
obsesia trecutului național. Cine nu 
uită pătimirile neamului și își impune 
un stil de viață grav, energic, conform 
imperativelor rostite de acest trecut, 
are toate șansele să fie un Om ori, în tot 
cazul, un urmaș demn al celor ce s-au 
jertfit și pentru el.

24 august 1963. Pășesc curios în 
Castelul Huniazilor din Hunedoara. 
Scoasă de sub teancuială pe un coridor, 
apare o frescă reprezentând scene de 
vânătoare. În general, prin vastele 
sale săli, reci și pustii, Castelul îți lasă 
mai degrabă o impresie apăsătoare 
și neplăcută. Câteva armuri și ceva 
mobilier în stilul epocii, plus niște 
tapiserii, ar fi dat puțină viață 
interioarelor cu ecou sinistru, stârnit 
de pașii vizitatorului solitar. Am ieșit 
grabnic din acest cavou fără umbre și 
m-am trezit între blocuri muncitorești, 
vopsite în culori oripilante, nici măcar 
„mașini de locuit” (după expresia lui 
Le Corbusier), ci mușuroaie de beton 
pentru cârtițe omenești. Părăsesc abătut 
această „cetate de foc a oțelului” ca pe o 
poluată și poluantă vatră a intoxicării, 
fără să privesc îndărăt. Plec cu trenul 
prin Simeria la Petroșani. Călăuzit de 
niște muncitori navetiști, trec pe lângă 
rezervația de zimbri, străbat Silvașul 
de Jos cu frumoase și masive case 
particulare și ajung la Silvașul de Sus. 
Către sud îmi apare dinainte – semeț, 
adânc crestat, nostalgic și vioriu – 
Retezatul.

Noaptea, pe o vale largă, străbat 
pădurea „per amica silentia lunae” [„prin 
tăcerile prietenești ale lunii”. Vergiliu, 
Eneida, 2, 255, în sensul de factori 
favorizanți ai unei acțiuni tainice] și, 
mai mult pe bâjbâite (bucuros să aud, în 
fine, lătrat îndepărtat de câini, să zăresc 
pâlpâitoare puncte luminoase), sosesc 
la Mânăstirea Prislop, actualmente azil 
de bătrâni. Binevoitor, administratorul 
îmi oferă găzduire. A doua zi cercetez 
această veche ctitorie din leat 1400 a 
lui Nicodim. Al doilea ctitor al ei, după 
cum reiese din pisanie, a fost fiica lui 
Moise Vodă Basarab, domnița Zamfira, 
care a restaurat-o din temelii. Inițial, 
Mânăstirea fusese reședință a episcopi-
lor ortodocși ai Silvașului; din 1749 
trece sub administrația Bisericii Greco-
Catolice. Abia acum îmi explic prezența 
unor odoare de preț și a unei icoane a 
Maicii Domnului cu vulturul bizantin, 
aparținătoare odinioară Mânăstirii 
Prislop, în inventarul Episcopiei Unite 
din Lugoj. (Bineînțeles că, odată cu 
distrugerea de către vandalii comuniști 
a Bibliotecii, odoarele și inestimabila 
icoană au dispărut. Ah, și câte asemenea 
jafuri și profanări – cunoscute și nu – au 
săvârșit „cei mai aleși fii ai poporului” în 
cei 45 de ani ai „dictaturii proletariatului” 
de scârbavnică amintire!)

Cobor pe aceeași vale pe care venisem 
aseară și fac fotografii. Există ceva mai 
frumos decât colinele îmbujorate de 
lumina roz a soarelui răsărind și decât 
un mesteacăn portocaliu proiectat pe 
dulcea lumină trandafirie a zorilor?

Îndrumat de un sătean („de la po-
rumbiște o apuci oblu prin pădure”), 
zoresc pașii spre Hațeg. La ieșirea din 
umbra pădurii mi se deschide vederilor 
o priveliște încântată: o vale înverzită; 
pe culmea dimpotrivă sună limpede 

două tălăngi; în depresiune, sub văl de 
ceață, se năzare târgul. În depărtare, 
culmi neguroase. Și soare. Întreaga pri-
veliște scăldată în soare.

Hațegul e mic, dar are un nu știu 
ce juvenil și simpatic. Mai îngrijit, 
gospodărit de oameni de inimă și cu 
simț artistic; așezat cum e într-un cadru 
feeric, ar fi o bijuterie. Dar de la cine să 
aștepți preocupări de estetică edilitară? 
De la neciopliții de comuniști, puși pe 
distrugere și chiverniseală? Cine știe 
cât suntem osândiți să mai vegetăm 
scrâșnind din dinți sub oblăduirea lor 
dură și imbecilă?

Fac calea întoarsă cu autobuzul, pe 
lângă Râul Mare și Strei, la Subcetate, 
apoi cu trenul cu cremalieră de la 
Băuțar la Caransebeș, nu însă înainte de 
a poposi și la Mânăstirea Lainici, unde, 
cândva, urmărit de turci, se ascunsese 
Tudor Vladimirescu, travestit în frate 
monah.

– Cum vezi dumneata soarta călu-
gărilor dacă vă desființează comuniștii 
tagma monahală? întreb pe starețul 
Mânăstirii.

– Eu oriunde aș fi, tot călugăr voi 
rămâne.

M-a impresionat răspunsul care, deși 
rostit de un om simplu, reflectă un stil 
de viață ferm, neclintit.

Aflu în tren de la un călător – simplu 
telegrafist – lucruri nu lipsite de interes: 
despre solda și gradele ofițerești ale 
câinilor grăniceri; despre marele viaduct 
de pe linia Salva-Vișeu, al cărui picior 
din mijloc are 110 metri plus 33 de 
metri înfipți în pământ. Când s-a turnat 
betonul acestui viaduct, au murit șase 
oameni: el singur (interlocutorul meu) a 
supraviețuit. La inaugurarea viaductului 
au fost de față delegați ai guvernului și 
ai Comitetului Central. Un mecanic și 
ajutorul său au trecut cu o locomotivă 
colosală peste pod. Ajunși cu bine de 
cealaltă parte, au îngenuncheat și s-au 
rugat. E ceva de epopee în toată istoria 
acestei îndrăznețe construcții...

A fost un mic excurs, necesar și in-
structiv. Smulgându-mă dintr-un mediu 
de care mi se făcuse lehamite, m-am 
aerisit sufletește într-un decor nou, 
printre oameni străini și de treabă. Cu 
toată osteneala, așa, drumeț singuratic, 
cu rucsacul în spinare, fără altă grijă 
decât aceea a timpului căruia m-am silit 
să-i storc maximum de impresii, m-am 
simțit de minune. Lipsită de asemenea 
escapade, viața mea, altfel atât de ternă 
și săracă în evenimente, n-ar prezenta 
niciun interes, n-ar avea niciun farmec.

INEDIt: MEMoRIAL DE CĂLĂtoRIE
Retezat-Parâng-Prislop-Lainici

95 de ani de la naștere
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Ieșirea mea cu Tigrena pe Mügelsee și lacurile înveciate 
s-a încheiat fără nicio consecință, s-ar putea spune, dacă aș 
ignora faptul că fata mă luase pe parcurs de câteva ori de braț, 
pentru a mă conduce, chipurile, presupuneam, spre locurile 
asupra cărora voia să-mi atragă atenția. Am tot încercat să-mi 
explic afirmația ei, rostită în subsolul Hedwigskathedrale-i, 
cum că i s-ar fi  părut în ziua aceea că aș fi avut nevoie de ea, 
dar, oricât am încercat, nu i-am găsit vreo noimă. Mi-a căutat 
compania în alte câteva ocazii, cu discreție, departe de ochii 
celorlalți, astfel că, în cele din urmă, i-am cerut lămuriri. 

„De ce îmi place să mi te am alături? mi-a răspuns 
ea amuzată, pentru simplul motiv că ne simțim bine 
împreună, nu-i așa?... Ori poate mă înșel?...” a adăugat 
cu prefăcută ezitare în glas.

Am contestat imediat, ultima ei supoziție. De fapt, avea 
dreptate, prezența ei îmi devenise necesară de la o vreme, 
zilele anoste petrecute la Berlin deveniseră altfel, mai 
pline de lumină, de culoare, de inedit... 

Apoi mi-a ținut o teorie despre anumite obiceiuri 
suedeze, ale fetelor de pe la ei, zicea, cărora li se ierta 
impolitețea de a tulbura clipele de reculegere ori de 
meditație ale bărbaților, mult mai interiorizați, mai 
cufundați în grijile vieții de zi cu zi, mai indiferenți față de 
tentațiile de tot felul din jur. Iar fetele, exuberante de felul 
lor, mai puțin protocolare, își luau îndrăzneala să pătrundă 
în existența acestora, precum primăvara în mediul ostil al 
Nordului, și le readuceau vitalitatea, dorința de a trăi din 
plin, de a se bucura de viață, în ultimă instanță. 

Ciudată subtilitate suedeză, mi-am spus, această imixtiune 
a fetelor în intimitatea nordicilor însingurați, oferindu-le 
compania și promisiunea că se vor simți bine împreună. 
Numai că nu puteam înțelege cât de departe puteau duce 
ele această dulce agresivitate și, mai ales, din ce moment 
inițiativa trebuia preluată de însingurații deveniți sensibili 
la avansurile lor mai mult sau mai puțin discrete. Pentru că 
eram, firește, măgulit de atenția ce mi se acorda și, în același 
timp, mi-era teamă ca, printr-un gest prostesc sau prin niște 
vorbe aruncate la întâmplare, să  nu distrug această inedită 
legătură cu Tigrena, am preferat deocamdată să tac. 

„De ce caut tovărășia ta, poate ai vrut să întrebi, și prea 
puțin a altora? Ei bine, fiindcă îmi pari om de încredere. 
Ideea că oamenii de încredere sunt cei mai prețioși din câți 
se află pe lume mi-a inoculat-o tata, mentorul meu. Singurul 
de până acum. Învață să-i recunoști, mi-a spus, pentru că 
sunt extrem de puțini în noianul celorlalți... Numai un om 
de încredere îți poate fi cu adevărat prieten...”

Ultima ei afirmație mi-a stimulat îndrăzneala să dau 
glas unui gând care mă preocupa  de ceva timp, poate 
chiar din clipa când, cu stupoare, i-am descoperit prezența 
lângă mine în penumbra subsolului Hedwigskathedrale-i 
și i-am auzit acele sibilinice cuvinte: „Astăzi mi s-a părut că 
ai nevoie de mine!” 

„Fii sinceră, ai căutat în mine doar un simplu prieten, 
Tigrena?”

Eram gata să-i spun că eu aveam deja pe cineva, o 
logodnică, o fată care îmi aștepta întoarcerea în țară, și care, 
cu siguranță, mă socotea om de încredere, la fel ca dânsa. 

„Oh, a exclamat ea, fără urmă de intimidare, un prieten bun, 
adevărat, face mai mult decât un iubit, crede-mă, aceasta cel 
puțin în accepțiunea noastră, a peninsularilor scandinavi, 
voi, continentalii, cam amestecați lucrurile. Pentru noi, 
chemările instinctuale se pot disocia de sentimente, ba chiar 
considerăm că legăturile afective întemeiate pe o strânsă 
prietenie pot fi mai trainice decât simpla tentație fizică. 
Sigur, mai sunt și unii care gândesc, ori mai degrabă simt, 
aidoma vouă, mai ales la vârsta adolescenței sau imediat 
după aceea. Dar, cu trecerea timpului, mulți ajung să vadă 
adevărata față a lucrurilor, încât starea de ambiguitate, care 
pe voi adesea vă chinuie o viață întreagă, devine o simplă 
experiență încheiată odată cu prima tinerețe.”

„Poate, în acest caz, mai simplu ar fi fost să-ți găsești 
o prietenă, din multe privințe ar fi fost mai comod!...” 
am zis șovăind. 

Tigrena a zâmbit iarăși, cu condescendență. 
„Cu prietenele n-am avut tocmai bune experiențe. Între 

fetele de vârsta mea, colegele de odinioară, n-am aflat ceea ce 
aș fi dorit. Mereu suspicioase, mereu distante, îmi refuzau, 
pur și simplu, prezența în anturajul lor. Exasperată, am 
cerut explicații mamei, mai trăia pe vremea aceea, biata de 
ea. Nu s-a străduit să-mi dea prea multe lămuriri, a luat o 
oglindă și mi-a pus-o în față. Îți placi? m-a întrebat. Aveam 
trăsături plăcute, e adevărat, în pofida celor două-trei 
coșuri de pe obraz, arătam destul de bine. Dar niciodată nu 
m-aș fi gândit că aș fi putut avea un ascendent asupra cuiva 
din pricina asta. Am trecut printr-o adevărată criză atunci 
și în mod voit mi-am neglijat ținuta, umblam despletită, 
ba chiar mi-am pictat niște pistrui dizgrațioși pe obraz, 
colegele au râs la început, ca de o glumă de Halloween, 
apoi, persitând eu în această postură, chiar au crezut că 
m-am urâțit și m-am prostit, sfârșind prin a nu mă mai lua 
în seamă. Furioasă, am renunțat la masca urâțeniei și i-am 

cerut tatei să-mi procure cele mai frumoase toalete de la 
Paris, era atașat diplomatic acolo pe atunci. 

Consecința a fost că am devenit o femeie foarte 
anturată, aici, la Berlin, chiar mai mult decât la mine 
acasă. Care cum a putut s-a repezit la mine ca la un desert 
promițător, asociind  poate faptul de a fi suedeză cu acela 
de a fi libertină; am avut revelația agresivității acestora, 
a instinctului animalic răbufnindu-le prin toți porii, 
conducându-i legați încotro vrea el!... Penibilii! Eu agreez 
dintotdeauna altfel de oameni, ai intuit, cred, ponderați 
în manifestări, stăpâni pe ei înșiși, consecvenți, dedicați 
unui ideal!... Ce să-ți mai spun? Asta e!...”

A tăcut, căutând stânjenită într-o parte. 
Am rămas și eu descumpănit, nu-mi venea să cred 

că fata mi-ar fi căutat compania, crezând că aș fi fost 
depozitarul tuturor acestor calități. Și acum îmi reproșez 
că n-am edificat-o imediat atunci asupra motivului 
comportamentului meu rezervat, asupra faptului că 
aveam pe cineva de care mă simțeam legat sufletește 
încă, cu toate că chipul acesteia mi se tulburase de atâta 
vreme în memorie, amestecându-și trăsăturile cu acelea 
ale surprinzător adolescentinei Marii din grupul statuar 
al lui Michelangelo. Dar nu-i puteam mărturisi asta. 

Țin minte că ne plimbam de-a lungul unui braț al 
Spree-i, pe malul opus frumoasei clădiri a muzeului Bode, 
era încă primăvară, prin mai, splaiul pe care mergeam 
agale avea un nume ciudat, Am Kupfergraben, în drepta 
noastră se zărea animația de pe podul Monbijou. 

„Haide, m-a luat de mână, Tigrena, haide, vreau s-o revăd 
pe Nefertiti, chipul ei îmi aduce aminte de mama.”

Nu era prima oară că intram în muzeul Bode, o mai văzusem 
pe Nefertiti de unul singur, dar, firește, o urmasem fără 
șovăire. Cum puteam să-i mărturisesc relația mea cu Natalia, 
când nu mă puteam dezlipi de dânsa? În această dispoziție 
sufletească nu se lăsa întrevăzută, oare, atracția erotică? 
Dar cum rămânea atunci cu cealaltă prezență feminină din 
viața mea? Fata îmi scrisese cu multă sârguință, cu excepția 
unei scurte perioade când aflasem că fusese bolnvă. Și îi 
răspunsesem cu conștiinciozitate de școlar, asigurând-o 
mereu de statornicia sentimentelor mele față de dânsa.

O situație mai ambiguă nici că se putea afla!

Febra mi se urcase între timp, încât cred că, pentru scurtă 
vreme, pierdusem șirul cuvintelor lui. Iar în fața ochilor, 
mi s-a ivit iarăși, ca în vis, chipul de neuitat al Nataliei.

Avea o față albă, de o albeață stranie fata aceea, ochi negri, 
tăioși, părul, de asmenea, de un negru fără cusur, zâmbea 
mereu tuturor, și mie, și lui Mihail, și lui Matei, încât nu mi-o 
amintesc altfel decât zâmbind. Parcă ne iubea pe fiecare, de 
la prima vedere, pentru că eram acolo, în casa lor, și pentru 
că ea fusese motivul venirii noastre. Ea, care până atunci 
abia dacă era băgată în seamă, fiind cea mai mică dintre frați. 
Mai avea două surori și pe Orest, surorile erau măritate bine 
și plecate din casa părintească la oraș, mai știu eu pe unde! 
Stătea la masă între Matei și frate-său, și le vâra amândurora, 
cu de-a sila, prăjituri mărunte în gură, îi săruta pe obraz de 
bucuroasă ce era, când pe unul, când pe celălalt, gândul că 
va pleca și ea la oraș, întocmai ca surorile cele mari, o făcea 
fericită. Matei a trebuit să-i făgăduiască asta, că la întoarcerea 
din străinătate se vor stabili într-un oraș mare. 

Mă uitam la ea cât era de tânără, de fericită, și nu puteam fi 
geloasă, deși inima îmi dădea ghes: iată, în mai puțin de trei 
săptămâni flecuștețul acela de fată fusese capabilă să mi-l ia pe 
Matei, să-l învârtă după bunul ei plac, să-l înduplece să plece 
atât de departe de noi, încât și după venirea lui din Germania 
să rămân înstrăinată de băiatul meu. Mi se înălțase un nod în 
gât și toate parcă le vedeam printr-o perdea de lacrimi. 

Mihail și bătrânul Mateevici, căci viitorul cuscru avea 
cu vreo zece ani mai mult ca bărbatul meu, se simțeau 
în schimb în largul lor, iar faptul că Matei urma să plece 
pentru doi ani în străinătate se nimerise a fi, spuneau, 
un lucru cum nu se poate mai potrivit. Căci și Natalia 
era cam tânără pentru măritiș, cererea în căsătorie din 
partea noastră, deși îi măgulise, îi luase, totuși, prin 
surprindere. Nu putea fi vorba însă de împotrivire din 
partea lor. Mateevici îi explica lui Mihail ce zestre avea 
de gând să-i ofere fetei mezine, voia să-i dea cel mai bun 
pământ, iar dacă dorința tinerilor va fi să se stabilească la 
oraș, zicea, el le va trimite venitul pământului acolo.

Apoi Natalia și Matei au plecat să se plimbe, pentru 
prima oară singuri. Ea îi spunea că au dat în pârgă perele, 
erau din acelea dulci cu miezul roșu, iar mamă-sa, de lângă 
mine, i-a zis că speră să nu se urce, îmbrăcată cu ce avea 
mai bun, prin pomi, cum îi era obiceiul. Purta o rochie 
frumoasă, croită ca pe la noi pentru fetele tinere, strânsă 
nu pe talie, ci un pic mai sus, de unde se desfăcea largă, în 
falduri. „Nu, a răspuns fata cu inocență, deși rochia mi-aș 
putea-o ridica, dar mi-e frică să nu-mi înverzesc ciorapii. 
Am un plan, însă, dacă Matei mă va susține puțintel, aș 
putea culege cu ușurință perele. Știi să ții scară, Matei? 
Uite-așa!” și îi arăta cum să țină țină scară cu mâinile 
împreunate și degetele împletite în poală. 

Era femeie multă, păroasă pe obraz, mama Nataliei, 
dacă ar fi fost după ea, mi-a mărturisit, l-ar fi sfătuit pe 
Matei să renunțe la plecarea în străinătate, să rămână 
mai bine în țară și, avantajat de studiile lui înalte, să 
intre în politică. Ca Orest al său, care deja țintea un post 
important. Avea și un ginere  subprefect la Bălți... 

