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Scriitori în pandemie

VREMEA de pandemie e una a alertei personale. 
Ea nici nu ar trebui declarată ofi cial pentru 

un om responsabil. Se moare, dar  şi se trăieşte, to-
tuşi, în pandemie. Se scrie intens, poate mai intens 
decît în timpuri normale, se scrie la cea mai înaltă 
tensiune a emoţiei. Dar se şi citeşte. Se şi reciteşte, 
vreau să zic, cărţi, scrieri-bornă de care parcă ai uitat 
– de exemplu, eu, Ion Ghica, Scrisori către Vasile 
Alecsandri, tulburătoarea secvenţă cu Ciuma lui 
Caragea. Se şi publică  cărţi noi-nouţe. În ele cauţi 
ceva, acum, parcă cu alţi ochi, mai atent la vibraţia 
vieţii reale: pulsează ea sau nu acolo în rîndurile 
proaspăt tipărite?

Din februarie 2020 şi pînă acum, în august, cînd 
sciu aceste rînduri, au murit doi scriitori din Filiala 
Arad a Uniunii Scriitorilor. Au murit în timpul pan-
demiei. Nu spun: din cauza ei. Dar nici nu ştiu  dacă 
ea, pandemia, n-a fost parte în cauza pierderii lor. 
Co morbidităţile lor au fost reale, la unul vechi şi cu-
noscute, la celălalt noi şi necunoscute, dar tratarea 
lor a fost insufi cientă, inefi cientă, tărăgănată.  

Editorial
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Editorial

Cornel Marandiuc (n. 1936), prozator, autorul multor cărţi 
de proză, printre care Trandafi ri pentru contesă (1977), Casa 
aurului (1978), Drumul celor puţini (2000) s-a stins din viaţă în 
21 februarie a. c. cînd prezenţa epidemiei era deja semnalată şi la 
noi în ţară, chiar dacă nu sub formula OMS a pandemiei.

Ion Corlan (n. 1949), prozator, dramaturg – printre cărţile lui, 
unele premiate de Filiala din Arad a U.S.R. – amintesc: Desfrâu 
(1994), Nunta (1996), Eroarea Principelui  (2000), Povestea 
nebunilor (2003), Dulap de vânătoare (2012). Ion Corlan a fost 
un reputat medic internist, fără probleme medicale evidente 
înainte de deces. S-a stins din viaţă absolut surprinzător, în 3 
iu lie 2020, la ATI din Timişoara, după o internare şi o izolare 
acolo timp de trei săptămîni. Moartea lui a şocat mica noastră 
comunitate de scriitori, Ion Corlan fi ind un înger păzitor al 
multora dintre noi, inclusiv al celui care scrie acum despre el. 
Părea un om perfect sănătos care dădea sănătate altora atît de 
uşor, parcă de la el însuşi.

Spuneam că în zilele de pînă acum ale pandemiei au apărut 
cărţi noi ale unor scriitorilor arădeni. Iată cîteva:

Seara acestui morb, antologie lirică realizată de Ramona 
Băluţescu din poeziile scrise chiar în această perioadă de 
poetele din fi liala noastră: Monica Rodica Iacob, Anna 
Kaliankova, Sanda Maria Deme, Lucia Cuciureanu şi 
Ramona Băluţescu, editura Eurostampa, 2020
Gheorghe Schwartz, Enervant, Vocalize în Si Bemol Minor, 
editura Junimea, 2020, 

şi
Cochilia (Ediţia a doua, revizuită după treizeci de ani), 
editura Limes, 2020
Andrei Mocuţa, Portret al artistului după moarte, poezii, 
editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2020

•

•

•

•
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Ioan Matiuţ, Contraatacul de panică, poezii, editura Tracus 
Arte, 2020
Vasile Dan, Ca la Carte. Exerciţii de empatie (lecturi critice), 
editura Școala Ardeleană, 2020 

(V. D.)

•

•
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Cornel Ungureanu, 
critic literar, 

Timişoara

Cronica literară

Cornel Ungureanu

Romanele lui Gabriel Chifu 
şi terapia amintirii

Însemnări din ţinutul misterios, volum de 
poezie din 2011, mi se pare că ocroteşte 

câteva romane ale lui Gabriel Chifu legate de 
ţinuturi misterioase. 