(fragment)

Din vol. Bine ai venit, Moise!, eLit., Buc. 2019

Alexandra Iancu
Renaștere in vitro

Motto: „Mamă, mai naște-mă o dată”
(Marin Sorescu, Iona)

Bebelușii țipă în suflete. În jur niciun medic. Asist 
la propria mea naștere, cu mâinile inerte. Privesc 
cum fiecare părticică se divide într-un joc al minții 
cuprins în suflet. Bucuria nașterii e înghițită în 
mine. În mine sunt eu împărțită în bebeluși care își 
cântă venirea. Cântă ca să ademenească o rază de 
lumină. Lumina se lovește de pereții laboratorului 
și cade în gol. Ochii lor mici visează către ceva 
mare. „Ceva” ce în creierul lor fraged arată ca un 
punct. Un punct care va deveni linie și linia va 
intersecta alte linii, până vor deveni cerc; un cerc 
de linii lipsite de coerența împlinirii rotunde. Un vis 
devenind realitate arată, de sus, ca un cerc. Dar ei 
au un punct. Și ce poți face c-un punct? Plânsetele 
se izbesc fără zgomot între ele și lasă în urmă o 
liniște aparentă. O liniște pe care n-o ajută nimeni, 
pentru că nu strigă după ajutor. Bebelușii înțeleg că 
nu e nimeni în laboratorul care le-a dat viață, așa că 
încep să descopere singuri lumea. 

Bebeluşul 1

Învață să vadă. Exersează văzul unui om mare 
ieșit dintr-un ou. Oul se-nvârte în juru-i și îi dictează 
mișcările. Degețelele-i învață mișcarea printr-o 
ecuație a minții, când tabla e ștearsă. O umbră-i apare 
pe geam. Pleoapele-i de hârtie se dezlipesc de întuneric. 
Întunericul capătă pete de alb. E albul purității 
unui început. Începutul râde micuțului copilaș cu 
aripi de înger. Paza îngerului îi ține loc de mamă.

Bebeluşul 2

Începe să respire lumea. Inspiră curajul unui nou-
născut. Curajul se pierde printre particulele de praf. 
Praful înghite oxigenul florii abia răsărite. Copilul 
sfidează chimia ce guvernează viața. Viața lui e 
rodul unui pământ artificial. Stopi de apă distilată 
i-au purificat substanța până la naștere. O naștere 
bizară pe un pământ necunoscut.

Bebeluşul 3

Știe că somnul e singurul care îl va face mare. 
Somnul e cel care-i bântuie insomniile. E arma 
unui suflet mic care se vede în oglindă mare. 
Perna lui e o lupă care-i mărește gândul. Gândul 
ascultă cântecul pe care și-l cântă singur. Singur 
se adoarme cu visul pe care vrea să-l viseze. Vi-
sează frumos, fără să știe că-i trist. 

Bebeluşul 4

Își caută hrana minții, când sufletu-i flămând. 
Sătul de truda de a-și procura hrana, deseori n-o 
mai mănâncă. Truda îi ține de foame stomacului 
obosit. Copilul plânge de foamea de cunoaștere. 
Cunoașterea se preface în praf de lapte. Laptele 
solubil i se lipește de buze doar în cantități mici. 
Restul se risipește-n uitare. 

Bebeluşul 5

Face primii pași către o lume nouă. Se-mpiedică 
de el. Se-mpiedică de sfiala lui. Face un pas înapoi 
cu gândul la început. Distanța e mai aproape de 
început, iar finalul nu se vede. Finalul îi pare un 
monstru umanizat de început. Se sperie și urlă a 
neputință. Neputința de a alerga fără a ști să meargă. 
Un pas îl apropie de sprint. 

Bebeluşul 6

Scoate primele cuvinte și nu se înțelege. Auzul îi 
pacălește creierul că știe să vorbească. Vorbitul îi 
spune minții să tacă. Mintea refuză invitația de a 
vorbi în cuvinte. Cuvintele se încurcă într-un labirint 
al copilăriei. Copilăria se rătăcește în labirint și nu 
găsește calea de întoarcere. Un joc devine rătăcire. 
E-o rātăcire în vorbe de copil.

*
Bebelușii încep să cunoască. Se-mbrațișează cu 

privirea și se ajută-n gânduri. Gândurile-și dau 
mâna și compun un bebeluș uriaș. Bebelușul se 
vede-n oglindă adult. Oglinda se sparge în mii de 
bebeluși. Bebelușii adună cioburile și construiesc 
un castel. Castelul din cioburi e casa celor care 
s-au născut în laborator. Laboratorul privește cu 
admirație castelul imperfect clădit în el. Imper-
fecțiunea lipește într-o construcție perfectă dorin-
țele colorate ale unor minți albe. Albul prinde cu-
loarea unui viitor. Viitorul alimentează rețeaua as-
pirațiilor și le crește frumos. Educația aspirațiilor 
e meșteșugul bebelușilor care se cresc singuri. Se-
cretul meșteșugarilor stă chiar în meșteșug.
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Lucrarea Domnului
Lucrarea Domnului părea să fie un vechi joc academic
Problema este că opiniile erau împărțite
Unii ziceau că El a fost în permanență neglijent
În cel mai rău caz chiar abuziv în cel mai bun rece
Alții ziceau
Toate lucrurile de care am avut parte
Cel puțin în țara asta
I se datorează
Mulțumită lui
Am fost la școală
Lui îi datorez
Că am reușit să păstrez
Curăția casei
Să ud florile
Să le aleg
Lui îi datorez
Precizia cu care
Am parcat în parcarea studenților
Lui îi datoram biletul de parcare
Permisul de conducere
Pe El a trebuit să-l recunosc
În toate salutările adresate profesoarelor
Care fie ne supravegheau în mod straniu
Fie aveau întrebări incredibile
Cât am dormit
Dacă am dormit împreună
Cât de intensă a fost viața noastră sexuală
De ce nu am avut copii
De fapt totul începuse 
Dragă Suzannah 
Cu mult înainte
Pe vremea când încă nu absolvisem
Când una dintre profesoarele ei
Îi spusese prin filtrul propriei sale kurta –
- Acea cămașă indiană, lungă și lejeră, croită pe 
măsură -
Cum de știa despre toate 
Pe care le comisese ea cu acea creatură extraterestră
Cum îl sunase pe iubitul ei
După orele de la facultate
Cum știa chiar și tot ceea ce simțea ea
Toate acestea se întâmplaseră înainte ca ea să-și fi 
început viața sexuală
Și desigur
Imediat după căsătorie
Medicul familiei era foarte priceput
A înțeles starea ciudată
Care urmase începutului vieții sexuale
Sex special după rețetă 
Consumat după rețetă
Imaginat de iubirea vieții tale
Dar viața frânge inimi
Și cu adevărat distruge și căsnicii
Și viețile oamenilor
Prin inserarea de întrebări cu caracter personal
Desigur
Autorizate de cineva care se bucura de aprecierea lor
Fusese recompensat pentru asta
Și cu ajutorul căruia ei continuau să-și cerceteze 
aproapele
Prin analiza calitativă
Conținută în întrebările adresate.

Politică de imagine
De ce am nevoie de un profesor să-mi spună
Cât de scumpe sunt fotografiile de pe pereții mei?
Cele pe care le-am înrămat și agățat
Ba chiar le-am mărit, încadrat și atârnat
Fotografii cu mine și cu vechiul meu prieten
Cu locurile pe care le vizitaserăm împreună
Prietenul meu de când eram băiețel
Prietenul meu de când eram copil
De ce am nevoie de profesor
Pentru jocurile noastre de-a politica
Pentru a ne spune cine este șeful
Dar el a făcut-o deja a spus-o deja 
Ne-a dirijat deja jocurile de-a politica

Iar prietenul meu a m-a părăsit
Dar trădarea sa începuse înainte 
De politica profesorului
Au început să-l transforme în zeu
Iar lui îi făcea plăcere transformarea.

Magazinele alimentare
din alte țări
Povestindu-i prietenei sale istorii despre înfometare
El își asumase cu totul identitatea magazinului alimentar
Și nu numai a magazinului alimentar
Ci a întregului mall
A magazinului de îmbrăcăminte
A magazinului de parfumuri
Dar după ce și-a asumat această identitate
Magazinul alimentar din el a început să pretindă
Zilnic și săptămânal
Un moment foarte clar precizat pentru sex 
Și anume înainte de răsărit
Înainte ca ea să se trezească
Problema consta în faptul că el a formulat ideea
Cu o voce atât de puternică și de aspră
Încât toate ușile și ferestrele au devenit inutile 
În cuvinte atât de umilitoare
Încât a complicat foarte mult această situație de viață
Mai ales că provenea din ecuația fără prea multe 
soluții a traiului în comun 
Explicitată prin împărțirea locuinței cu un văr
Al proprietarilor
Dar toate acestea
La atât de puțin timp după căsătorie
La atât de puțin timp după luna de miere
Atât de devreme dimineața
Atât de neașteptat după atâta dragoste
Amintind în mod atât de straniu
Dragă Suzannah
De prietenul acelui prieten
Care vorbise despre impulsuri incontrolabile,
Despre libido despre impulsuri sexuale despre isterie
Dar acesta era un chin
Acest strigăt ca soneria unui ceas deșteptător
Acest strigăt tânjind după soneria unui ceas deșteptător
Dar asta se întâmplase cu mulți ani înainte
Acum totul părea să fie
Soneria unui ceas desteptator
Dar asumarea de către el a identității 
magazinului alimentar
Fusese luată foarte în serios de către oameni
Și a fost continuată cu un zel demn de o cruciadă
Pentru că acum aceasta începuse să însemne
Că trebuia să refuz avansurile altui bărbat
Și să fac acest lucru cu foarte mult tact
Întrucât amândoi jucau roluri importante în politica de stat
Politica privind apartenența, apatrizii și alteritatea
Politica drepturilor
Și amândoi mi le furau pe ale mele
Iar fata
A cărei descriere părea să prindă viață
În etapele jocului său de-a puterea
Provenea dintr-un district
Cunoscut pentru numeroase cazuri de răpire.

Problematizând sexul
Cu adevărat
Politicile de stingere a vulcanului din adâncul unei femei
Separându-i spuma lavelor de zâmbet
Cu adevărat
Rănind-o cumplit
În clipele de mare tandrețe
Rănind-o pe plan emoțional
Mizând pe o politică macho
Un joc pe care ceilalți îl pot auzi
Un joc pe care ceilalți îl pot vedea
Imediat după toate emoțiile legate de nuntă
Chiar înainte de a lepăda podoabele de mireasă
Și imediat în spatele munților
Desigur, oamenii pătrunseseră acolo

Era neplăcut să îi primești
Să le organizezi recepții de bun venit
Să le servești cina să le faci tuturor paturile
Pe-al mirelui pe-al miresei
Să aranjezi florile ce pecetluiesc căsnicia
Să coordonezi politica de închidere a ușii
Desigur, oamenii se mai jucaseră de-a politicile
Și se mai auziseră și înainte povești
Despre stingerea vulcanului din adâncul miresei
Dar atunci a fost vorba despre ceva inedit ceva nou
Stingerea vulcanului încetul cu încetul în fiecare dimineață 
De către soț
Reprezenta ceva sfâșietor
El era iubitul ei
Iar ea pur și simplu nu știa
Cum să reacționeze.

speed Dating
Pentru că bărbatul alb
Îi distrusese într-o atât de mare măsură căsnicia 
Cu atâta înverșunare 
Ceea ce nu era tipic pentru  temperamentul său 
De bărbat alb
De parcă ar fi însemnat pentru el o misiune
Să te părăsească pentru a-și căuta o altă parteneră
Când tu aveai vârsta ideală pentru a purta în pântece un copil 
Când ai fi fost dispusă să accepți
Orice condiții, oricât de dure 
Care ți-ar fi fost impuse
Oamenii îndrăgostiți fac lucruri incredibile
La început sub impulsul momentului
Iar apoi iar și iar în virtutea inerției
De altfel acesta e un criteriu pe baza căruia sunt 
preferați ca parteneri 
Dar situația este înșelătoare și periculoasă
Pe de o parte ești preferat pentru ceea ce ai făcut
În general, prostii
Pe de altă parte apare primul sărut
Și te lași cu totul în voia vrăjii sale
A magiei de a face promisiuni
Desigur, și mai frumos este când îți ții cuvântul 
Dar nici nu te gândești să separi promisiunea de 
faptul de a o respecta  
Asta-i idee,a asta-i convenția, asta-i toată frumusețea
Gândul la eternitate Cuvântul dat pentru totdeauna
Nu trebuie pus la îndoială 
Altfel și-ar pierde din greutate 
Dragă Suzannah 
Din însemnătate
Mai ales în clipele când sufletul ți-e dezgolit
Să determini pe altcineva să intre în scenă
Cu toate că, în afară de arbitru,
Mai există un al treilea 
Care mizează pe cartea politicilor de control în dragoste
Iar oamenii se părăsesc
Își încalcă promisiunile
Dar argumentează necesitatea respectării cuvântului dat
Dintr-un punct de observație plasat la înălțime
Îl supraveghezi pe el, cel care poate fi văzut
Nu că ar fi încă prin preajmă
Dar nici nu a plecat
Oamenii văd toate acestea cu o viteză și o claritate
Care nu îți sunt specifice
Nu că ai fi devenit prizoniera dragostei altuia
Care te bombardează cu întrebări și te epuizează
Și pe măsură ce te potopește tristețea
Și pe măsură ce călătoria de trecere se prelungește
Iar tranziția tot nu are loc
Caracterul înșelător al situației începe să te sufoce 
Și te străduiești
Să elimini tocmai acel punct
Care face lucrurile atât de înșelătoare
Și dragă Suzannah
Sfârșești prin a încerca să te smulgi din toate acestea 
Iar și iar și iar
Dar bărbatul alb care ți-a distrus căsnicia
Este tot acolo și până la urmă tot te-ai întors 
spre a încerca să te alini din nou în brațele lui
Într-un final, fiecare își găsește pe cineva

Pankhuri 
Sinha  

Născută în 1975. Profesor universitar, poetă, proza-
toare, traducătoare, jurnalistă, reporter TV. A publicat: 
Koi-bhi-Din, 2005, volum de proză scurtă în hindi; Kissa-
e-Kohinoor, 2008, volum de proză scurtă în hindi; Prison 
Talkies, 2013, volum de poezii în engleză; Dear susannah, 
2014, volum de poezii în engleză; Raktim sandhiyaan, 
2015, volum de poezii în hindi; Bahas Paar ki Lambi 
Dhoop, 2017, volum de poezii în hindi; Pratyancha, 2018 
volum de poezii în hindi. 

A mai publicat poezii și povestiri în numeroase reviste 
din India și din străinătate. Ca reporter și jurnalist, a 
realizat numeroase interviuri cu politicieni și scriitori. 

De asemenea, este cunoscută ca o neobosită luptătoare 
pentru drepturile femeilor, ceea ce este evident mai ales 
în volumul de poezie „Dear susannah”. 

De-a lungul timpului, a fost recompensată cu nume-
rose premii literare, dintre care menționăm: Mențiune 
de onoare la Festivalul Literar Internațional Jan Lekhak 
sangh, Nepal, iunie 2018; Premiul Întâi pentru Poezie 
la Concursul Rajasthan Patrika, Jaipur, 2017; Premiul 
de Excelență Rajeev Gandhi pentru scriere Creativă 
în Hindi, iunie 2013; Premiul Chitra Kumar shailesh 
Matiyani pentru prima colecție de povestiri din 2008.
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Toată lumea
Și sincer vorbind
Chiar și fete nu atât de frumoase
Au fost deseori văzute
În compania bărbatului alb
Nu că aș fi sclava lui
Sau că aș considera relația cu el 
Drept cea mai mae realizare a mea 
Și într-adevăr
Am respectat cu drag 
Această promisiune
Dragă Suzannah
Dar cu ce preț
M-a costat atât de mult
Mi-a frânt inima cu adevărat
Dar până la urmă i te vei supune din nou 
Tot lui, bărbatului alb
Care ți-a distrus căsnicia
Și deși astăzi este atât de dezbătută 
Ideea de  sclavie
Pretențiile rămân aceleași
Bărbații sunt stăpânii femeilor
Iar bărbatul alb nu face excepție
Este celebru
Pentru brutalitatea lui
Niciodată nu va fi cu adevărat al tău
Suzannah
Când se vorbește atâta despre cum să faci 
Pentru ca un bărbat să fie al tău
Chiar și despre a-l primi înapoi
Pe unul dintre aceia care ți-au frânt inima
Pe acela care ți-a frânt inima
Sau pe aceia care ți-au distrus căsnicia
Are oare vreun rost să ne punem problema 
De a nu satisface fiecare dintre pretențiile 
Acestor bărbați atât de pretențioși
Dragă Suzannah?

Pe urmele celui dinainte
L-aș putea recunoaște imediat
La prima vedere
Pe eminentul ofițer
Ofițerul îl desemnează
Cu destulă sinceritate
Pe bărbatul destinat să mă omoare
Ca pe unul ce venise pe urmele predecesorului său
Atât de intens se făcea auzită vocea statului
Pe urmele ambilor
Bărbatul care venise înainte
Îmi pusese sub semnul întrebării 
Chiar și datele de acces
Sau poate că
Amândoi intenționau să îmi adreseze niște complimente
În moduri extrem de posesive
Prin care de fapt preluau controlul asupra vieții mele
Bărbatul care venise înainte
Alesese o strategie aparte
Într-un anumit fel
Încercase să ne împrietenim
Deși de fapt îmi făcuse mult rău
Instigase destul de puternic opinia publică
Împotriva mea
Pentru a pregăti venirea celui de-al doilea 
Care să mă ucidă.
Întrucât numai felul acesta 
Ar fi putut avea loc crima.
Primul trebuia să-mi devină prieten
Și mi-a devenit într-adevăr un prieten foarte bun
Pentru a problematiza
Terenul ferm de sub mine
De fapt o asemenea prietenie
Îmi dăuna profund 
Într-o epocă a marilor politici sociale
Dar întrezăream
Brațele statului
Brațele de oțel ale statului
În gesturile elegante
Ale polițiștilor din campusul universitar
Care mă ajutau 
Să cobor din mașină
Și să leg această amintire 
De prima mea zi petrecută aici 
De ziua sosirii mele în această țară
Când m-au sunat
Pentru a mă anunța
Că știau tot ce făceam
Chiar și semnificațiile faptelor mele
Care ar fi putut fi vreodată deduse din acestea 
Sau reduse 
Primul lucru pe care l-au făcut 
A fost să mă sune
Și să mă anunțe 
Cu privire la reducerea supremă
Problema este
Că mă și urmăreau îndeaproape 
Purtând împotriva mea un război 
Nu numai al răzbunării
Ci și al supremației…
 

Prezentare și traducere: 
Mircea Dan DuȚĂ

Profesor de filozofie și religie, absolvent al Universității 
Catolice Sedes Sapiantiae. Autor al cărților „Septiembre 
en el silencio” (Club de lectura poética, 2016), „La 
balada de los desterrados” (Ángeles del Papel Editores, 
2019) și „Laberinto en versos” (La tortuga ecuestre, n°  
394, 2018). Câștigător al concursului Fundației Marco 
Antonio Corcuera „Luna scrisorilor” și al competiției 
internaționale a IX-a „El Parnaso del Nuevo Mundo”, 
categoria povești. A apărut în reviste și antologii din Peru, 
India, Mexic, SUA, Venezuela, Argentina, Ecuador, Chile, 
Costa Rica și Spania. A participat la diverse recitaluri 
naționale și internaționale din Peru. Predă workshopuri 
de filozofie și poezie. Redactor al blogului „El Edén de la 
poesía” (https://edenpoetico.wordpress.com)

Misticism
Magia 
poemului
este libertatea
iepurelui
în fălcile
vulpii

Păianjen
Păianjenul este un poem 
cu opt picioare.
Fiecare picior este un vers.
Fiecare vers este un stăvilar.
Fiecare stăvilar este o liniște.

Pinocchio
Nu era din lemn
Era făcut din vise

Numele lui era scris 
pe nisip,
pe fierul topit.

Paradoxal.

Pinocchio era un vis
al unui om
pe moarte.

Boem
O petrecere
o băutură
și pământul gol.

Îmbrățișați,
sărutându-ne,
dorindu-ne moartea.

Iată-i
anii suri,
tavanul violet.

Și într-un colț,
o pisică
seducând o copilă.

Și în curte,
un pescăruș

trecând printr-un om.

Ce este dincolo de ziua de azi?
doar dimineața
îmbrăcată în roșu.

o călătorie cu 
scaramouche
Viața este un iad de care e musai 
să te bucuri
cu oamenii potriviți
și cu nebunia acordată
viselor și speranțelor.

Acolo, în acel spital de nebuni,
Putem găsi plăcerea viețuirii.

Iar eu sunt proprietarul

Eu sunt Scaramouche

Emilio Paz (Peru)  

Prezentare și traducere: 
Nicoleta CRĂETE

În volumul „Decameronul valah și alte poeme”, cele 
zece cronici în vers clasic aduc în fața cititorului un 
București fanariot, corupt, de o vitalitate dezmățată, 
jinduind, ca și astăzi, la bani, putere și sex, imagine 
cu care  ne-au obișnuit și cronicarii din vechime, dar 
și Eugen Barbu în „Princepele”. George Mihalcea, în 
ipostază de călător în timp, trece din „Bucureștiul 
cherchelit”  al zilelor noastre într-unul al trăsurilor „pe 
caldarâmul negru huruind”, al duducilor languroase, 
al boierilor bețivi și depravați, poftitori de carne 
tânără în cele „iatacuri tăinuite”. Trimiterile la celebrul 
„Decameron” al lui Boccaccio nu sunt întâmplătoare: 
în vreme de criză (socială, politică, existențială etc.) 
este înțelept să te refugiezi în povești, să evadezi, adică, 
dintr-o realitate tragică într-una care să-ți permită 
mutarea dominantei afective, printr-un fel de terapie 
psihodinamică, ce presupune retrăirea/ asumarea 
conștientă a trecutului (personal sau colectiv) pentru 
eliberarea de angoasă. Limbajul poetic amintește de 
cel al baladelor lui François Villon, este viu, aproape 
de licențiozitate, dar cu opriri hâtre la marginea ei 
(cât să nu stârnească indignări pudibonde); ca în acele 
aproape uitate bijuterii de târg medieval înfățișate de 
Villon, la hanurile ținute de „podărese/ cu țâțe mari și 
dosuri ca de fier” din Bucureștiul fără timp, „talanițe 
de stirpe levantină”, „pirande” care ghicesc în ghioc, 
„bărbi albite-n rele de ispravnici” sau „burți de logofeți 
împătimiți/ la carne tânără și foarte darnici/ cu pungile 
lor pline de florinți” se adună într-un tablou dezmățat 
și pitoresc, peste care „cerul înalt vomită stele reci”.

Reconstituirea unui oraș în metastază aduce în fața 
cititorului o pestriță aglomerare urbană, colcăitoare 
și iresponsabilă,  cu stihuitorii ei de manele, ce se 
credeau martiri pentru dreptate („Povestea hârțogaru-
lui firav”), cu căsătoriile aranjate, nevestele pierdute la 
jocul de „babaroase”, soții încornorați, bețivii și car-
toforii, surugiii, pișicherii și calicii, haiducii și hoții 
mărunți de buzunare, popii și nebunii strigând pe 
ulițe în „Săptămâna chioară” și câți alții ca ei. 

Destrăbălarea generalizată, putreziciunea și pitores-
cul acestui București par a pregăti preumblarea prin 
mahalale și spelunci a „crailor de Curtea Veche”, 
narațiunile lui George Mihalcea având, în plus, o pers-
pectivă declarat-subiectivă, prin inserția unei morale 
care trădează vocea auctorială: „o, Doamne ce poveste 
fără capăt/ văzură ochii mei de-acum seci/ de sus ars 
de otrăvuri greu și șleampăt/ cerul înalt vomită stele 
reci” sau prin „povești ca asta nu-s pentru pruncuții/ 
ce-adorm pe sub livezi cu meri domnești/ în cântecul 
de leagăn al măicuții/ că-s prea de spaimă și prea 
nelumești” („Ileana haiducului”).

După ce părăsește acest bâlci al deșertăciunilor, 
pe care s-a amuzat reînviindu-l (neuitând totuși să-
și consemneze și oftatul), George Mihalcea își recu-
perează tonul liric/ subiectiv în poeme (multe dintre 

ele, sonete) care 
abordează teme grave: 
senectutea, viața, 
moartea, relația poetului 
cu sacrul ș.a. „Din 
golul fostelor cuvinte” 
(„Eu sunt străinul”) 
se naște poetul abulic, 
greu de urnit din lumea 
ideilor, pentru acțiuni 
considerate fără relevanță 
într-o lume de „mări ce 
nu mai au hotar”.

Singura salvare 
din starea de criză 
existențială pare a fi 
raportarea la mituri (îndeosebi la cel christic), la 
învățăturile scripturale și la acea magie acum dispă-
rută a lumilor care au fost: „ce liniște mare adastă/ ce 
noapte cu mere domnești/ lăsate dormind la ferestre/ 
când iată te-ntrebi de mai ești (…)// tu n-ai să fii 
martor minunii/ din veacul demult rătăcit/ căci ești 
dintre craii aceia/ al patrulea cel rătăcit” – „Al patrulea 
crai (sau colinda rătăcitului)”.

Simboluri sacre (crinul, de exemplu) sunt trans-
formate în repere ale unui univers personal care în-
cearcă să se recompună, să iasă din smârcuri și din 
ceață, din frig și din osteneala privirii, pentru a redeveni 
regat din cel mai pur cristal. Ieșirea din jocul letal al 
minciunii înseamnă, de fapt, părăsirea devastatorului 
tărâm al siguranței de sine, ostil comunicării și iubirii, 
în ultimă instanță: „din Nordul înghețat al preaorbiei/ 
se lasă nopți adulmecând tăceri// și bântuie prin noi 
doar niște geruri/ pe care le-am vânat până mai ieri”/ 
fără să știm iubito că în casa/ clădită șui din cel mai pur 
cristal// s-a pripășit o pasăre tăcută/ care ne-mpinge 
într-un joc letal” („Un crin vâscos de ceață s-a ivit”).

Din când în când, resemnarea lasă loc revoltei, 
pentru că George Mihalcea nu este doar poet, ci și 
om al Cetății, conștient de rolul cuvântului în facerea 
și desfacerea lumilor și a tuturor celor ce ființează 
în adâncul lor: „cuțitul vremii-mi putrezește-n os/ 
istoriile sunt acum rescrise/ iar partea lor de sânge 
s-a uscat/ pe sfori de lut și-n cărți ce-s interzise// 
aplaudăm senini și fără văz/ lumina otrăvită care 
ninge/ peste destinul vechilor năieri/ purtând avan 
drakkarele wikinge// spre continente fumurii din 
mări/ cutreierate de-un noian de spaime/ dar și de 
zei sperjuri care-au murit/ și nu mai pot de veacuri să 
îngaime// numele cerului ascuns în vis/ și nici pe cel 
de taină al uimirii/ că din Cuvânt țâșnesc neîncetat/ 
păsări de gheață ale Nefiirii„ („Senini și fără văz”).

_________________________
* George Mihalcea, „Decameronul valah și alte 

poeme”, Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2018

Uimirile poetului stingher

Valeria 
MANtA tĂICUţU
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Un spectacol de idei pe sticlă și care trece sticla postului 
„Apollonia TV”, în plină alterare culturală prin divertisment 
ieftin? Ce rar lucru! Ioan Holban „con-vorbește” cu Nicu 
Gavriluță, unul - o istorie a literaturii, celălalt - un dicționar al 
religiilor, deschizând calea de aur a înțelegerii unor subiecte 
grele și grave. Un arheolog francez din alt secol spunea că 
acela care vrea să pătrundă tainele istoriei trebuie să urce pe 
un munte de cărți. Nimic mai simplu pentru cei doi „frățâni” 
în ale cărturăriei, trimițând la o bibliografie uriașă, primul 
cuvânt fiind al lui Mircea Eliade, atât de drag lui N. Gavriluță.

Zice etnosoful anonim: „Întâi înveți carte, pe urmă calci 
a popă”. Și, după el, Eminescu: „omul să învețe carte, 
apoi să calce a popă” (Paralele economice, „Timpul”, 13 
dec. 1877) . Cel ucis de cabala mediocrilor din Facultatea 
de Litere, ultimul eminescolog al Universității „Al. I. 
Cuza, Profesorul Mihai Drăgan, a mai apucat să scrie: 
„Opinia nu se poate face fără cultură”. Aferim.

 În dezacord cu păreriștii oportuniști care se vor actanți 
culturalizatori, cu cei loviți de sindromul politically correct 
(că-ți vine să ceri cenzură pentru libertatea de expresie/
impresie a ignoranților), Nicu Gavriluță și Ioan Holban și-
au propus să atace  a rebours tema: Globalizare și identitate 
românească (Ed. Junimea, Iași, 2018).  O fac fără să-și ia 
vreo precauție, nu sunt intimidați de faptul că ar putea fi 
taxați retrograzi, conservatori, depășiți de timpurile noi, 
pășuniști etc. O spun neted: țelul noii ideologii e disoluția 
ființei etnice. Soluția? Redeșteptarea conștiinței etnice 
românești care, anesteziată, amorțită, adormită, iscă un 
urât coșmar, ca să nu zic un monstru neo-marxist. N-a fost 
internaționalizarea țel cominternist cu acel „Proletari din 
toate țările...”, transnaționali cu șapcă leninistă?

Strategiile mondializării fiind eficiente, lumea globalizată 
își uită rădăcinile sau e împinsă să le uite. Ioan Holban 
crede (titlul citat, pag. 97) că „rădăcinile acelea solide, pe 
care n-are cine să le taie (...) orice topor ar avea”, predilect 
precreștine și creștine, îi unesc pe alteri, nu-i dezbină. În 
codul românului  e lege: „Să-l lași și pe altul să trăiască”. 

„Centrul e când malefic, când malefic”, susține francamente 
N. Gavriluță și nu exagerează. Îl  secondează,  pe un ton tran-
șant, Ioan Holban, care face des conexiuni cu prezentul, 
răfuindu-se cu denigratorii pe temă comandată: o imagine 
proastă a românilor și a României.  Se fac bancuri (de bășcălie 
e vorba) despre grânele arse și fântânile otrăvite sub năvăliri 
barbare, ceea ce  unii „cațavenci” consideră că i-ar descalifica 
pe români. Numai că țăranul a inventat biserica pe roate, s-o 
ia cu el în bejenie. Și n-a fost laș în războaie. Lași sunt acei 
politicieni debili care se supun „indicățiilor” comisarilor UE,  
impunând ideea că aparatul de stat e o povară greu de întreți-
nut (ce-i drept, incompetența politicilor duce la incompetența 
justiției, poliției und so weiter) și  că un supra-stat universal 
ar rezolva problemele. Greșit: continuitatea statală o asigură 
pe cea națională și culturală. Sau vrem să ajungem din nou 
la majestăți imperiale și la memorandum-uri? Oricum, o 
națiune unită nu mai suntem.Unde ni sunt marii unioniști? Au 
pierit în închisorile comuniste. Clasa aleasă a fost, în numele 
lumpenproletarilor, spulberată în închisori sau răzlețită 
peste hotare, în exil, numai pentru că și-a dorit creșterea 
neamului și-a patriei cinstire. Ne supunem „noului val”?

Emmanuel Macron este convins că există o „complicitate” 
între naționaliști și interesele străine (puterea americană și cea 
rusă), pentru dezmembrarea Europei. Din nou greșit:  Europa 
nu e constructul UE, amprentat corect-politic, fără națiuni 
și culturile lor. O afirmă limpede autorii, în cuvântul înainte 
lămuritor: „Europa profundă care a supraviețuit timpurilor 
și încercărilor” este Europa culturală. Și va dăinui. În acest 
sens, în  cartea celor 15 dialoguri, se face apel la fondul cultural 
comun al lumii globale, pentru ca raportul conflictual să se 
preschimbe în raport complementar. A spus-o convingător  
Al. Duțu: „cele două părți ale Europei au reciproc nevoie 
una de alta” E și pariul lui Petru Ursache, formulat în cele 8 
cărți ale Seriei Etno, apărute deja la Editura Eikon, pariu pe 
care îl va câștiga, sunt sigură. Nu pot să-mi permit să cred 
altceva: acum ne trebuie credință. Sună patetic? Las’ să sune!

Formula celor doi interlocutori: documentare temeinică, 
har al interpretării, bun-simț, toate trei făcând casă comună, 
este și formula lui Petru Ursache. Până să plece dincolo (și 
mai avea multe de făcut - le făcea strălucit - pe pământ), Petru  
a atacat subiectul  raportului centru-periferie, sprijinindu-se 
pe Jurgis Baltrusaitis: „Esențialul se petrece la margine”. Și-l 
citez pe Nicu Gavriluță: „Contează calitatea evenimentului și 
nu mărimea orașului. Așadar, provincii culturale pot func-
ționa, uneori, asemenea unor veritabile centre. Omul de cul-
tură sfințește locul.” (p. 144). Aici trebuie să repet (repetiția 
e mama învățării de minte) că Blaga și-a dorit ca românii, 
așa cum sunt așezați, la margine de Europă, să sară „peste 
creștetele altor popoare” prin „inițiative spirituale istorice”.

Dacă nu există demnitate națională nu există nici dem-
nitate de sine; iar stima de sine presupune să nu lăsăm să 
se aștearnă praf(uri) peste marile valori autohtone.

Când a citit că un prozator cam „desculț” vorbea despre 
generația ‘30 ca fiind în pulbere, Petru Ursache a replicat: 
„Pulbere, dar de aur!” Și numai dacă ai praf în ochi ți-e 
jenă să-l citezi pe Iorga sau să-ți pară rău că i-ai citit pe 
Nae Ionescu, Eliade, Mircea Vulcănescu,  Nichifor Crainic, 

Noica... „Cultura română are nevoie de respectul nostru, 
iar noi ne ostenim să-i distrugem reperele absolute”, a 
scris Petru Ursache. Or, valori emblematice care au suferit 
pentru ideea de a fi român, adică „religios și naționalist”, ca 
Mircea Vulcănescu, Ion Petrovici, Țuțea, Stăniloae, Noica, 
D. Caracostea, Ernest Bernea, Traian Brăiloiu sunt con-
testați  de noi înșine. „Dar care noi?”, m-ar întreba Petru.

Nu, nu există popor perfect și popor defect. În ce mă 
privește, admir la români fair-play-ul față de adversarul 
învins. Asta îmi place în istoria noastră. Soldații gene-
ralului Gheorghe Mărdărescu au urcat steagul pe par-
lamentul de la Budapesta (un Ion și-a lăsat acolo sus 
opinca), dar au avut în grijă să hrănească populația 
civilă, copii, femei, bătrâni. Fără pagube colaterale.

Răzvan Theodorescu descoperea nota de excelență: 
„singura latinitate ortodoxă”; iar jertfele au fost enorme.
Un răspuns ferm l-a costat pe Duhovnicul Neamului, 
Arh. Justin Pârvu încă 4 ani de pușcărie, după cei 12 de 
temniță grea. Caraliul l-a întrebat: „Ce-o să faci după ce 
ieși?” „Slujesc Biserica”. A făcut aproape 17 ani de închi-
soare. Nici pastorul reformat Ferenc Visky nu a cerut 
să fie reabilitat. Ca să nu mai pomenesc iarăși și iarăși 
demnitatea exemplară a Monseniorului Ghika, înnemurit 
prin martiriu. Spusa înțeleaptă a Pr. Arsenie Papapcioc se 
lasă auzită: „Un creștin este un erou permanent și nu un 
milog.” Preoții, după îndelungi încercări (crucificați pe 
perete cu belciuge, bătăi pe plăgi deschise ori cu ciocanul 
în cap, smulgere de unghii) erau aruncați la Aiud în Râpa 
robilor și la Jilava, în Valea piersicilor, supranumită Valea 
plângerii, fără sicriu și fără cruce. Ba chiar  la picioare 
cu lanțuri sudate. E frumos Părintele Justin în albumul 
Cristinei Nichituș Roncea, Duhovnicul. O sută de ani cu 
Părintele Justin (Ed. Doxologia, 2019),  pentru că sufletul 
său e frumos. Artista-fotograf îi surprinde  lumina de pe 
chip atunci când se roagă la puterile cerești, îngrijorat 
că Biserica e continuu lovită, mâhnit că Patria e umilită 
de conducători, că Familia creștină („biserica de acasă”, 
cum îi spune teologul Ioan Cr. Teșu) e desconsiderată.

Să dau și exemplul unui scriitor care ar trebui să intre în 
manual: Vasile Militaru. Torturat crunt la 74 de ani, la Pitești, 
în 1959, a primit sentința: 20 de ani de temniță grea, pentru 
„crimă de uneltire contra ordinii sociale”. Securitatea i-a ars 
manuscrisele găsite la domiciliu. Izolat la Ocnele Mari, nu 
cumva să-i întoarcă pe deținuții în curs de „reeducare” și de 
„reabilitare” (mânca arpacaș cu gărgărițe și ceai neîndulcit), 
a murit la trei săptămâni după sentința din 8 iulie 1959. Aflu 
din Documentele rezistenței, vol. I, de Dumitru Radu Udar, că 
s-a stins fără lumină; un preot i-a făcut în șoaptă rugăciunea 
de dezlegare; gardianul dixit: „Bine că a murit. Un bandit 
mai puțin în țară”. Tatăl meu a păstrat în pod,  bine ascunsă, 
cartea Stropi de rouă. O știu și acum pe dinafară.

Arestat și el la 74 de ani, V. Voiculescu a murit în 
chin, la nici un an de la eliberarea din 16 aprilie 1963. 
„Nu le dau nimic”, i-a spus testamentar fiului său. Se 
referea la publicarea în presa comunistă.

Privind în ograda oamenilor de știință: savantul Alexan-
dru Mironescu nu s-a dezis de gruparea spirituală Rugul 
Aprins, de la Mănăstirea Antim din București, ceea ce i-a 
adus o condamnare de 29 de ani de muncă silnică și 19 ani 
de degradare civică. Fizicianul George Manu a murit la Aiud, 
după suferințe și umilințe. „Spune tuturor că nu am acceptat 
nici cel mai mic compromis”, a ținut să rostească  înainte de 
a înceta din viața pământeană. Ca, după toate astea, Lucian 
Boia să se ocupe de etica intelectualilor de la sfîrșitul anilor 
’30 și începutul anilor ’40. Când a recunoscut că a colaborat 
cu Securitatea 16 ani (1973-1989), s-a justificat: „Nu cred 
că ar fi fost o idee bună să refuz”. Iar informatorii, sculele 
Secu, plecau din Austria în Australia și din America în... 
Artactica. Comunismul ca „necesitate înțeleasă” le-a priit.
Și-i imposibil de înțeles pentru mine de ce editurile publică 
oameni descalificați moral, cert pătați, care și-au dat la întors 
biografiile ca pe paltoane, incapabili să se judece pe ei înșiși 
corect, sever, în biografiile deforma(n)te, cam aceiași activiști 
care i-au asigurat lui Ion Iliescu „fața umană” în istoria live; 
de ce reviste culturale de prestigiu își deschid paginile pentru 
autori de note informative ce nimic nu au a spune în plan 
literar. Mă mir că mă mai mir? O scurtă ochire asupra situației 
(sociale) a României actuale ne luminează privind secii și 
traseele lor: biznismeni, manageri, diplomați, profi univi...
La vremuri noi, tot ei. Foștii propagandiști, foștii securiști, 
foștii soldăței informatori, foștii uteciști-carieriști de roșiori 
au rămas în cărți. Fac privatizări galopante ca tuberculoza, 
ghidonează universități particulare și institute de cercetare, 
sunt „apropitari” de edituri, recuperatori de foste case memo-
riale etc. Am atins firescul vieții fără Ceaușescu? Ba nu, 
trăim două feluri de absurd: ante și postceaușist. Și înainte 
de ‘89 Ceaușescu a vrut „intelectualii” lui, cu Elena-Savanta 
în frunte, membră a Academiei RSR, unde a membrat apoi 
„Stejarul” însuși. De la Academia RSR luau premii con-
sistente destui nechemați, ceea ce le-a adus indemnizații de 
merit post annum 1989. Funcționa și o Academie paralelă, 
„Ștefan Gheorghiu”, unde pledau pro comunism cei care fac 
pro contra, vorba lui Ion Creangă, procesul comunismului, 
mereu „în centrul atenției” telespectatorilor. Numai că piatra 
în care  citesc viitorul națiunii acești litomanți e cam arsă. 
Trovanții - pietre vii - cresc în alte grădini.