Punct. Şi de la capăt este o cronică de fa-
milie într-un timp în care cronica... are drept 
obiectiv sondarea golului: să descoperim ceva 
ce nu mai există. Un ţinut misterios. Celebrul 
medic Deleanu afl ă că e de înfi at, că mama 
lui cea adevărată a murit la naşterea lui, că nu 
îşi cunoaşte părinţii. Prietenul doctorului, 
scri itor, pleacă în căutarea adevăratului tată. 
Ajunge în Limanu de Sus, orăşel pe malul 
Dunării, prin care Vera, mama necunoscută, 
şi-a trăit vacanţele adolescenţei. O sursă ar 
putea fi  centenarul Bazil Dumitrescu. E un 
profesor de istorie care ar trebui să le ştie pe 
toate. Autorul coboară în timp (pune punct 
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episodului şi coboară într-o istorie mai veche) ca să „descopere 
familia”. Primul descoperit este Olimpiu Cadar, ins ce copilărise 
în Limanul de Sus şi „trecea Dunărea”, se teleporta. Evident, 
te leportarea face parte dintr-un sentiment de copil. Dintr-o 
stare îngerească. E arestat în 1948 ca om dintr-un partid istoric, 
dar e protejat de un comandant al închisorii. Cei răi au uneori 
bunăvoinţe. În 23 decembrie 1989 ar deveni un lider important, 
salvator pentru România, preia („cu ai săi”) conducerea ţării, 
dar se îmbolnăveşte. Ţara n-are şansă. El, care fusese dăruit ţării 
(se numeşte Cadar, a venit pe lume la Limanu de Sus), dar ţara 
nu-şi preţuieşte darul.  

Scriitorul decupează momentele istorice în care putem re-
cunoaşte evenimente şi personaje, dar înaintează după logica sa 
de romancier (după „duhul poveştii”). 

Tot din Limanu de Sus, tot elev al profesorului de istorie 
este Damian – Damian care intră în Frăţiile de cruce. Trece, 
după 1945, între comunişti, devine membru de partid, urcă în 
sistemul politic ca om de încredere, dar se descoperă „lista” cu 
cei din Frăţiile de cruce şi este arestat. Suntem, şi de data aceasta, 
lângă istoria „pe care o ştim bine”. Damian este un bărbat foarte 
frumos şi Vera, fi ica unui director de bancă importantă din 
Ploieşti, se iubeşte în anii patruzeci cu el. E logodnica lui. Dar 
optează pentru Octavian când afl ă că Damian se făcuse roşu. 
Vera rămâne însărcinată – nu se ştie cu care dintre cei doi. 
Naşterea îi provoacă moartea.

Ea este mama doctorului Deleanu.
Oraşul în care se născuseră şi îşi petrecuseră copilăria şi 

ado lescenţa cei doi, Limanu de Sus, „un ţinut misterios”, e în 
apropiere de Craiova. 

Ploaia de trei sute de zile e o Apo calipsă: într-o ţară care se 
numeşte Caramia – o ţară care nu e a noastră şi e a noastră, 
plouă mereu. Se a  nunţă fi   nalul. Autorul „ţine jurnal” – numeşte 
ziua în care se desfăşoară cutare sau cu tare întâmplare. Cum se 

 Cronica literarăRomanele lui Gabriel Chifu şi terapia amintirii
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aglomerează ploile, apele, cum răul in-
vadează Caramia. Uneori asistăm la 
de  cupaje din „ştirile de pagina întâi”, 
cu variante de Gigi Becali. Ce se în-
tâmplă cu ţara în care trăim, de apar 
asemenea personaje? Ce-i cu tinerele 
care se prostituează în străinătăţi? De 
ce „amantul lor asasin” se întoarce în 
ţară, plătit să-l ucidă pe cel mai de sea-
mă savant al Caramiei?