Un autor de referință pentru epoca post-comunistă, ex-
pulzatul din URSS Vladimir Bukovski a găsit explicația: ca 
să estompeze (că de anulat mai va!) diferența dintre cele 
două spații, de la stînga și de la dreapta Cortinei de Fier, 
Vestul a permis „încorporarea monstrului”. E prețul cerut 

și câștigat de Rusia, pentru a stopa războiul niciodată rece, 
cursa înarmărilor nucleare fiind foarte fierbinte. Să mai 
precizez cine-i monstrul și că e de culoare roșu hâd? „Ceea 
ce mă sperie în această tehnică de încorporare a monstrului, 
spune Bukovski în Noua Europă, este absorbția tel quel a 
structurilor care prelungesc trecutul, a celor care au contro-
lat și controlează totul, fără ca ei să fie controlați.” 

Cât de receptivi au fost francezii la propaganda totalitară ne 
reamintește Ioan Holban. Sartre a fost captivat de comunism 
mult mai multă vreme decât balcanicul Panait Istrati. Ruptura 
lui  de Partidul Comunist s-a produs după 10 ani; Panait a văzut 
mai clar pericolul. Nu-l mai pomenesc pe Louis Aragon (studiat 
obligatoriu în liceul anilor 50-60, la franceză), care era extaziat  
de „strălucirea împușcăturilor” lui Stalin. Ce vers suprarealist!

 Temele propuse dialogului nu sunt niciodată irelevante 
pentru mine, ca, de pildă, colonizare și aculturalizare, mora-
lă civică, loc central-loc marginal. Și am ajuns la una dintre 
cele mai relevante din doctul  dialog Gavriluță-Holban: homo 
balcanicus. Esticii sunt considerați cetățeni second-hand, 
se știe. Dacă nu primitivi, atunci înapoiați, dacă nu barbari, 
atunci balcanici. Mircea Muthu a aprofundat problema: „Ca-
re este contribuția Sud-Estului în procesul de reintegrare 
europeană, unde va trebui să găsim „plusul” acestui com-
plex de națiuni, menținut într-o periferialitate seculară în 
raport cu centralismul european?” (Balcanologie, vol.I, Ed. 
Dacia , Cluj-Napoca, 2002). Cei doi interlocutori, Ioan Hol-
ban și Nicu Gavriluță, caută - și găsesc - acel plus cu care 
vine Sud-Estul în folosul Centrului european. Nu în ultimul 
rând, cultura orală. Estul a îmbogățit Vestul cu „arhetipurile 
eterne ale mitului” (Mircea Eliade). Nici aici, ca în multe alte 
locuri, nu se contrazic, nu se înfruntă; pentru ca  dialogul să 
nu se blocheze, ei se completează. Profesorul Nicu Gavriluță 
dă notă bună detașării de ură ,intervențiile sale având aer de 
seminar, cu multe trimiteri la Traité d’histoire de religions 
(1949), la Eliade și India, la Eliade și Camera Sambô (e și 
titlul unei introduceri în hermeneutica lui Mircea Eliade de 
Petru Ursache); Ioan Holban, mai vulcanic , trece dezinvolt 
de la populații străvechi la satul vrâncean, de la pelasgi, care 
cum au venit așa s-au dus, la daci (ca să sară dacopații în 
sus), de la simbolistica arborilor sacri la cea a animalelor 
sacre, în interpretare comparatistă. Apelează cu folos la cele 
trei straturi: arhaic, medieval, modern. Nu polemizează, ci 
fac echipă, un duo pro identitate românească. Sunt unul 
avocatul celuilalt, gratificându-se reciproc cu „Exact”: 

„I.H. - Ce înseamnă asta? (că din locul unde a căzut Meșterul 
Manole și a murit a țâșnit izvorul, nota mea, Magda U.).

N.G. - Viață.
I.H. - Exact.
N.G. - Apa este simbolul vieții.
I.H. - Asta este.”
Numai că zestrea Sud-Estului e contestată chiar de sud-

estici. Trăsăturile descurajante sunt enumerate cu un soi de 
satisfacție și-n gura mare de politologi, etnologi, sociologi de 
școală nouă și ce-or mai fi: caracter precar, comportament 
duplicitar, nestatornicie, instinct de autodistrugere, cinism, 
sentimentalism ostentativ, devitalizare și câte altele. Am fi 
nemoderni, chiar anti, superstițioși, misogini; in short: niște 
săraci cu tare orientale. Antoaneta Olteanu, adusă în discuție de 
Nicu Gavriluță, se luptă în Homo balcanicus cu stereotipurile 
negative ca simț moral minim, și nu cultul amiciției; lene, și nu 
fire contemplativă; pragmatism prădător, și nu „coroana de 
spini a ortodoxiei” (sintagma lui N. Gavriluță), de unde ideea 
că locul nostru în Casa Comună a Europei ar fi problematic. 
Polonia, Cehia, Ungaria da, noi la margine, împinși să ființăm 
undeva între Est și Vest, într-un tărâm incert. Cu spusa ne-
dreaptă a lui Eugen Ionescu: „România este o identitate care 
oscilează nervos la granița dintre Balcani și Europa Centrală, 
un fel de țară a nimănui”. Examinarea comparată Vest-Est, 
minuțios documentată, întreprinsă de Nicu Gavriluță și de 
Ioan Holban, arată altceva. Și de ce ar fi incriminată măestria 
în refugii și subterfugii, în vremi mereu potrivnice? Cei doi 
cărturari atrag atenția că românii risipiți de nevoie nu-și uită 
limba de acasă, o iau cu ei. Identitatea n-o șterge emigrarea 
volens-nolens. Copiii vorbesc românește cu părinții, iar ei 
construiesc biserici (din lemn), unde se roagă duminicile, în 
port național. S-au ferit de tot soiul de lovituri: de stat, de stat 
de drepți, de stat degeaba, plecând. Postsocialist, s-a atacat 
relația firească între individ și stat, pe ideea că insul ar fi fost 
(și a fost) luat în proprietate de statul dictator. Așa este, dar 
ce face statul democrat să împiedice plecarea (hemoragică) 
a românilor și dez-naționalizarea celor plecați? Oare cred 
bărbații și femeile de stat că se va construi în miezul Europei, 
undeva în Spania (exclus în Olanda), o Românie Mare cu cei 10 
milioane de români risipiți de necazuri? Sau că o să-și cheme 
Vrâncioaia cei 7 fii din Italia? În mentalitatea omului balcanic 
de munte nu intră lașitatea, ci revolta, dorința de a dispune 
de el însuși. Știți o rezistență în munți mai îndelungată decât 
a românilor, pentru a nu fi „prizonieri ai istoriei”? Au fost 
cumva atinși de pasivitate,  imobilism,de fatalism sau au ac-
ceptat sacrificiul pentru pământ liber? Ioan Holban trimite la 
„cartea celebră De la Zalmoxe la Ginghis Han, unde Eliade 
„spune că acceptarea morții nu e un semnal al pasivității, 
al resemnării, ci este o decizie existențială, ontologică” 
(p.178). Petru Ursache, în Miorița. Dosarul mitologic al unei 
Capodopere, eseu citat de Nicu Gavriluță, demonstrează că 
acceptarea morții „împăcat și tare” e o chestiune de curaj: 
„Contra morții nu te poți lupta cu ciomagul”.

Au fost ineficienți românii care s-au opus comunismului? 
Poate, dar au fost și imprevizibili când mămăliga a explodat. 
Acum, bântuie marginile Europei, neuitând acasa. Ioan 
Holban și Nicu Gavriluță încheie dialogul lor cu capitolul 
„Casa” și „acasa” la români, ilustrându-l cu un superb 
poem de Liviu Antonesei. Poetul și-a găsit acasa în Sud, în 
străvechiul și eternul spațiul helenic, dar revine în  casa din 
Nord, unde, eliberat ca Ulise de neastâmpărul călătorului, 
se întoarce spre sine scriind poeme cretane în românește. 

Poate cele mai frumoase cuvinte despre codul rural-tradi-
țional, în care  omul potrivit aflat la locul potrivit îl sfințește, 
le-a scris Ernest Bernea. De recitit. Cei care-și schimbă locul 
(firește, profitabil) se întâmplă să-și piardă și umbra: limba 
română, pe care ar trebui s-o țină strâns legată de ei.

Un dialog doct
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„Atragem atenția asupra 
caracterului presupus canonic al poeților.” 

 Nicolae Manolescu

„Am considerat că Premiile Uniunii Scriitorilor sunt 
cele mai importante, de vreo cinci ani nu mai cred asta (se 
împart doar indulgențe, sunt autori ajunși la o vârstă care 
sunt răsplătiți pentru serviciile aduse Uniunii Scriitorilor, 
având funcții în fruntea unei filiale a Uniunii Scriitorilor 
sau a unei reviste literare, organizatori de tot felul de 
manifestări pe bani publici, cărora li se premiază cartea 
să poată să primească indemnizația de merit, de exemplu; 
sau sunt schimburi de obligații colegiale ale autorilor cu 
cei din jurii, prin care se premiază reciproc, în timp; cărțile 
rămân în plan secund, autorul contează; la fel se întâmplă 
la acordarea premiilor naționale de poezie pentru Opera 
Omnia, sau la «marile premii» ale festivalurilor organizate 
de filiale ale Uniunii Scriitorilor și revistele ei literare”. 

Liviu Ioan stoiciu

35 de scriitori (critici, istorici literari și poeți) au răspuns 
la ancheta României literare, nr. 16/2019, cu privire la 
poezia canonică românească. Rezultatul acesteia – „O listă 
canonică: 100 de poeți români în 100 de ani (1918-2018)” 
– a fost publicat în paginile revistei. Lista este însoțită de o 
scurtă notă lămuritoare a lui Nicolae Manolescu, cel care 
a inițiat lista canonică a Uniunii și totodată unul dintre cei 
care au participat la elaborarea ei. Prezenta listă canonică 
a poeziei românești este produsă de un grup de scriitori 
care, fiind aleși chiar de către conducerea Uniunii, o 
reprezintă pe aceasta, deci lista în cauză este una oficială. 
De altfel, la elaborarea listei canonice au contribuit 
scriitori care fac parte atât din redacția revistei centrale a 
Uniunii, România literară, cât și din conducerea Uniunii. 
O altă listă canonică a poeziei, apărută tot în acest an, este 
aceea postată de Liga Literară din România pe contul de 
Facebook al revistei Poesis internațional. Liga Literară 
este formată în cea mai mare parte a ei din „grupul de 
reformă” al scriitorilor douămiiști, în frunte cu Claudiu 
Komartin, iar ea a fost legalizată la Tribunal în acest an. 
Așadar, două instituții literare, două liste canonice. 

În articolul Poezia la Centenar, din Dilema veche, nr. 791, 
18-24 aprilie 2019, criticul Marius Chivu întărește faptul că 
lista canonică douămiistă este „o admirabilă listă cu 100 
de cărți de poezie (individuale, dar și volume colective), 
împărțite pe decenii, care au marcat poezia românească în 
ultimul secol.” Având în vedere faptul că cele două instituții 
literare au viziuni diferite asupra literaturii, este firesc ca 
fiecare dintre ele să aibă criticii ei, topurile ei literare, 
premiile ei, ierarhiile ei și, firește, listele ei canonice. 

(1). Ce înțelegem prin canon literar, 
canon poetic, poet canonic?

Înainte de a căuta poeții sau cărțile de poezie canonice, autorii 
celor două liste canonice ar fi trebuit să ne împărtășească ce 
anume înțeleg ei prin „canon literar”, „canon poetic”, „poet 
canonic”, „operă literară canonică”, pentru ca în acest fel să 
evităm eventualele confuzii ce se pot ivi atât pentru cei care elabo-
rează listele canonice, cât și pentru cei care citesc aceste liste.  

Canonul literar este o noțiune complexă, iar pe ea se 
poate întemeia o întreagă teorie estetică a literaturii. În 
literatură, noțiunea de canon literar are trei sensuri: 1). 
sensul de artă poetică sau concept estetic creator de 
opere literare estetice, de valoare, autentice sau canonice; 
2). sensul de listă de scriitori sau listă de opere literare 
estetice, de valoare pe termen lung sau canonice; 3). 
sensul de criteriu de evaluare, deci de concept sau canon 
critic evaluator, prin care stabilim care dintre operele 
literare (din mulțimea de opere estetice și pseudoestetice) 
sunt opere estetice sau canonice, și care sunt opere 
pseudoestetice sau pseudocanonice. În temeiul acestei 
evaluări putem să întocmim lista operelor literare estetice, 
canonice sau fundamentale ale literaturii.

(1). Prin canon literar înțeleg în primul rând conceptul 
sau arta literară estetică prin care sunt create operele 
literare, ca opere literare estetice, canonice sau de valoare. 
Canonul literar este, așadar, un canon creator de opere 
literare estetice sau canonice. Canonul literar creator 
există numai sub forma canoanelor literare de gen, 
deci a canonului creator de poezie, a canonului creator 
de proză, a canonului creator de operă dramatică, a 
canonului creator de comedie etc. Canonul literar creator 

este, așadar, un canon creator de gen, de opere literare de 
gen: de poezii, proze, drame, comedii etc., care au cu toate 
calitatea de a fi estetice, de valoare sau canonice. Canonul 
literar creator de gen este astfel un canon estetic. Fiecare 
gen literar (poezia, proza, drama, comedia etc.) este creat 
de un canon de gen, de un concept sau de o artă literară 
estetică de gen specifică, diferită de celelalte canoane sau 
arte literare estetice creatoare de genuri literare. 

Canoanele literare creatoare de gen se constituie dintr-
un set unitar de principii sau norme literare estetice de 
gen, care sunt principiile/normele de valoare ale acelui gen 
și care sunt în general diferite de principiile sau normele 
literare estetice ale celorlalte genuri. De pildă, canonul 
estetic creator de poezie se constituie dintr-un set unitar 
de principii/norme poetice estetice creatoare, dintre care 
enumăr următoarele:  (1) norma tensiunii existențiale, 
lirice și poetice a conținutului de viață prezent în operă, 
(2) norma caracterului surprinzător-imprevizibil și 
totodată verosimil al ideilor, (3, 4) norma unității 
ideatice și a unității stilistice a discursului, (5) norma 
coerenței sau inteligibilității discursului poetic, (6) norma 
nonprozaismului, (7) norma originalității, (8) norma 
caracterului simbolic-metaforic al discursului, (9) norma 
poeticității expresiei și (10) norma poeticității formei 
(versul de tip clasic, cu ritm și rimă perfecte, sau versul liber). 

În temeiul acestor zece principii/norme poetice estetice 
sau canonice, putem aprecia că poezia estetică sau 
autentică este o viziune poetică asupra vieții (realității, 
lumii, existenței, propriei ființe), așadar o viziune insolit-
verosimilă și tensionată existențial, liric și poetic, unitară 
ideatic și stilistic, originală, surprinzătoare, coerentă 
(inteligibilă), nonprozaică, nu de puține ori simbolic-
metaforică și eficientă poetic în expresia și în forma sa. 

Așadar, poezia, ca poezie estetică, de valoare sau 
canonică, este opera literară creată de poetul autentic prin 
aplicarea (instinctivă) în limbaj a canonului poetic estetic, 
mai precis a principiilor (normelor) poetice estetice care 
configurează canonul poetic estetic, și ca atare această 
poezie va manifesta tocmai aceste principii (norme) 
poetice estetice creatoare, însă sub forma trăsăturilor sau 
a caracteristicilor poetice estetice, pentru că principiile 
(normele) poetice estetice care au creat poezia estetică se 
transmit operelor poetice create sub forma trăsăturilor 
poetice estetice; trăsături pe care aceste opere poetice le 
manifestă în receptarea lor de către lector.  

Canoanele literare estetice de gen sunt supuse mișcărilor 
estetice ale timpului, deci ele exprimă spiritul timpului 
(epocii) în care au fost create, și de aceea canoanele de gen 
se concretizează sub una sau alta dintre aceste patru mari 
forme canonice temporale de gen sau de epocă literară 
(culturală), și anume: canonul de gen clasic, canonul de 
gen premodern, canonul de gen modern, canonul de gen 
neomodern. O parte dintre criticii optzeciști au postulat 
apariția, începând cu anul 1986, a unui nou canon temporal 
- canonul de gen postmodernist, deși acest din urmă canon 
temporal nu și-a dovedit încă esteticitatea; operele de 
valoare numite azi postmoderne sunt, de fapt, opere de 
valoare neomoderne. Cele patru canoane temporale ale 
unui gen literar sau altuia nu sunt în afara esteticii genului 
în cauză, deci a frumosului literar de gen, ci sunt formele 
stilistice de epocă ale acelui canon estetic de gen. Altfel 
spus, formele stilistice de epocă ale fiecărui canon de gen 
funcționează ca niște canoane temporale ale acelui gen.   

Toate cele patru canoane literare stilistice de epocă ale 
unui gen literar sau altuia au aceeași legitimitate canonică 
sau estetică pentru genul lor, de vreme ce ele sunt formele 
stilistice ale fiecărui canon estetic de gen în parte. De 
aceea, noile canoane literare stilistice de epocă ale unui 
gen literar nu lichidează vechile canoane literare stilistice 
de epocă ale acelui gen. Drept dovadă, operele poetice 
estetice (canonice) clasice (antice), precum Epopeea lui 
Ghilgameș și cele șase cărți poetico-didactice ale Bibliei, cel 
puțin, create în temeiul canonului poetic clasic, stau, ca de 
la egal la egal, lângă operele poetice canonice neomoderne, 
create în temeiul canonului poetic estetic neomodern, ele 
demonstrându-și și astăzi viabilitatea estetică. Ba, aceste 
opere canonice clasice fac de râs multe dintre operele 
poetice postmoderniste contemporane precare estetic. 

(2). Lista literară canonică este lista (catalogul) care 
cuprinde numele scriitorilor canonici sau al operelor 
literare canonice, deci al scriitorilor sau operelor literare 
de certă valoare ale unei națiuni sau ale tuturor națiunilor 
civilizate. Lista canonică poate fi, așadar, națională sau 
transnațională, deci internațională. Ea mai poate fi a unui 
gen literar sau altuia, deci o listă de gen. Lista literară 
canonică mai poartă numele de canon de scriitori, canon 
de opere literare sau canon, iar ea este elaborată de unul 
sau mai mulți scriitori, de regulă critici literari. 

Lista canonică de opere literare își subordonează, firește, 
listele canonice de opere literare de gen, și în acest fel 
discutăm despre lista canonică a poeziei, lista canonică a 
prozei, a dramei, a comediei etc. Lista canonică a unui gen 
literar sau altuia cuprinde operele de gen estetice sau de 
certă valoare ale acelui gen, fie că avem în vedere operele de 
gen ale unei națiuni sau ale tuturor națiunilor. 

Prima regulă a unui canon de scriitori sau de opere 
literare este aceea a obiectivității sau corectitudinii sale, 
adică a capacității listei de a cuprinde numai scriitori sau 
opere literare canonice, deci de certă valoare, și de a le 

cuprinde pe toate, iar nu selectiv, doar pe unele. În realitate 
însă, canonul național de scriitori sau de opere literare are 
aceste două neajunsuri sau vicii canonice: pe de o parte, el 
este incomplet, pentru că cei care elaborează canonul nu 
au știință de tot potențialul canonic, iar pe de altă parte, 
canonul este aglomerat de scriitori sau de opere fals 
canonice, pseudocanonice, pentru că fabricanții canonului 
includ în el și opere literare de acest fel. Aceste vicii canonice 
se întâlnesc de pildă la canonul nostru poetic oficial.    

Din aceste motive, canonul național de opere literare 
trebuie verificat sau revizuit periodic, adică el trebuie ca, pe 
de o parte, să asimileze operele canonice omise sau apărute 
între timp, iar pe de altă parte, să elimine din cuprinsul său 
operele pseudocanonice, instalate în canon în mod ilegitim, 
fraudulos. Revizuirea canonului literar este, așadar, 
reevaluarea corectă, deci estetică, atât a ansamblului literar 
național, cât și a operelor pe care canonul deja le conține. 

Dar chiar și revizuirea canonului poate fi una de factură 
literară sau estetică, deci efectuată în temeiul principiilor 
literare estetice ale fiecărui gen literar în parte, sau poate fi una 
neliterară, atunci când ea este făcută în temeiul unor principii 
fals estetice (întotdeauna neprecizate). Revizuirea canonului 
mai poate fi efectuată și în temeiul unor principii/criterii 
cu totul exterioare principiilor estetice. Așa a fost revizuită 
literatura română din punct de vedere politic de către Partidul 
Comunist prin anii 1945-1958/1960, când listele literare 
canonice au fost înlocuite de listele negre cu cărțile interzise 
de cenzura comunistă. Revizuirea estetică a fost, așadar, 
înlocuită cu revizuirea politică și a căzut în revizionism.  

(3). De regulă, critica literară afirmă că ea evaluează operele 
literare conform gustului estetic. Dar conform acestui gust, 
aceleași opere literare le apar unor critici ca fiind opere de 
valoare sau estetice, iar altor critici, ca fiind opere minore 
sau pseudoestetice, ceea ce înseamnă că gustul estetic este 
de fiecare dată altul… Oricum, gustul facilitează evaluări 
literare contradictorii, de fapt un hazard al evaluării, critica 
își pierde obiectivitatea și profesionalismul, iar noi nu știm 
cu certitudine care dintre evaluările criticii literare sunt 
adevărate și care sunt false.  Nesiguranța, ambiguitatea 
creată de gustul „estetic” evaluator ne determină să căutăm 
un alt principiu de evaluare al operelor literare.   

Cred că a evalua, deci a stabili corect fie calitatea estetică 
(canonică), fie calitatea pseudoestetică (pseudocanonică) a 
unor opere literare de gen, înseamnă a evalua trăsăturile 
literare exprese ale acelor opere. De exemplu, a evalua un 
set de poezii înseamnă a evalua trăsăturile pe care aceste 
poezii le manifestă în receptare, deci a constata dacă aceste 
trăsături sunt sau nu sunt trăsături poetice estetice, asemenea 
trăsăturilor poetice estetice ale poeziei estetice/canonice, 
în general, care este creată în temeiul celor zece norme sau 
principii estetice/canonice enumerate puțin mai sus. Și 
firește că în cazul în care eu descopăr în poeziile evaluate 
de mine trăsăturile poetice estetice ale poeziei estetice, 
sunt îndreptățit să afirm că poeziile evaluate sunt poezii de 
valoare, estetice sau canonice; iar atunci când trăsăturile 
manifestate de poeziile evaluate infirmă trăsăturile poetice 
estetice ale poeziei estetice, pot afirma că poeziile evaluate 
sunt poezii minore, pseudoestetice sau pseudocanonice.

Trăsăturile poetice estetice ale poeziei estetice reprezintă 
astfel criteriul în temeiul căruia evaluez corect poezia, orice 
fel de poezie. Dacă ținem cont de faptul că trăsăturile poetice 
estetice sunt, de fapt, forma manifestată în poezia estetică a 
normelor sau principiilor poetice estetice care creează poezia 
estetică, pot spune că evaluarea poeziei, a oricărei poezii, se 
petrece în temeiul normelor/principiilor poetice estetice care 
creează poezia estetică; sau că evaluarea poeziei se petrece 
în temeiul canonului poetic estetic creator configurat chiar 
de aceste norme poetice estetice creatoare. Așadar, normele 
(principiile) poetice creatoare ale canonului poetic estetic 
creator de poezie estetică funcționează și ca norme/principii 
poetice estetice evaluatoare, după cum canonul poetic 
estetic creator de poezie compus din aceste norme poetice, 
funcționează și ca un canon poetic estetic evaluator de poezie, 
de fapt, ca singurul canon poetic estetic evaluator de poezie. 

Fluctuantul și nesigurul gust estetic evaluator este astfel 
înlocuit de trăsăturile poetice estetice evaluatoare sau de 
canonul poetic estetic evaluator pe care aceste trăsături 
poetice estetice îl configurează. Criteriul evaluării poeziei este, 
așadar, canonul poetic estetic evaluator sau trăsăturile lui. 

Valoarea unei poezii, esteticitatea sau canonicitatea ei 
nu se judecă și stabilește, așadar, printr-un canon poetic 
generaționist-„curentist” (neoclasic, simbolist, realist, 
futurist, dadaist, suprarealist-absurd, ermetic, lettrist, 
șaizecist, optzecist, nouăzecist, douămiist, postmodernist…) 
sau printr-un așa-zis canon poetic „național” – românesc, 
francez, german, englez etc. –, ci în temeiul canonului poetic 
estetic evaluator-creator sau al normelor (trăsăturilor) 
poetice estetice care constituie acest canon poetic estetic.  

Evaluând operele literare de gen în temeiul principiilor/
trăsăturilor poetice estetice de gen, eu pot să întocmesc, 
din operele literare de gen pe care le găsesc ca fiind estetice 
sau canonice, lista canonică a genului în cauză, deci lista 
canonică a poeziei, a prozei, a operei dramatice, a comediei etc. 

Numele de poet canonic i se atribuie, desigur, poetului care 
creează poezii canonice, așadar poezii estetice sau de valoare 
pe termen lung, adică poezii viabile estetic în orice spațiu literar 
național; poezii care sunt create în temeiul principiilor poetice 
estetice ale poeziei, cele zece, despre care am vorbit mai sus. 

n Continuare în pagina 20
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Lista canonică oficială a poeziei româneşti 
sau recunoaşteri valorice, nostalgii partinice, plagiat, pornolirică, născociri…
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Uneori, calitatea estetică, valoarea pe termen lung sau 
viabilitatea estetică a poeziei este socotită de anumiți critici 
insuficientă pentru acordarea titlului de „poezie canonică” sau 
de „poet canonic”, și atunci i se cer operei poetice sau poetului 
alte virtuți, cum ar fi aceea a vizibilității lor pe scena literară. 

Astfel, se afirmă că ești un poet canonic doar atunci când 
ești un poet vizibil, cunoscut, când ai succes. Și dacă nu ești 
vizibil literar, dacă nu ești bine cunoscut, dacă nu ai succes, 
dacă nu ești popular, atunci nu ești un poet canonic… În 
această logică evaluatoare a canonicității unui poet, poetul 
proletcultist Mihai Beniuc și poetul Adrian Păunescu, 
trâmbița Partidului Comunist, ambii autori cât se poate 
de vizibili, de populari ai generațiilor lor, ar trebui să fie 
poeți de mare clasă, deci canonici, tot așa cum cei mai 
vizibili poeți de astăzi, L.I. Stoiciu, Ion Mureșan sau Mircea 
Cărtărescu, ar trebui să fie și cei mai importanți poeți, deci 
poeți canonici. Cu toate astea, ei nu sunt decât poeți de 
talie medie sau nici atât, iar faptul că au fost foarte atenți 
la vizibilitatea lor, la imaginea lor, la popularitatea lor, 
faptul că ei au umplut scena literară sau vitrina revistelor, 
fabricându-și astfel „succesul”, nu a sporit nicidecum calita-
tea poeziei lor până la nivelul canonicității. 

Pe de altă parte, există scriitori care, deși rămân aproape 
invizibili literar în timpul vieții, pot fi scriitori canonici. De 
exemplu, faptul că Aloysius Bertrand, Rimbaud sau Kafka 
nu au fost scriitori vizibili literar în epoca lor nu i-a împiedicat 
să fie, chiar în acel moment al vieții, scriitori performanți, 
deci scriitori canonici. În acordarea canonicității, criteriul 
vizibilității literare sau al popularității este un criteriu fals. 
Sau unul cu totul insuficient.   

(2). Juriul sau comisia canonică ce a elaborat 
lista canonică oficială a poeziei româneşti

Canonicitatea poeților listați de USR a fost stabilită de către 
35 de scriitori, în majoritatea lor critici literari. Ei sunt George 
Ardeleanu, Adrian Alui Gheorghe, Mircea Bârsilă, Iulian 
Boldea, Ion Buzași, Dumitru Chioaru, Livius Ciocârlie, Al. 
Cistelecan, Gabriel Coșoveanu, Dan Cristea, Daniel Cristea-
Enache, Victor Cubleșan, Vasile Dan, Mircea A. Diaconu, 
Gabriel Dimisianu, Gellu Dorian, Horia Gârbea, Gabriela 
Gheorghișor, Ioan Holban, Adrian Lesenciuc, Nicolae 
Manolescu, Mircea Mihăieș, Andrei Moldovan, Viorel 
Mureșan, George Neagoe, Eugen Negrici, Nicolae Oprea, Irina 
Petraș, Ion Pop, Vasile Spiridon, Alex Ștefănescu, Ioan Radu 
Văcărescu, Ștefan Vlăduțescu, Răzvan Voncu, Mihai Zamfir.

Calitatea oricărei liste canonice depinde, vai!, de calitatea 
juriului care evaluează poeții și le stabilește canonicitatea. 
De aceea, presupun că la „negocierea” pentru „poeții cano-
nici”, puținii evaluatori profesioniști ai prezentului juriu au 
ținut cont și de opiniile evaluatorilor modești, așa încât „lista 
canonică” a trebuit să admită, alături de poeții canonici sau 
de valoare, și poeți marginali sau pseudocanonici… 

Pe de altă parte, nu cred că acest juriu democratic de 35 
de scriitori-evaluatori, atât de diferiți prin competența lor, 
pot obține rezultate mai bune decât 10 critici competenți 
și responsabili; sau decât un singur critic competent, care 
cunoaște toată poezia românească, este responsabil față 
de literatura română și nu cedează niciunei presiuni sau 
manipulări. Totodată, observ că din juriul Uniunii lipsesc 
critici importanți - Gheorghe Grigurcu, Adrian Dinu 
Rachieru, Paul Aretzu, Mircea Martin, Aureliu Goci, Mihai 
Iovănel, Constantin Călin… Există posibilitatea ca aceștia 
să fi îmbunătățit calitatea listei canonice. 

(3). Câțiva poeți pseudocanonici 
din lista Uniunii Scriitorilor

Să urmărim câteva fragmente din poezia pe care o scriau 
sau ce declarau câțiva dintre poeții decretați „canonici” de 
către Uniunea Scriitorilor în lista fabricată de ea, ca să ne 
dăm astfel seama de calitatea listei.   

A.E. Baconsky (născut Anatol Eftimievici Baconsky)
Baconsky, un răsfățat al epocii dejiste și ceaușiste, 

observa foarte bine pe vremuri antagonismul dintre clasele 
sociale și totodată recunoștea lejer în versurile sale care 
clasă socială era socotită de dogma comunistă „elementul 
dușmănos”: 

„Trece-o noapte și mai trece-o zi,
Se ascute lupta dintre clase,
Iar chiaburii se arată-a fi
Elemente tot mai dușmănoase.”
Cu versuri de acest fel, dar și cu multe altele aproape 

la fel de penibile, cum să nu facă Uniunea Scriitorilor din 
Baconsky un poet canonic? 

Nina Cassian (născută Renée Annie Cassian)
„Aparțin Comunismului cu tot ce am mai bun,
cu cele mai tinere idei ale mele,
cu dragostea mea cea mai întemeiată, 
cu actele mele cele mai fecunde.” (Cântec)
Fecunditatea partinică a Ninei ne-a determinat să facem 

astăzi din ea un poet canonic. 

Mihai Beniuc găsea pentru poeziile sale cele mai 
potrivite titluri - Cântec pentru tovarășul Gheorghe Gheor-

ghiu-Dej, Spre comuniste culmi, Stema țării… În această 
din urmă poezie, scrisă în anul 1953, poetul ne declară că 
munca proletară este izvorul vieții: 

„O sondă de petrol vestește cum că 
Izvorul vieții noastre e în muncă.”
O suavă poezie, numită Spre comuniste culmi, îi este 

publicată lui Beniuc și în antologia Eroul, dedicată lui Ceau-
șescu, în anul 1989, cu câteva luni înainte de Revoluțiune: 

„De ani înflăcărați ne este ghid
Conducătorul nostru de partid
Spre mândre comuniste culmi de aur 
Scoțând al țării din străfund tezaur,
Și sufletul și-adâncuri minerale,
Popor român, să fie ale tale (…)”  
Versuri parțial incoerente, după cum se vede, dar ce con-

tează pentru un poet proletcultist decretat canonic?

Adrian Păunescu
Adrian Păunescu, toboșarul vremurilor noi, care umplea 

stadioanele de steaguri și poeme patriotarde, manipulând 
mii de tineri sub drapelul României și efigia lui Ceaușescu, 
publica în revista sa, Flacăra, poeme kilometrice dedicate 
conducătorului iubit. Iată o strofă din poezia Vă mulțumesc:  

„Vă văd apoteotic, ca pe un Voievod, 
Ce știe să aplece urechea spre Ion Roată, 
Și se-adresează țării în cel mai simplu mod 
Ca-n ‘72, țin minte: «Acum ori niciodată!»” 
Acest sinistru poet, cântărețul fără egal al „Epocii de 

aur”, este numit astăzi „poet canonic”. Munca sa nu a fost, 
așadar, în zadar. Dar să urmărim și câteva pilduitoare 
declarații, extrase din presa literară a vremurilor roșii, în 
care poeții de serviciu își fac publice proiectele lor literare.

 Maria Banuș (fata lui Max Banush de la banca Mar-
morosch Blank)

„Actualmente urmăresc activitatea unor mari între-
prinderi industriale din Capitală pentru a cunoaște cât 
mai adânc problemele ce se nasc, pe măsura dezvoltării 
conștiinței oamenilor”. Și mai departe: „Am de gând 
să scriu o piesă de teatru în care să se reflecte aspectele 
acestui proces”. „Tot în 1952 voi scrie o carte în versuri 
pentru copii despre «Expoziția permanentă I. V. Stalin»” 
(Contemporanul, 11 ianuarie 1952). 

Eugen Jebeleanu: 
„Voi lucra în 1957 la un poem închinat Marii Revoluții 

Socialiste din Octombrie, cu prilejul celei de-a 40-a aniver-
sări. Un altul, care este inspirat din cele văzute în Japonia 
și care poartă provizoriu titlul Hiroshima, va apărea, cred, 
chiar la începutul anului” (Gazeta literară, 3 ianuarie 
1957). După cum se vede, scriitorul își accepta cu mândrie 
misia de propagandist, de răspândac al politicii totalitare, 
el știind foarte bine care trebuie să fie sursa de inspirație 
„optimă”, conținutul (problematica) și mesajul operei sale. 

Ana Blandiana 
În vremurile în care muzica ușoară și folclorul atingeau 

cotele maxime ale dăruirii partinice cu cântece ca „Hai, 
Leano, la vot”, „Drag îmi e bădița cu tractorul” sau „Maca-
rale râd în soare argintii”, poezia cultă a poetei Ana Blan-
diana, revoluționara de astăzi, poeta premiată și răspremi-
ată după Revoluțiune de USR, cânta pichamărul: 

„Ca niște sentimente zguduitoare 
Vibratoarele intră-n beton 
Împodobind cu emoția vibrațiilor 
Trupul lor mare și monoton.
Vibrații pentru munți, pentru frumusețea femeii, 
Pentru șantierele din Onești și de la Galați, 
Pentru Cosmos și pentru tunelul de aducțiune, 
Vibrați, băieți, vibrați!”
Cam așa vibra poetic-sexual, în Vibratoare pe Argeș, 

poeta Ana Blandiana, care după lecția cu vibratorul și cu 
alte instrumente poetice muncitoresc-revoluționare, a fost 

răsplătită de „socialismul multilateral dezvoltat” cu editarea 
a nu mai puțin de 30 de cărți, de la debutul din 1959 și până 
în anul 1989, cel al Revoluției. O carte pe an, pentru poeta 
care pune în vers politica și emoția de partid…, în vremurile 
când poeții de vârsta ei așteptau 4-6 ani la editurile socialiste 
ca să publice o plachetă de poezie. Astăzi, Ana Blandiana 
are parte de alte favoruri: premii importante și un loc de 
onoare în lista canonică a Uniunii.  

Mihai Beniuc, Ana Blandiana, A.E. Baconsky, Zaharia 
Stancu, Eugen Jebeleanu, Nina Cassian, Maria Banuș, 
Adrian Păunescu îți lasă impresia că alcătuiesc o parte din 
sumarul unui volum omagial anual dedicat lui Ceaușescu 
și „vremurilor de împliniri mărețe”, deși Blandiana s-a ferit 
de cărțile omagiale.  

Lista canonică a Uniunii, care canonizează poeți, deci 
toată opera poetică a acestora, ne face să înțelegem că și 
poeții care cântau „socialismul multilateral dezvoltat” 
pot fi poeți canonici… Dacă ar mai fi fost listați și Nicolae 
Dragoș, Dan Deșliu, Victor Tulbure, George Lesnea, ori 
Veronica Porumbacu &comp., „canonul proletcultist” ar 
fi fost aproape complet, observă Valeria Manta Tăicuțu 
în răspunsul ei la ancheta Poezia canonică românească 
(Cafeneaua literară, nr. 8/2019). Poezia canonului oficial a 
pierdut, așadar, poeți importanți… Și tot la capitolul pierderi 
îi putem aminti pe Ion Brad, Nicolae Tăutu, Dan Rotaru, 
Vadim Tudor și atâția alți cântăreți ai vremurilor noi. 

Tristan Tzara 
Unul dintre poeții decretați canonici de către juriul 

Uniunii Scriitorilor, dar și al Ligii douămiiste, este Tristan 
Tzara, cunoscutul poet dadaist, pe numele său real Samuel 
Rosenstock. Iată spre exemplu un fragment din extinsul 
poem dramatic dada Prima aventură celestă a domnului 
Antipyrine (1916), semnat de Tristan Tzara:

„Ușă zăvorâtă fără înfrățire suntem amare fel
freamătă a da înapoi scolopendru din turnul Eiffel
stomac imens cugetă și gândește chibzuiește
mecanism fără durere 178958555 ieho fibi aha
Doamne Doamne de-a lungul canalului
Febra puerperală dantele și SO2H4 (…)
Soca Bgad’ Affahou/ tăcerile mlaștinilor petrolifere (…).”
Versuri de acest tip contrazic, neagă aproape tot ceea ce 

știam despre poezie până la momentul dada. Tzara a înnoit 
atât de mult poezia, încât ea a devenit de nerecunoscut. 
De altfel, Tzara și dadaismul și-au propus că facă o cu 
totul altă „poezie” decât cea existentă. Poezia scrisă de 
Tzara ilustrează arta insolitării obscure, care folosește aici 
colajul lingvistic, în care se amestecă secvențe lingvistice 
și informații din domenii diverse, cifre și formule chimice, 
cuvinte inventate care nu au niciun sens, cuvinte din alte 
limbi. Rezultatul este, după cum se vede, o „poezie” lipsită 
de logică, incoerentă, neinteligibilă și haotică referențial, 
un ghiveci lingvistic. Majoritatea acestor versuri nu au sens, 
sintaxa „poeziei”-colaj este puternic alterată, iar ansamblul 
pe care versurile îl compun este incoerent, absurd. Aceasta 
este o poezie schizoidă, de fapt o antipoezie. 