Romanul ar putea fi  altă „însemnare 
dintr-un ţinut misterios”. Arhitectului 
celebru, Orban, i se pro pune con struc-
ţia unui aşezământ – a unei vi le – la 
malul mării, pentru ilustrul savant 

Grima. Ilustrul arhitect are o iubită, Cora, mai tânără 
şi mai senzuală şi o fi ică, Alice, dintr-o căsătorie în-
treruptă: fi ecare are o viaţă personală şi o istorie 
erotică asupra căreia naratorul insistă, în contextul 
în care ploaia cade mereu, până ajunge la cele 300 de 
zile. Personaje im becile care decid soarta ţării, par 
a fi  copiate din „ştirile” care apar zilnic prin ziare. 
Trimiteri sar castice, satirice, „îngrijorate” apar şi în 
În drum spre Ikaria (Editura Art, 2020), roman ca-

re ne poartă spre alt ţinut misterios. Încă tânărul 
Andrei porneşte spre Ikaria, insula unde îl aşteaptă 
iubita sa, o savantă cu proiecte infi nite. Porneşte, dar 
barcazul se împotmoleşte şi numitul Andrei rămâne 
pe insula necunoscută, Ombilicos. Sau Neuma. 
Ghi dul tânărului (încă tânărului) e Stavros, un atot-
ştiutor din această insulă misterioasă care îl poartă 
într-un spaţiu unde se afl ă oameni afl aţi în ultimul 
moment al vieţii lor. Sau în apropierea sfârşitului. 

Cornel Ungureanu
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Vin să se însănătoşească aici, la Casa de sănătate din insulă. 
Fiindcă sunt – şi vor fi  şi români – Andrei e invitat să rămână, 
să facă pe translatorul: între pacienţi şi medici. Suntem în Insula 
misterioasă sau pe Muntele vrăjit? Ce se întâmplă cu cei afl aţi în 
apropierea sfârşitului, unde, ei, aleşii, ar trebui să-şi prelungească 
zilele? 

Mai vin şi trei „necunoscuţi”, vine şi Comisia medicală, cu 
„medicii”, Maxim şi Mic, care ar trebui să-i... judece. Fiecare 
trebuie să se salveze prin amintire. În faţa medicilor, „bolnavii” 
sunt invitaţi să-şi amintească. Să-şi numească traseul vieţii lor. 
Autorul ne propune câteva biografi i, desigur, ieşite din comun. 
Fiecare ar defi ni România ultimelor decenii. Sau momente pa-
sionale ale unor oameni excepţionali. Suntem, de fi ecare dată, 
„la limită”, în situaţii extreme, pe care cei «internaţi» în Casa de 
sănătate (sau Casa de Sănătate) trebuie şi să le amintească. Să 
trăiască terapia amintirii. Terapia amintirii trebuie s-o trăiască 
şi Cristian Lazăr. Cristian Lazăr e scriitor, „cel mai de seamă al 
generaţiei sale”, mereu susţinut de cel mai de seamă critic al vremii, 
să-şi găsească un loc important într-o lume rea. E redactor-şef la 
Constanţa, dar e hulit de scriitorii din Constanţa şi se refugiază 
la Bucureşti. Rememorările ne atrag atenţia asupra unor nume 
şi evenimente pe care le ştim – sunt din istoria noastră. Din alte 
cărţi. Din alte „istorii ale literaturii”. Asistăm, cu cei doi medici 
la Judecata de Apoi: sunt exerciţii de „trecere dincolo” .

Să notăm că fi ecare biografi e dezvoltă o polisemie care nu-
meşte Naşterea şi Finalul, inocenţa şi asasinatul, Vina şi Iertarea. 
Sau Judecata, fără iertare? 

Ţinutul misterios al ultimului roman al lui Gabriel Chifu este 
o Insulă, de unde se poate trece Dincolo. În romanele mai vechi, 
geografi a literară a lui Gabriel Chifu se oprea la Dunăre. Sau la 
Marea Neagră. În ultima sa carte (ultima?) poetul rescrie marile 
poeme de odinioară.

 Cronica literară
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Vasile Dan

Poet şi sacerdot*

IOAN PINTEA a scris şi publicat între 
1992 (Frigul şi frica, editura Dacia) şi 2013 

(Melci aborigeni) şase cărţi de poezie şi cam 
tot atîtea de eseuri, jurnale, convorbiri printre 
care se reţine, mai ales, Jurnal discontinuu 
cu N. Steinhardt, editura Paralela 45, 2007. 
Avem, aşadar, în faţă, un autor febril în 
creaţie şi complex în problematică. Sigur, co-
mentăm această antologie cuprinzătoare de 
autor, în care sînt incluse poeziile celor şase 
cărţi, unele uşor readaptate de poet. Aşadar 
ne vom referi exclusiv la poezia lui. 