Este această poezie întâmplătoare în creația poetului? 
Este ea un accident literar? Nicidecum! „Ne trebuie opere 
puternice, drepte, precise și pentru totdeauna neînțelese 
(s.n.)”, opinează Tzara, mândria poeziei noastre canonice, 
în Manifest DADA 1918. Iar în interviul cu Roger Vitrac, în 
anul 1923, Tzara declară următoarele: „Trebuie să spun că, 
atunci când am început să scriu, era mai degrabă pentru 
a acționa împotriva literaturii și artei.” (…). Mai cred 
că există un mijloc foarte subtil de a distruge, chiar prin 
scris, gustul pentru literatură. Și anume combătând-o cu 
propriile-i mijloace și în chiar formulele ei.” 

Tzara ne spune astfel că el nu scrie decât „pentru a 
acționa împotriva literaturii și artei”, deci pentru a 
distruge literatura, și că această distrugere a literaturii/
poeziei se face prin combaterea ei „cu propriile-i mijloace 
și în chiar formulele ei”. Scopul său este, așadar, să scrie 
antipoezie. Tocmai de aceea, prezența „poetului” Tzara în 
actuala listă (care se vrea) canonică a Uniunii Scriitorilor 
și a Ligii douămiiste este greu de explicat, dacă socotim 
întreaga sa creație poetică dada. Poezia canonică este totuși 
altceva decât „Ușă zăvorâtă fără înfrățire suntem amare fel/ 
freamătă a da înapoi scolopendru din turnul Eiffel/ stomac 
imens cugetă și gândește chibzuiește/ mecanism fără 
durere 178958555 ieho fibi aha/ Doamne Doamne de-a 
lungul canalului/ Febra puerperală dantele și SO2H4”… 

Ilarie Voronca
În temeiul aceleiași „arte poetice” a insolitării obscure, 

care se folosește de tehnica amalgamării lingvistice, este 
creat și textul numit Hidrofil, semnat de către Ilarie Voronca 
și publicat de acesta în revista 75 HP, din octombrie 1924: 

Vântul e pătrat invers 50 lei util gazometru 
interstițial cheamă hornar pentru esofag 
ein zwei pentru sept huit dieci 
temperament scafandrier în portefeuille 
sistem nervos apoteoză eu bumbac 
omletă confecționează clorofilă castrat 
acul de siguranță ușa s-a închis în 
inima cu acetilen îmi e foame îmi 
e întuneric îmi e dicționar telefonul cu
barbă cochilia desface sonerii 
almanah strada

n Continuare în pagina 21
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În ansamblul lor, versurile acestui text, ca și versurile lui 
Sami Rosenstock Tzara citate mai sus, sunt total incoerente, 
pentru că între versuri nu se pot stabili nicio legătură seman-
tică, nicio determinare și nicio evoluție ideatică. Atât versurile 

Vântul e pătrat invers 50 lei util gazometru 
interstițial cheamă hornar pentru esofag 
ein zwei pentru sept huit dieci 
temperament scafandrier în portefeuille, 
cât și, adesea, cuvintele din interiorul versurilor, nu sunt 

legate semantic între ele, ci sunt independente unele de 
altele, așa încât în ansamblul său textul nu are sens, este 
absurd. „Poezia” Hidrofil, a lui (H)Ilarie Voronca, precum 
și „poezia” dada a lui Sami Tzara Rosenstock, demonstrează 
că obiectivul suprarealistului Paul Eluard - „alterarea logicii 
până la absurd” - a fost atins. 

Mircea Cărtărescu 
Mircea Cărtărescu este poetul care a fost dovedit drept 

plagiator încă de la debut, pentru că în volumul de poezie 
Faruri, vitrine, fotografii (editura Cartea Românească, 
1980) a plagiat cuvânt cu cuvânt, în poemul Căderea, un 
întreg pasaj din romanul lui Laurence Sterne, numit Viața 
și opiniunile lui Tristram Shandy Gentleman (Editura 
pentru Literatură Universală, 1969).  Dar culmea plagiatului 
mai mult ori mai puțin acoperit este atinsă de versificatorul 
Mircea Cărtărescu în volumul de versuri Levantul, în care 
„inventivul” poet își construiește poezia, o epopee de secol 
17, din poeziile altor poeți, preluând metrica, sintaxa, 
fondul imaginar și lingvistic al poeziei acestora, la care 
adaugă prozaismul, ironia și zeflemeaua sa. Și acum iată 
cum evaluează critica românească volumele de versuri 
pastișă Faruri, vitrine, fotografii și Levantul: pentru pri-
mul Cărtărescu primește Premiul Uniunii pentru debut 
în poezie, iar pentru al doilea volum primește Premiul 
pentru Poezie al Uniunii Scriitorilor și Premiul Academiei 
Române. Tot pentru poezia plagiată, lui M.C. i se înmânează 
Marele Premiu de Poezie „Mihai Eminescu” pentru Opera 

Omnia... Pentru că la noi plagiatul este ridicat la nivelul 
de artă poetică (postmodernistă), este apreciat și premiat. 
Obiect al unei asemenea gloriolete, firește că levantinul 
Cărtărescu este considerat un poet canonic și integrat în 
cele două liste. Să înțelegem că pentru a lua marile premii 
literare și a fi canonizat trebuie să pastișezi și plagiezi 
operele literare ale altor scriitori? Firește că nu. Și totuși la 
noi, ca niciunde, plagiatorii sunt canonizați și chiar propuși 
pentru Premiul Nobel… 

Emil Brumaru
Emil Brumaru publică în revista Vatra nr. 9-10/2004 

șapte sonete porno, ce aveau să fie preluate de poet în 
cărțile sale, pe care le va vinde în țiplă... În țiplă, pentru ca 
metaforele pornoliricii sale să nu sară dintre pagini și să 
prindă viață în văzul lumii. Iată acest Sonet 4:

„De vrei să-ți fie fața lie/ Precum e pielița de crin,/ Oh, 
suge-mă și cu-alifie/ De-amor pe-obraji unge-te lin./ Dar de 
vrei fese bulbucate/ Mai albe decât lebăda,/ Scula-mi de-o 
mie de carate/ Primește-o între ele, grea,/ Și sârguiește-
te să-ți intre/ Cât mai adânc, pe burtă stând/ La margine 
de pat, cuminte/ Și-mbujorată, până când/ Vei clipoci-n 
celeste sperme/ Asemeni unei mlaștine eterne.”

Poezia erotică din democratură nu mai este scrisă nici 
cu creionul, nici pe tastatura PC-ului, ci de-a dreptul cu 
penisul, iar luna îndrăgostiților răsare acum chiar din 
vaginul iubitei. Cu acest limbaj, poetul porno penetrează 
ignoranța cititorului și a criticii literare și sper(m)ă să lase 
plozi în literatura română. E și acesta un mod de „a locui 
poetic” (vai, Heidegger!), atunci când inspirația se confundă 
cu poluțiile lingvistice nocturne, iar coitul se petrece mai 
mult în limbajul poetic decât în cearșafuri. 

Emil Brumaru face din secrețiile sale nocturne materia 
cenușie a poemelor, iar din bucile pe care le încalecă în albul 
paginii, raiul bărbăției sale diamantine.  Poezia de budoar a 
lui Brumaru gravitează în jurul unui „cur bombat și sfânt”, 

pe unde se zăresc „floci mici”. Tabloul porno astfel schițat 
este terminat de „un degețel plin de fecale”, care desenează 
pe pereții literaturii române „un milion de pule și infiniți 
lindici”. Iată, așadar, motive destule pentru ca Brumaru să 
fie făcut poet canonic în cele două liste.

Literatura română, domnii mei, este o literatură mare. 
Mare, pentru că în ea încape orice: poezia realismului 
socialist și a omagiilor ceaușiste, poezia pășunistă (mai 
veche sau mai nouă), poezia incoerentă și ermetic-absurdă, 
poezia de vorbe goale (poezia verbiajului poetic), poezia 
profanatoare, poezia plagiatorilor și, iată, poezia porno și a 
WC-urilor publice. De fapt, în ultima vreme, poezia noastră 
recuperează toate prezervativele Europei și trece dintr-un 
closet în altul. Deliciul ei este guițatul curvelor și rahatul 
la tavă. Menstra iubitei colorează metafora, iar ploaia de 
spermă lingvistică ține locul emoției poetice. Literatura 
română, domnii mei, este o literatură mare! Mare, pentru 
că în ea încape orice, iar poeții ei au tot dreptul să populeze 
listele canonice ale poeziei. 

(4). O listă canonică contradictorie 

Cercetarea listei canonice elaborate de către Uniunea 
Scriitorilor ne arată că ea este compusă din poeți de valoare 
diferită. Printre aceștia, aflăm poeți care sunt cu adevărat 
de valoare sau canonici printr-o parte a creației lor, între 
care îi pot număra (în ordinea listării) cel puțin pe Ion 
Minulescu, George Bacovia, Lucian Blaga, Radu Gyr, Tudor 
Arghezi, Nichita Stănescu, Marin Sorescu; aflăm poeți de 
cur.te comunistă, care au scris poezie propagandistică și 
și-au făcut un nume de poet pentru că au fost favorizați 
în fel și chip de PCR pentru serviciile aduse, precum 
Eugen Jebeleanu, Zaharia Stancu, Maria Banuș, Mihai 
Beniuc, Nina Cassian, Adrian Păunescu, A.E. Baconsky, 
Ana Blandiana, în primele ei cărți; aflăm poeți vânduți 
incoerenței și absurdului, ca Tzara și Voronca, precum și 
poezie plagiată sau poezie apăsat licențioasă – vezi Mircea 
Cărtărescu și, respectiv, Emil Brumaru. 

Ce îi unește pe acești poeți atât de diferiți? Ce principii 
poetice estetice comune are poezia lor, pentru ca ei să 
poată fi numiți poeți canonici? Desigur, se poate spune că 
nu toată poezia acestor poeți este patriotardă, incoerent-
absurdă, licențioasă sau plagiată, însă nici restul poeziei 
lor nu atinge cota canonică, pentru ca ei să poată fi numiți 
poeți canonici, așa cum o face lista Uniunii Scriitorilor.  

Ce mari poeți, ce poeți exemplari, deci poeți canonici, 
sunt, spre pildă, G. Călinescu, Maria Banuș, Constanța 
Buzea, Adrian Păunescu, Ion Pop, Ovidiu Genaru, Emil 
Brumaru, Tristan Tzara, Ilarie Voronca, Zaharia Stancu, 
Eugen Jebeleanu, Dan Botta, Geo Bogza, Horia Stamatu, 
Ștefan Baciu, Mihai Beniuc, Ion Caraion, Nina Cassian, A.E. 
Baconsky, Ion Gheorghe, Ana Blandiana, Dinu Flămând, 
Sorin Mărculescu, Adrian Maniu, Daniel Turcea, Virgil 
Mazilescu, L.I. Stoiciu, Cristian Popescu, Ion Mureșan, 
Florin Iaru, Mircea Cărtărescu, Constantin Abăluță? 

Poeții listei canonice elaborate de Uniune sunt inegali 
valoric, majoritatea acestora, care este constituită de poeții 
modești, stând în mod inexplicabil alături de poeții de 
valoare, care numeric sunt minoritari. Așa încât cei care 
au alcătuit lista „canonică” îi jignesc atât pe poeții canonici 
listați, cât și pe poeții canonici ignorați de listă. Printre cei 
ignorați, îi pot aminti pe Corneliu Antoniu, Paul Aretzu, 
Nicolae Silade, Daniel Corbu, Ion Tudor Iovian, Horia 
Bădescu, Dan Coman, cel puțin.  

Se vede astfel că acordăm prea ușor calificativul de „poet 
canonic” sau de „poezie canonică”. În mare, în accepția listei 
„canonice” oficiale fabricate de către Uniunea Scriitorilor, 
cuvântul canonic semnifică, în mod contradictoriu, un 
amestec de poeți de valoare cu poeți modești calitativ, 
ceea ce înseamnă că lista în cauză a cântărit poezia cu 
două măsuri diferite. Canonul oficial al poeziei românești 
arată cât de confuzi sunt criticii care au evaluat poezia 
românească a celor aproape 100 de ani. 

Lista oficială a poeziei canonice românești vrea să împace 
poezia majoră cu poezia minoră, valoarea cu mediocritatea, 
lăsându-ne impresia că ținta ei nu este atât marcarea 
poeților de certă valoare, sau canonici, cât salvarea, sub titlul 
de „poeți canonici”, a poeților modești listați. Deocamdată, 
canonul oficial este atât de larg, încât te întrebi ce mai 
caută în el poeții adevărați, autentici, deci poeții canonici… 

Observăm că în secțiunea de „poeți contemporani” a 
listei canonice oficiale sunt selectați mai cu seamă poeți 
optzeciști vizibili, semn că scriitorii-critici care au întocmit 
lista nu cunosc decât o parte a poeziei de astăzi - tocmai 
pe aceea a poeților vizibili, răsfățați cu rândul de vitrinele 
revistelor sau de generoasele premii literare. Modul în care 
sunt răsplătite la noi meritele sau nemeritele literare ale 
scriitorilor/poeților este surprins de L.I. Stoiciu, care în 
articolul „S-a acordat premiul național pentru proză Ion 
Creangă (5.000 de euro) și anul ăsta, după scandal…” (16. 
06.2019), de pe blogul său, afirmă următoarele: 

„S-a ajuns la o situație inadmisibilă, nu se mai premiază 
valoarea unei cărți, ci autorul (și «tabăra» din care provine). 
Am considerat că Premiile Uniunii Scriitorilor sunt cele 
mai importante, de vreo cinci ani nu mai cred asta (se 
împart doar indulgențe, sunt autori ajunși la o vârstă care 
sunt răsplătiți pentru serviciile aduse Uniunii Scriitorilor, 
având funcții în fruntea unei filiale a Uniunii Scriitorilor 
sau a unei reviste literare, organizatori de tot felul de 

manifestări pe bani publici, cărora li se premiază cartea 
să poată să primească indemnizația de merit, de exemplu; 
sau sunt schimburi de obligații colegiale ale autorilor cu 
cei din jurii, prin care se premiază reciproc, în timp; cărțile 
rămân în plan secund, autorul contează; la fel se întâmplă 
la acordarea premiilor naționale de poezie pentru Opera 
Omnia, sau la «marile premii» ale festivalurilor organizate 
de filiale ale Uniunii Scriitorilor și revistele ei literare”.

Dar dacă Uniunea premiază și scriitori care nu au, cu 
adevărat, merite literare, după cum ne face să înțelegem 
Stoiciu, de ce lista canonică a poeziei românești, instrumen-
tată tot de Uniune, ar fi una corectă, deci care să răsplătească 
meritele reale ale poeților listați? 

Lista canonică este deocamdată prea generoasă, pentru 
că ea supraevaluează poezia anumitor poeți, fie ei contem-
porani sau nu, pentru că ea acordă și gratuit titlul de „poet 
canonic”, inventând astfel poeți canonici. 

Dar este știut că o anumită parte a criticii literare poate să 
creeze ierarhii false, să acorde premii false și să întocmească 
liste canonice (canoane) parțial false.

Critica literară contemporană a ajuns în mare parte o 
industrie de servicii reciproce, de amabilități dus-întors, 
ea pare că fabrică poeți de valoare la foc automat, și poate că 
de aceea chiar și prezenta listă canonică oficială a făcut loc 
în coloanele ei unor poeți modești, ajungând la neașteptatul 
număr de 100 de poeți canonici; adică la 100 de poeți de 
valoarea lui Ion Minulescu, George Bacovia, Lucian Blaga, 
Radu Gyr, Tudor Arghezi, Nichita Stănescu, Marin Sorescu… 

(4). „Atragem atenția asupra caracterului 
presupus canonic al poeților” (s. m.), 

ne avertizează criticul Nicolae Manolescu într-o notă care 
deschide lista canonică a Uniunii, publicată în România literară. 
Aşadar, după ce 35 de scriitori aleşi de critic, şi nu de Liga douămiistă, 
scriitori printre care se numără şi N. Manolescu, stabilesc poeţii 
canonici, iar România literară titrează în două rânduri „O listă 
canonică: 100 de poeţi români în 100 de ani (1918-2018)” (s. m.), 
criticul N. Manolescu, directorul României literare, care a comandat 
şi instrumentat lista, ne spune că poeţii listaţi de el şi echipa sa nu 
ar fi în mod sigur canonici, ci doar presupus canonici… Această listă 
canonică nu este o listă canonică, ar fi fost să afirme mai clar criticul, 
aruncându-ne astfel în braţele paradoxului lui Magritte, care după 
ce pictează o pipă scrie sub ea: „Aceasta nu este o pipă”... Prin 
judecata sa, criticul Manolescu relativizează canonicitatea listei, o 
contrazice, deci o contestă elegant, şi asta după ce semnează totuşi 
pentru canonicitatea ei… Câtă coerenţă!

Adevărul este că despre această listă, dacă o socotim în întregul 
ei, nu se poate afirma nici că este canonică, pentru că ea conţine şi 
o secţiune de poeţi pseudocanonici, nici că este una în totalitatea ei 
pseudocanonică, de vreme ce lista are şi o secţiune de poeţi canonici 
sau de valoare. Iar dacă N. Manolescu îi declară pe toţi poeţii listei 
Uniunii Scriitorilor poeţi presupus canonici, înseamnă că poeţii cu 
adevărat canonici ai acestei liste, precum Ion Minulescu, George 
Bacovia, Lucian Blaga, Radu Gyr, Tudor Arghezi, Nichita Stănescu, 
Marin Sorescu (prezentaţi aici în ordinea listării) etc., sunt doar poeţi 
presupus canonici, deci că ei nu sunt cu certitudine poeţi canonici, deci 
poeţi de valoare pe termen lung, poeţi autentici… Conform judecăţii 
critice a lui N. Manolescu, s-ar părea că literatura română nu are, 
de fapt, poeţi canonici… Ea are doar poeţi „presupus canonici”, iar în 
aceste condiţii lista elaborată de Uniune ar fi trebuit să poarte numele 
de „O listă presupus canonică: 100 de poeţi români în 100 de ani (1918-
2018)”… Probabil că în literatura română numai criticii sunt canonici, 
iar poeţii trebuie să se lase cu toţii seduşi, conduşi sau manipulaţi de 
decretele criticii literare din curtea Guvernului Literar Postmodern.

Listele „canonice” trec, poeții canonici rămân 
Orice listă literară cu adevărat canonică funcţionează în dublu sens: 

pe de o parte, ea decanonizează poeţii de până la ea declaraţi în mod 
fals canonici, iar pe de altă parte, absoarbe poeţi cu adevărat canonici, 
deci de certă valoare.  Includerea poeţilor canonici sau de valoare, pe 
de o parte, şi ejectarea poeţilor fals canonici, pe de altă parte, trebuie 
să fie cele două operaţii canonice complementare făptuite de către 
evaluator, pentru că o listă canonică obiectivă nici nu conservă funcţii 
din aparatul de conducere al instituţiei care a comandat lista, nici nu 
plăteşte poliţe. Lista cano-nică ar trebui să colecţioneze numai valori, 
iar nu să inventeze poeţi canonici sau opere canonice, după cum o 
cere conjunctura literară, un lider al tortului literar sau o anumită 
inerţie evaluatoare didactică sau propagandistică. De aici, pericolul 
de a face din ea, deci din amestecul de valori şi pseudovalori pe care 
lista îl propune, piatra de temelie a poeziei noastre, GPS-ul sau ghidul 
de orientare în spaţiul poetic naţional, ori canonul şcolar/universitar. 

Dacă vom ieşi în lume cu acest canon poetic inflaţionist, nu vom 
convinge niciun spirit de „suta” noastră de poeţi canonici, pentru 
că poeţii de talie medie sau de-a dreptul modeşti de aici tind să 
îi acopere pe cei câţiva poeţi cu adevărat canonici sau autentici 
ai listei. Nutrim însă spe-ranţa că listele „canonice” sufocate de 
poeţii modeşti vor trece şi că numai poeţii canonici vor rămâne. 

Oricum, canonul de poeţi al Uniunii este deocamdată nelimpezit. 
Poate că alcătuirea unei antologii de poezie ar fi capabilă să ne 
spună mai bine pentru ce poezii anume îi declarăm noi pe anumiţi 
poeţi canonici. Antologia poeziei canonice româneşti ar putea fi 
o demonstraţie a cano-nicităţii poeziei noastre, fireşte că a acelei 
părţi a poeziei care este canonică. Însă cine să întocmească corect 
această antologie? Criticii, care cântăresc poezia cu măsuri diferite 
şi ne spun că poezia poeţilor modeşti agreaţi de ei poate să stea 
fără probleme alături de poezia de valoare, antologică sau canonică 
a unor poeţi precum Ion Minulescu, George Bacovia, Lucian Blaga, 
Radu Gyr, Tudor Arghezi, Nichita Stănescu, Marin Sorescu?
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Pe un palier de la nivelul trei al unui bloc de zece 
etaje se-ntâlnesc, în vederea servirii ceaiului și spre 
a dialoga, trei dintre locatare: coana Sorica, madame 
Orezeanu și frau Adler. Pentru că n-au reușit s-o 
includă în grup și pe a patra locatară, ele au denumit-o 
simplu „Doamna”. Ca un specific al palierului este ușa 
a cincea, ușa liftului, ce nu se deschide sau n-apucă 
să se deschidă. Liftul, antrenat continuu în urcatul și 
coborâtul celor zece etaje, de fiecare dată, când ajunge 
la nivelul trei scoate un „clic”. Lipită de un perete se 
află o masă cu două scaune. Este ora 8 dimineața... 
Ușa unui apartament se deschide și iese coana Sorica, 
o femeie încă în putere. Ea ține în mână o tavă cu patru 
cești umplute cu ceai din flori de pădure și farfurioare 
cu ștrudel. Apoi o așază pe masă, după care sună la ușa 
celorlalte apartamente.

— Fetelor, ceaiul este gata! Poftiți, vă rog!
Auzind sunetul scurt și sec produs de liftul ce tocmai 

trecea, femeia, dintr-un spirit de glumă, începu să 
strige:

— Tu să taci! Aici nu-i loc pentru tine!
Apropiindu-se de ușa liftului, ea îi șoptește ca și cum 

și-ar cere scuze.
— Urcă, Năică, urcă! Cineva acolo sus te-așteaptă și 

pe tine.
Când liniștea cuprinse palierul, se deschise ușa 

altui apartament și apăru madame Orezeanu. Femeia, 
corpolentă de fel, își ocupă locul destinat la masă și 
trase ceașca mai aproape.

— Bună dimineața, coană Sorica! Nimic de zis. Ca de 
obicei harnică. După scandalul de aseară...

— Am auzit și eu ceva și nu puteam crede, se arătă 
nedumerită coana Sorica.

— Vecinii o caută pe Macrina de zile bune și numai 
că nu dau de ea, spuse, pe nerăsuflate, madame 
Orezeanu. Concluzia e una... Ori a fost răpită, ori s-a 
ascuns pe undeva și ne privește cum acționăm.

— Uite în ce situație am căzut! vorbi pe un ton domol 
coana Sorica și-și ocupă locul rămas liber.

— Nu e nimeni vinovat! Asta se cuvine știut, se 
adresă dintr-odată frau Adler din ușa apartamentului 
său. Ceaiul meu!

— Imediat, frau! Imediat!
Coana Sorica se ridică de la masă și-i oferi ceaiul, 

alături de ștrudel.
— Mulțumesc pentru deranj! Nu-i lucru puțin, 

răspunse frau Adler, sprijinindu-se de baston.
— Vezi să nu te opărești! o atenționă coana Sorica.
— Nein!1 Nu mă opărăsc. Încă o dată, mulțumesc! 

vorbi emoționată frau Adler și, retrăgându-se, închise 
ușa cu zgomot.

Între timp, madame Orezeanu, reușind să mai 
răcească din ceai, duse ceașca la gură și sorbi. Desigur, 
ceva la gust îi părea aparte și, din curiozitate, o întrebă 
pe coana Sorica.

— L-ai făcut în ceainic ori în infuzoriu?
— Nu mai știu cum l-am făcut, răspunse coana 

Sorica. La voi m-am gândit când l-am făcut și cred că 
e ceva de capul lui.

— E ceva, nu zic, nu! Deși se mai putea, preciză 
madame Orezeanu.

— Nu-i așa?! Eram sigură! se arătă coana Sorica 
îndemnată să-i confirme părerea. Mâine îl faci tu și te 
vom sorbi noi.

— Dacă voi fi acasă, îl fac, se justifică madame 
Orezeanu. Să nu mă cheme ăștia de la firmă, cum o fac 
de obicei când e vorba de un eveniment, la prepararea 
meniului. Mă știu expertă la pilaf și la sărmăluțele în 
foi de viță. Voi fi nevoită cu noaptea în cap să plec de 
acasă.

— Bine că ți-ai găsit o scuză. Du-te și fă-ți treaba! o 
îndemnă coana Sorica. Lasă că mă descurc eu!

— Poate răspunde și ...Doamna! o consolă madame 
Orezeanu, arătând spre ușa ce nu se deschide.

— Poate! Da’ vezi că nu! Pe asta cine o mai cheamă? 
se arătă intrigată coana Sorica.

— S-avem răbdare! Se va decide într-o zi și va 
răspunde, o încurajă madame Orezeanu.

— Fiți puternice și nu vă descurajați, dragele mele! 
se auzi frau Adler din ușa apartamentului său. Fiecare 
o face după cum îl trage capul și, până la urnă, se va 
vedea cine are dreptate. Ceaiul a fost minunat! Poftim 
ceașca! Danke!2

Terminându-și vorbele, frau Adler se retrase, 
închizând ușa apartamentului cu zgomot.

Punând ceașca pe masă, coana Sorica tresări din nou 
la auzul „clic”-ulu de la ușa liftului.

— N-are astâmpăr deloc liftul ăsta! Când sus, când 
jos, oftă coana Sorica.

— Prea mulți îl solicită, adăugă madame Orezeanu. 
Și el oprește unde este chemat.

— Și eu l-aș chema, se repezi coana Sorica. Da’ 
oprește? Crezi că oprește? Năică a pornit pe-un alt 
drum.

— Stai la pândă și când e liber, apeși! o sfătui madame 
Orezeanu.

— Apăs, apăs, da’ nu întotdeauna sunt decisă încotro 

să merg, mărturisi 
coana Sorica. Iar până 
să mă decid, vezi că 
altcineva apasă și-ți ia liftul de sub nas. Așa că prefer 
să rămân pe loc și, eventual, să port de grijă vecinelor 
mele.

— Interesant ce-mi spui și merită să fie luat în seamă, 
accentuă madame Orezeanu. Ia, mai încearcă la ușa 
Doamnei! Poate, poate!

Coana Sorica se conformă celor apuse. Sună la ușa 
Doamnei și ascultă cu atenție.

— Nimic! Nicio mișcare! spuse femeia. Să nu fi pățit 
ceva? Știu că avea probleme cu sănătatea!

— Păi ce vorbesc eu de la început! se agită madame 
Orezeanu. Din două, una. Ori, ori!

— Ori, ori! Ușor de zis, continuă coana Sorica pe 
același ton. Sunt sigură că n-a făcut-o de capul ei. 
Cineva se află în spate. Cine? Asta e o întrebare.

— Bună, fetelor! se auzi din nou frau Adler din ușa 
apartamentului său. Am să vă spun ceva ca să vă țin de 
urât. M-a sunat fata mea din München și m-a sfătuit 
să stau liniștită. Și la ei dispar, cu lunile, persoane în 
vârstă, iar până la urmă lucrurile se clarifică. Se-ntorc 
după un timp oarecare sau își trimit un înlocuitor. Nu 
se face atâta tam-tam ca la noi. Fiecare funcționează 

după cum îl trage capul. Trebuie să ne obișnuim că nu 
putem fi toți la fel.

— Deși nu mă crede și bine face, încerc s-o fac pe 
coana Sorica să înțeleagă, vorbi plină de sine madame 
Orezeanu. Există mai multe năzdrăvanii în lume, decât 
în blocul nostru de la marginea urbei.

— Mă bucură ce aud și n-o să-mi treacă așa curând, 
spuse cu afecțiune frau Adler. Și dacă nu cer prea 
mult... Se mai poate o ceașcă disponibilă cu ceai?

— Da’ cum să nu! se repezi coana Sorica s-o servească. 
Și așa nu-l bea nimeni. Era pentru Doamna. Însă nu e 
acasă.

— Lasă că-l beau eu și mă recompensez cu un kugel, 
adăugă frau Adler. Că de venit va veni. Asta știu eu! 
Când? Nimeni nu știe. Danke, Sorica!

— Uite și ștrudel! îi întinse coana Sorica farfurioara.
— Danke! Ich will nicht!3 răspunse frau Adler. Faceți 

prea dulce.
Frau Adler, după ce primi ceașca, se retrase în spatele 

ușii și o închise cu zgomot.
— Când deschid o ușă, îmi închipui că e cineva în 

spatele ei, își exprimă coana Sorica un gând și reveni 
la masă lângă madame Orezeanu. Ai auzit-o pe frau 
Adler? Ce încrezătoare se arată?

— Mânuiește cu dibăcie vorbele și colorează ficțiunea, 
adăugă madame Orezeanu.

— Știi ceva? spuse în șoaptă coana Sorica apoi, după 
o tăcere scurtă, reveni în voce. Uneori am impresia că 
trăiesc situații ciudate. Nu numai că n-au legătură cu 
realitatea, dar sunt și imposibil de realizat. Încep să 
mă cam simt agasată.

— Pari obosită, coană Sorica! Hai du-te și odihnește-
te! o îndemnă madame Orezeanu. Lasă că strâng eu 
toate astea și le spăl!

— Să nu crezi că mă dau bătută, o contrazise coana 
Sorica. Da’ mă mai joc și eu cu vorbele. Ziceai ca ai 
treburi importante. Ocupă-te de ele!

— Dacă-i așa, am plecat!
Mișcând din buze, în semn de sărut, madame 

Orezeanu se ridică de la masă și se retrase în apartament. 
Rămasă în expectativă, deși nimic important n-o mai 
reținea, coana Sorica strânse ceștile și farfurioarele în 

Din culisele formulei „Lumea ca teatru”

Ceaiul a fost minunat! 
Poftim ceaşca! Danke!
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tavă, dispărând și ea în apartament.
În mod spontan și neprevăzut, liftul se opri la etajul 

trei. Când ușa liftului se deschise, o tânără intră în 
palier. Năucă de întâmplare, fata tresări la auzul unui 
glas ce părea să i se adreseze:

— Ceaiul a fost minunat! Poftim ceașca! Danke!
— Cu mine vorbiți?! se arătă curioasă tânăra.
— O, ce surpriză! își exprimă afecțiunea frau Adler. 

Cine este această fermecătoare domnișoară ce ne 
vizitează?

— Sunt nepoata Doamnei Geta H. care locuiește aici.
— Geta H.?! Curios! Noi îi spunem Doamna. Și nu e 

acasă!
— Și nu e acasă?
— Uite, domnișoară! Ca să ne înțelegem, îți propun 

un joc. Să ne comportăm ca pe scenă. Presupunem 
că ne știm între noi, iar gesturile și tonurile noastre 
urmează întocmai indicațiilor primite. De acord?

— De acord!
— Începem! Și nu e acasă!
— Și nu e acasă? Mie mi s-a spus că poate fi găsită 

oricând.
— Asta a fost mai demult. Dar, din păcate, nu se mai 

repetă. În schimb, obișnuiește să lipsească nemotivat.
— Ce rău îmi pare că nu mi s-a spus ce deprinderi are 

și mi-ar fi plăcut să știu!
— Noi, vecinele, am rămas la fel. În fiecare dimineață, 

aici ne bem ceaiul împreună, iar Doamnei de fiecare 
dată îi este reținută o ceașcă fierbinte cu ceai.

— Pe care cineva îl bea fără să-i pese.
— Probabil că-i priește. Dar să știi că eu îl respect pe 

fiecare și n-aș îngădui așa ceva în absența unei bune 
înțelegeri. Și nu-l respect ca să fiu jignită!

— Nu e vorba de jignire, de unde ați dedus? Eu dețin 
anumite informații și acum am prilejul să le difuzez.

— Domnișoară, ești încă insuficient de matură ca să 
le difuzezi. Informațiile se difuzează prin selecție. Așa 
se obișnuiește la vârsta pe care o ai. Pe mine, te rog, 
să mă scuzi! Uite, eu închid ușa! Și am s-o închid cu 
zgomot.

— Pentru că nu sunt la mine acasă, am să fiu 
rezervată. 

Fata, intrând în lift, închise ușa cu prudență și coborî 
la parter. Auzind sonoritatea ușii liftului, coana Sorica 
abandonă treaba de la bucătărie și intră buluc în 
palier.

— Te pomenești că Năică al meu mă caută! Mult 
adevăr grăit-a madame Orezeanu, binecuvântată 
fie-i vorba! „Stai la pândă și când e liber, apeși!” Câtă 
dreptate are!

— Hai să fim realiste, coană Sorica! strigă frau Adler 
din ușa întredeschisă a apartamentului. Ne luăm după 
vorbe. Că până la urmă realitatea contează, nu ce se 
pune la capăt în spatele ei. Cine-o vede?

— N-o vede, da’ o spune ca și cum ar fi! adăugă coana 
Sorica, spre a se afla în vorbă. Câte complicații se nasc 
apoi! Și noi le ducem pe umeri, pentru că le credem.

— S-a întâmplat ceva? schimbă tonul frau Adler.
— S-a întâmplat că, în sfârșit, ușa liftului de la etajul 

nostru s-a deschis, răspunse bucuroasă coana Sorica.
— Sunt repetiții de sunete la manevrele ce urmează, 

îi aruncă frau Adler o vorbă în răspăr.
— Asta înseamnă că, în curând, vom fi căutate, spuse 

coana Sorica încrezătoare în semnele sale. De trei zile 
îmi bate ochiul stâng.

— Fiecare cu ce-l doare, se auzi vocea unei persoane, 
venind pe scări. Și eu îmi caut sora fără să dau de ea.

— Dar dumneata cine mai ești? se-nteresă frau 
Adler.

— N-auziți? Sunt sora Doamnei ce locuiește aici! 
răspunse Necunoscuta.

— Nu-i acasă, Doamna Geta H.! îi tăie scurt frau 
Adler.

— N-am să mă mir cum se procedează de obicei. 
Nu-i acasă, nu-i acasă. Asta e! Îi place să călătorească, 
preciză Necunoscuta. 

— Și nouă la fel ne place, dar mai avem probleme cu 
bărbatul! Și când ne vine dorul, ne ducem pe unde... 

— Pe unde, mă rog, vă duceți? schimbă tonul 
Necunoscuta, fără să aștepte răspunsul. Am înțeles că 
și-a trimis ori a căutat-o nepoata. 

— Și cu ce s-a ales? vorbi flegmatic frau Adler. Cum 
a venit, așa a plecat.

— Pentru că i-au fost respinse bunele intenții, afirmă 
Necunoscuta. Și risca să fie admonestată. Iar fata a 
plecat. După care și eu voi pleca.

— Dar abia ați venit. Mai stați! o îndemnă coana 
Sorica.

— Mulțumesc! Nu pot! Și am să plec așa cum am 
venit, pe scări, se arătă hotărâtă Necunoscuta. Văd că 
aveți probleme și cu liftul, nu numai cu bărbații. Cu 
bine, dragele mele! Cu bine!

— Ach, wie nett!4 se schimonosi frau Adler.
— Ne vin atâtea pe cap! ar fi dorit coana Sorica să 

spună ceva, dar se opri.
— Și pleacă. Ai văzut! vorbi sacadat frau Adler.
— Și n-auzi un cuvânt bun pe care să-l spună, ridică 

tonul coana Sorica. Eh, fir-ar să fie!
— Stai la un loc, femeie! încercă frau Adler s-o 

liniștească. Numai pentru atâta lucru? Ducă-se! Mâine, 
la ceaiul de dimineață, vine în ospeție kugel-ul meu!

________________
1 Nu!
2 Mulțumesc!
3 Mulțumesc! Nu vreau!
4 Ia te uită, ce drăguț!
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Lăsaţi cărţile să vină la mine !
Re

mu
s V
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șantier, îi va veni și ei rândul la demolare. 
Aceasta pare o treabă banală pentru cu-
noscuți și vecini, dar pentru locatarii ei 
reprezintă o întreagă dramă. (Când zicem 
„clan” înțelegem desigur și viii și morții, 
care se mișcă noaptea prin încăperi sau prin 
podul casei nestingheriți. Că – nu? – „Te 
desparți cu greu de o biață haină care ți-a 
ținut cald ani de zile, cum ai putea atunci 
să părăsești cu inima ușoară o asemenea 
casă?”; „Și atunci simt peste obraz o adiere 
răcoroasă, ca și cum cineva ar fi trecut foarte 
aproape de mine.”) Cele trei femei în jurul 
cărăra se țese plasa narațiunii în romanul 
eseistei A. Răsuceanu construiesc fiecare 

nii?” (p.52). Iată că, prin acest citat, am… 
împuşcat amândoi „iepuri” - ambele 
teme. Ne-a fermecat întotdeauna trăirea 
religioasă profound-autentică din poemele 
lui C.S. (de la Caraş Severin…). Dar aici 
avem probabil o licenţă poetico-teologică. 
Christos n-a spus că se vor mântui doar… 
acele categorii, ci le-a atras atenţia cărtura-
rilor şi fariseilor că, zădărnicind pentru ei 
planul de mântuire, vameşii şi prostituatele 
vor intra în Împărăţie, înaintea lor.

Geo Galetaru, Vocea 
din somn, Eurostampa, 2019  

cu seamă că am suficiente fișe pentru a 
trata despre el pe larg cu un alt prilej!) 
DDB a mai scris romanele de dragoste: 
Iubirea urcă muntele (2004), De ce 
iubim ? (2015), Dragoste și război (2016).

Gheorghe Schwartz, 
PROBLEMA, Hasefer, 2019  

„Eu, Gheorghe Schwartz, om problemă - 
problema evreu -, nu am voie să mă plâng 
de destin...” (etc.). Așa începe noua carte 
a arădeanului lugojean G.S., un op de 280 
de pagini, fără cuprins. Dar nu și fără un 
conținut consistent. Cunoscând în amănunt 

o biserică, o casă, o familie, dar în această 
carte construcțiile rămân în picioare, 
devenind simboluri ale existenței; doar 
familiile se destramă, atacate de cangrena 
bolii și a morții. Pe când romanul lui R.C. 
este – vorba cuiva – „numai despre viață și 
moarte, dragoste și durere”... Se termină cu 
o dublă despărțire: despărțirea definitivă 
de Mama (Bunaiana, care este doborâtă, și 
ea odată cu doborârea nucului din curte); și 
cea de iubită, pe peronul gării. Dar... lectură 
plăcută, dragă cetitoriule!

Şerban Foarţă, Un castel în Spania 
pentru Annia, Brumar, 2019  

Este vorba de ediţia a III-a, revăzută şi 
adăugită, a unei cărţi apărute cu ani de zile 
în urmă la aceeaşi editură. „Obiectul” – 
căci asta este: un obiect de lectură, artistic 
- are 110 pagini şi o seamă de ilustraţii - 
3 în plus faţă de prima ediţie, ne spune 
Colofonul, care ne mai dăzvăluie şi alte 
taine editoriale: prima ediţie, apărută în 
unic exemplar, vede lumina soarelui (ca 
un copil) în septembrie ’89; scrisă de autor 
la celebra maşină marca Erika - germană, 
de bună seamă - şi o seamă de letraseturi… 
(Dacă mai ştie azi cineva ce sunt alea…, 
noi ştim, dar nu vă spunem!) De aici aflăm 
şi taina destinatarei: fiica unor prieteni, 
Annia Costa, specialistă în artă plastică 
la 3,5 ani! Ediţia a doua - tot la Brumar - 
apare… când altădată?, dacă nu în luna lui 
brumar ’97). Sigur că o carte nu poate fi 
povestită, ea se cere citită, cea de faţă fiind 
una pentru copii mari: „Un castel, fie şi-n 
Spania,/ când rămâne mic, un alt/ facem 
pentru o (altă?) Annia/ mult mai larg şi 
mai înalt// decât când avea cinci ani, ea 
- / dulci, dar şi puţin amari,/ neputând 
să stea-n el Annia/ făr’ de-acordul celor 
mari:” Cartea deţine şi CD-ul însoţitor.

Costel Stancu, Hoţul de ferestre, 
Editura Mirador, 2019  

Cartea pe care tocmai o deschidem e 
o dovadă vie că editura arădeană a lui 
Ioan Matiuţ scoate cărţi din ce în ce mai 
frumoase. Placheta are 110 pagini şi 
cuprinde cam tot atâtea poezii originale, 
fiind dedicată unui personaj legendar, din 
mitologia japoneză, Toteuniki. Suntem 
de mult obişnuiţi cu stilul confratelui reşi-
ţean - cu cele două mari teme abordate: 
iubirea de Dumnezeu şi iubirea de semeni 
(semene…). Iată, câteva exemple: „Doam-
ne, dacă aş duce/ pe Muntele Athos/ o 
femeie/ deghizată în haine de bărbat/ 
m-ai ierta?/ Oare nu păcătosul/ trebuie să 
audă, primul/ zăngănitul cheilor sfinte/ de 
la poarta Ta?....// E adevărat,/ Doamne/ 
că nu se mântuie/ decât curvele/ şi nebu-

Avem în faţă o consistentă antologie de 
autor (280 de pagini) a cunoscutului poet 
dudeştean. Cartea e împărţită - aproape egal 
- în două secţiuni: Jocul şi cheia şi Drumul 
spre casă. În fruntea bucatelor avem patru 
(IV) Epifanii ireversibile, cu versurile de-
venite versete: „1. din dreptul bucătăriei 
se aude ceva/ o fericire frenetică// 2. 
îngerul ca o memorie neputincioasă/ 
acum învață să zboare” (I); „... 5. am stins 
lumina/ întrebarea a sunat ca o monedă 
pe/ asfalt/ cineva silabisește/ în camere 
goale/ sintaxa neîmblânzirii noastre” (IV). 
Poet cunoscut, intrat de mult în conștiința 
cititorului de poezie. G.G. are o știință a 
titlurilor distinse: Distanțele abia te recu-
nosc, Chipul de împrumut, Un plâns al 
făpturilor imaculate, Partea interioară a 
lucrurilor (primul ciclu); Semnul din zori, 
Ca o pasăre a somnului, Pe malul unde 
plânge pasărea (al doilea). La închiderea 
ediţiei, iată că ne soseşte la redacţie şi 
arătosul ALMANAH anual al cunoscutei 
reviste Sintagme literare, păstorită cu 
pricepere de Geo Galetaru. Cartea are 
410 pagini şi este frumos ilustrată: 110 
poezie, 220 proză, iar celelalte, eseu, plus 
Universalia (traduceri). 

Diana Dobriţa-Bîlea, 
Fântână în cer, Ex Ponto, 2019  

Fântână în cer este un superb roman de 
dragoste al scriitoarei constănţene, care s-a 
făcut cunoscută ca autoare a romanelor de 
gen (dublată de un atent critic literar); în 
prezentarea lui Ovidiu Dunăreanu, cel mai 
cunoscut prozator din zonă: „O poveste 
despre o dragoste absolută” (prefaţă). Pe 
coperta a patra, despre autoare mai dezbate 
şi Ion Roşioru, cel care semnează postfaţa. 
Ceea ce se remarcă la prozatoare este 
îmbinarea perfectă dintre real şi fantastic - 
cu dese derapaje onirice - , eternul feminin 
fiind, cum s-ar spune, la el acasă. Insolitul 
personaj oniric este un „Zburător” (cum îl 
identifică și O.D.), botezat - după Galateea 
lui Pygmalion - Galateu; cu această viziune 
începe cartea. „Aurora - o visătoare 
incurabilă prin natura ei romantică” 
(O.D.) este o fată simplă, modestă din 
toate punctele de vedere, care lucrează la 
un cămin de bătrâni. (În plus de asta are 
și acasă trei neputincioase bătrâne: mama 
și două mătuși.) Dar la un moment dat, 
în destinul ei se produce fractura onirică: 
ea se dedublează ca personalitate în ființa 
unei modiste frumoase: noua Auroră e 
o fâșneață cu imens succes la bărbați și 
în viață. Unul dintre momentele-cheie, 
declanșatoare de intrigă este cel în care 
libidinosul ei șef îi face avansuri. (Dar 
n-am să vă povestesc tot romanul, mai 

problema evreiască, autorul o întoarce 
pe toate fețele; cartea tratează despre: „A 
pleca? A rămâne? Unde a pleca? Unde a 
rămâne” - întrebările din Argument, care 
se repetă frecvent pe parcursul ei. Des 
invocată, în acest sens este prefața fatidică 
(negativ celebră) a lui Nae Ionescu la De 
două mii de ani, romanul evreiesc al lui 
Mihail Sebastian. Cunoscutul prozator 
- care numai de lipsă de recunoaștere 
nu se poate plânge - urmărește destinul 
poporului evreu de-a lungul (și de-a latul) 
istoriei/Europei. Între paginile 33-74 
este reluată o piesă de teatru a autorului, 
radiodifuzată local/teritorial sub comuniști, 
Șah total. Sunt evocate Tora, Cabala, 
Zoharul - Talmudul - cărți fundamentale 
în cultura poporului ales și a omenirii 
întregi. Mereu și mereu, Evreul rătăcitor 
părăsește un grup (mai vechi) de adopție, 
țintind unul nou. Un capitol important 
se ocupă de Norman Manea, Întoarcerea 
huliganului și de Petre Rosentahl, De-a 
lungul străzii Venlo. Este vizat în multe 
pagini Interbelicul cu derapajele sale de 
dreapta (dar și de stânga): conducerea 
- și rebeliunea - legionară, trădarea 
prietenilor lui Sebastian, nume sonore în 
cultura noastră. Dar cartea e de citit, nu de 
povestit... (suntem amintiți și noi pe acolo, 
cu Cartea lapidată, care se ocupă și ea cu 
„Chestiunea”, dar din altă perspectivă).

Dimineţile scribului (ambasadorii 
poeziei, Lugoj - Uzdin), Waldpress, 2019  

Avem în faţă o frumoasă antologie - nu 
biblingvă, că nu era cazul! - de poezie curat 
românească, coordonată şi realizată, inclusiv 
ca tehnoredactare şi concepţie grafică, de 
colegul nostru (mai nou) timişorean, Nicolae 
Toma. Găsim în cuprinsul de 140 de pagini, 
intercalaţi, 10 lugojeni: Nicolae Silade, Ela 
Iakab, Adriana Weimer, R.V. Giorgioni, 
Maria Rogobete, Mircea Anghel, Daniela 
Radu, Ionel Panait, Ion Oprişor, Nicoae 
Toma (ordinea este aleatorie - nici alfabetică, 
nici valorică dar urma scapă turma!). „Sârbii” 
sunt următorii: Teodor Groza Delacodru, 
Ana Niculina Ursulescu, Ionel Stoiţ, Gabriel 
Băbuţ şi Vasile Barbu. Am pus „sârbii” în 
ghilimele, fiindcă, deşi trăiesc peste graniţă, 
cei cinci poeţi sunt români sadea, scriu în 
limba română, fiind membri ai Cenaclului 
literar de la Uzdin, coordonat de Vasile 
Barbu, care este şi cel mai cunoscut dintre 
ei: „cei de pe urmă vor fi cei dintâi”. Am spus 
asta ca să nu se se producă nici o… Confuzie 
(este titlul poeziei cu care începe antologia). 
Iar dacă nu putem să cităm măcar un vers din 
fiecare poet antologat, bunul simţ ne obligă să 
menţionăm măcar provenienţa titlului. Titlul 
antologiei este dat de un poem de R.V.G.

Magda Ursache, Carte pentru minte, 
inimă şi (wow!) literatură, Eikon, 2019  

Dedicată „Lui Petru, căruia îi datorez 
existența și texistența”, cea mai recentă 
carte a Magdei Ursache nu iasă din trend. 
Adică eseista nu se dezminte, „dansând” 

pe aceeași frânghie care desparte eseul 
de proza de tip docu-roman. Cazuistica 
e vastă – cazuri multe și notorii, pe care 
M. U. le evocă într-un interviu. Este în 
primul rând faimoasa Viața și opiniile 
lui Zacharias Lichter, romanul-eseu al 
lui Matei Călinescu (a făcut epocă în plin 
comunism); Paul Goma, cu Patimile după 
Pitești, Mircea Ivănescu cu poemele sale în 
cel mai înalt grad eseistice. Cartea de 385 de 
pagini este împărțită în șase (VI) capitole: 
Când vremea vremuiește, Frumoșii etniciști 
din linia întâi, Risipitorii, Rezistența prin 
lectură, Despre „oameni cerești”, și Texte 
aproape polemice. Opul Magdei U. începe, 
cum se și cădea, cu o evocare de Centenar, 
„1918-2018”, în care nu-i iartă defel pe 
cei care și-au dorit – în zadar – o evocare 
a Maririi Uniri „fără naționalisme și alte 
porcării (s.n., peste sublinierea autoarei)”. 
„Frumoșii etniciști” sunt, apoi, frumoșii ne-
buni ai marilor... sate, fiind vorba de câteva 
nume de marcă ale etnologiei românești: 
Petru Ursache, Constantin Eretescu, Iordan 
Datcu. Este menționat și Mircea Platon, cu 
aserțiunea devenită celebră: „Omul bun 
are un ecosistem care se numește țară”. În 
cap. cinci sunt evocați ierarhi și duhovnici 
ai neamului: părintele Ioan Cristinel Teșu, 
Dumitru Stăniloaie, Dumitru Zamisnicu 
ș.a. Nouă, ca pasionați de lectură, ne-a că-
zut mai cu tronc capitolul trei, cel despre 
lectură ca „mijloc de trai”... Dar cartea este 
în întregime de citit – iar nu de povestitit 
(cum facem noi acum, fortuit).

Radu Ciobanu, 
Casa Fericiţilor, Limes, 2019  

Ediția a doua revizuită a cunoscutului ro-
man apare în condiții foarte bune la editura 
din Florești-Cluj a lui Mircea Petean. (Es-
te, în ordinea preferințelor autorului, a 
doua după fermecătorul Nemuritor(ul) 
albastru.) Iar pentru că noi o citim în pa-
ralel cu Andreea Răsuceanu - O formă 
de viață necunoscută - suntem tentați să 
facem mereu apropieri, mai mult sau mai 
puțin reale. Casa Fericților este, de fapt... 
două case. Mai întâi e vorba despre un soi 
de monument istoric, legendara Casă a 
Voievodului (în care ar fi poposit o noapte 
Mihai Viteazul), demolată cu tot istoricul 
ei din necesități stringent-sociale; iar apoi 
despre cea care dă numele cărții. Fostul 
hotel-restaurant „La Vulturul Negru”, 
datând de prin 1900, este cumpărat de 
capul unei familii numeroase; care, în loc 
s-o transforme într-o „casă de raport”, 
adună în ea, fericit, tot clanul. Desigur că 
și această a doua casă, cea principală de 
fapt, are povestea ei. Înconjurată mai întâi 
de blocuri, prinsă ca într-un clește de-un 
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Cartea Românească Iași și la sediul USR București

24 meridiane

Poeta și pictorița  Alejandra  Teherán  (Cristina Arribas 
González) s-a născut la Madrid în anul 1986, dedicându-și 
viața artei, conducând proiecte artistice și editoriale sau 
expunând lucrări de artă plastică sau vizuală. A colaborat 
la înființarea de edituri la nivel național și internațional cu 
câteva texte de-ale sale și a participat la apariția operelor 
altor autori, atât ca designer artistic cât și promotor 
cultural. Cu numele Alejandra Teherán își face cunoscute 
poemele. La tierra que emana/ Pământul care emană 
(2015), La derecha que amó a la izquierda/ Dreapta 
care-a iubit stânga (2015) și Propias/ Personale (2017) 
sunt volumele sale de versuri apărute până acum.                              

Nu suntem ceea ce scriem  

A crea înseamnă a da sens,  
estetica sensului.  
Nu suntem  
ceea ce scriem.  
Suntem ceea ce dăm înapoi,  
trăsătura de creion ce-nchide linia şi profilează curba.  
Geometria. 

Nu suntem  
ceea ce scriem.  
- Suntem tot ceea ce nu suntem -  
Neființa suntem  
ținând în brațe făptura oglinzii,  
stând încuiați ca şi copiii.  
Nu suntem ceea ce scriem.  
Suntem

Chiar şi pentru asta am avut 
credință 
Chiar şi pentru tăcerea  
decrepită,  
mâinile.  
Chiar şi pentru ceea ce presimt. 
Din greşeală:  
Moartea. 

 
sunt vulgară prin pură sofisticare 
a frumuseții  
 
Sunt un talent,  
un precept.  
Am măiestria de-a fi (în acelaşi timp) el şi ea. 

 
Veşnica adolescență 

Caricatura privighetorii - 
noi însene fiind.  
Veşnica adolescență în urma noastră  
Precum ceva care-şi leagă cureaua la pantaloni.  
Veşnica privire-n pupitru şi un scaun gol.  
Greşeala, rutina.  
Veşnica adolescență noi însene:  
Îndurerate  
Suferinde  
Aidoma unei caricaturi nesfârşite în fața groazei 

Din nou 
I.

Spune că inima-i moartă  
Că unde ți se duc penele  
O spune-n timp ce se ofileşte  
Pe-aici se-ajunge de cealaltă parte a labirintului  
Te năpădesc  
Ruinele suferinței  
Aici pulsează incertitudinea  
Cerând îngăduința  
Dacă vezi inima  
Întreab-o de ce-ai plecat  
Aici ne-mbrățişăm  
Şi-n acelaşi timp  
Venim 

II.

Sufăr de-o tristețe a podurilor 
pe care ni le-ascundem  
Iau cu asalt potcoava fermecată  

Mi-e frică să locuiesc în mine însămi cu tăcerea  
Am îndemânarea podurilor ce zgârie  
Şi mi-e frică să mă locuiesc  
În tăcerea durerii noastre locuite

III.

Sufăr de-o tristețe a podurilor  
pe care ni le-ascundem  
Tristețe trecătoare de dragoste  
de cutii goale şi iubiri înăbuşite  
Act umbrit de zâmbetul pântecelui meu  
De mâinile transpirate 
ce formează cristale întunecând soarele  
Flacăra ce ni se substituie 
Printre curenți  
Ca nişte reflexe de aur  
În pupila ta  
Iar Dumnezeu se uită la noi  
Pământul meu drag  
Drumuri de lumină  
Adumbrind esența străzilor  
Cu durerea-mi  
Aşteptându-te la nesfârşit  
În oglinda trupului meu  
Deja suntem în pădure  
Şi frică nu mai există

IV.

Toate lucrurile  
Sunt furate de dragoste  
Nu mă iubi  
Dă-mi înapoi lumina  
Zilelor tale 

V.

Iubirea mea sunt eu  
Crescând 

Eu n-am să-mi văd părinții  
rugându-se  
(ca o rugăciune a simțurilor şi tactul revoltei în gură)  
ca un instrument pe care cicatricea-l lasă  înăuntru  
Voi fi sus  
Mic şuier 
ce dă peste marginile urechilor  
Voi fi sus  
Dar nu voi fi eu  
Micul meu rob

Prezentare și traducere: Costel DREJoI

Romanul Acolo unde cântă racii de Delia 
Owens, publicat în România de Editura 
Pandora M, este cartea anului 2019 la nivel 
internațional. Stilul narațiunii și subiectul 
abordat, povestea de viață a autoarei, care și-a 
făcut spectaculosul debut în beletristică la 70 
de ani și, nu în ultimul rând, faptul că este 
inspirat de o crimă reală au transformat 
Acolo unde cântă racii în romanul-vedetă 
al momentului. Bestseller New York Times 
douăzeci de săptămâni la rând, vândut în trei 

milioane de exemplare 
în doar un an de la 
apariție, Acolo unde 
cântă racii urmează să 
fie ecranizat după ce i-a 
captat atenția lui Reese 
Witherspoon. Nu ne 
mirăm, pentru că 
numele cărții se află în 
acest moment pe buzele 
tuturor. Delia Owens 
și fostul ei soț, Mark, 
sunt de fapt oameni de 
știință, biologi care au 
militat întreaga viață 

pentru protejarea și conservarea specii-lor 
de animale amenințate. S-au mutat în Africa 
în 1974 și au părăsit-o în 1996, în urma unui 
incident. Delia Owens este coautoarea a trei 
volume de nonficțiune, bestselleruri 
internaționale și a fost distinsă cu Premiul 
John Burroughs for Nature Writing. 

n „Acolo unde cântă racii”, 
de Delia Owens, un roman 
inspirat de o crimă reală

„America”, spunea președintele G.W. Bush, 
„nu a fost niciodată un imperiu. Sîntem poate 
singura putere din istorie care a avut această 
șansă și a refuzat-o, preferînd măreția în locul 
puterii și dreptatea în 
locul gloriei”. Niall 
Ferguson susține că, 
dimpotrivă, din punct 
de vedere militar și 
economic, America este 
pur și simplu cel mai 
redutabil imperiu din 
cîte au existat vreodată. 
Ca și Imperiul Britanic 
acum mai bine de un 
secol, SUA aspiră să 
globalizeze piețele 
libere, statul de drept 
și democrația. Teoretic, este un proiect bun, 
afirmă Ferguson, care se declară în favoarea 
unui imperiu a cărui hegemonie ar asigura 
stabilitate pe plan internațional. Dar colosul 
american de astăzi este oare într-adevăr în 
stare să joace rolul lui Atlas, sprijinind pe 
umerii săi lumea întreagă? Statele Unite, 
arată Ferguson, sînt un imperiu ce nu mai are 
suflu, slăbit de lipsa cronică de bani, efective 
militare și voință politică. Iar atunci cînd 
această „nouă Romă” se va prăbuși, avertizează 
el, colapsul s-ar putea să vină din interior.

n Niall Ferguso: „Colosul. 
Ascensiunea şi decăderea 
imperiului american”

Din iulie 2014, supremația ISIS a periclitat 
stabilitatea în Orientul Mijlociu, cu consecințe 
dramatice asupra întregii lumi. Patrick Cockburn 
a fost primul comentator occidental care a 
avertizat cu privire la pericolul reprezentat de 
ISIS, iar în această carte face o analiză lucidă 
a evoluției mișcării, precum și a evenimentelor 
și a deciziilor politice care au dus la conflictele 
actuale din zonă. Patrick Cockburn „Cel mai 
bun jurnalist occidental din Orientul Mijlociu.” 
(Seymour M. Hersh). „Patrick Cockburn a sesizat 
apariția ISIS cu mult înaintea oricui altcuiva 
și a scris despre ea cu o profundă înțelegere. 
Cunoștințele și capacitatea lui de a face conexiuni 
sunt fenomenale.” (Juriul Premiului Jurnalistul 
Anului acordat de Foreign Affairs, 2014)

n Patrick Cockburn: „Epoca 
jihadului. Statul Islamic şi marele 
război pentru orientul Mijlociu”

Alejandra  Teherán  