Primul lucru de sesizat este acesta: poetul 
pune sub lupă, uneori explicit, alteori doar 
subtil, condiţia lui însuşi, adică dubla lui per-
sonalitate, de poet şi preot, uneori, în pofi da 
in sistenţei şi devoţiunii lui, totuşi două 

* Ioan Pintea, Faţă către faţă, Poeme alese (1992-2019), 
prefaţă de Ion Pop, Editura Cartier, de colecţie, nr. 
23, Chişinău, 2019

Vasile Dan, 
poet, eseist, 

redactor-şef al 
revistei „Arca”, Arad
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ipos taze atît de greu de conciliat. Ai 
impresia, citindu-l pe Ioan Pintea, că 
un poet duce în cîrcă, nu fără plăcere, 
un preot. Alteori, ca în secţiunea Casa 
Teslarului sau Grădina lui Ion, preotul 
duce smerit un poet. Autorul ezită 
între ofi ciul scrierii poemului şi cel al 
ofi cierii sacerdotale. Unul în libertatea, 
cel puţin poetic, chiar ostentativă de 
expresie. Una sine qua non în orice 
poezie bună. Cealaltă, în canon sever, înalt liturgic, 
sacerdotal. Poetul aleargă între unul şi celălalt cu 
egală devoţiune, dar fără să reuşească niciodată 
o topire a unuia în celălalt. Pe cît de mult caută el 
să împace una cu alta, pe atît de mult se vede faţa 
lor ireconciliabilă. Aş plusa zicînd că, vrea nu vrea, 
pe Ioan Pintea însuşi titlul antologiei îl trădează în 
această dramatică pendulare: Faţă către faţă. Între 
ofi ciul sacru şi existenţa apăsat concretă, între viaţa 
cotidiană şi cea curat spirituală se afl ă „păpădiile 
sme reniei”. Adică printre cartofi , morcovi şi salate. 
Poetul încearcă să ne convingă că şi el este, de altfel, 

„tot un fel de rapsod (...) care a spus omenirii/ în loc 
de bună ziua că zeii locuiesc/ mai ales în bucătărie”  
(Quintelnic, p. 27). 

Ca atare poetul scrie de pe „limb”: 
„noi stăm pe limb pentru că noi suntem poeţi/ şi 
fi losofi  şi pictori şi mai suntem/ omizi strălucitoare 
cărora au început – la fel cum/ primăvara în straturi 
afânate veselă-ncolţeşte alium cepa - să ne crească 
aripioare” (Quintelnic, p. 25).

Poet şi sacerdot
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Ioan Pintea e, însă, hotărît lucru, un poet cu sufl u, umfl ă şi 
mînă în larg pînza poemului, referinţele lui livreşti sau naturiste, 
disponibilităţile comunicării sînt abundente, parcă inepuizabile. 
Pe de altă parte poetul cultivă, cu stil şi bună dexteritate, te-
mele mici, cotidiene, unele de consum sau prestidigitează cu 
uşurinţă pe cea poetică, cu micile plăceri, şi ale lor instrumente: 
cd-uri, plăci de vinilin, gramafoane, picapuri, păpuşi ruseşti, 
ma gazine Stielmann, muzică rock, John Lennon, dar şi, poate 
în compensaţie, Nietzsche, Bach, Mozart între care, spre a fi  
probabil iertat, apar intempestiv şi îngerii, heruvimii, serafi mii. 
Poetul încearcă să fugă de o condiţie prea constrîngătoare, cea 
canonică, dar, în fapt, doar o contrabalansează la greu cu un 
decor pestriţ din viaţa cea mai recentă a oricărui tînăr de astăzi. 
În acest efort nu se poate spune că nu e curajos, poetul vede 
„călugăriţe pe schiuri”. Această chimie/ alchimie a sacrului cu 
profanul se întîmplă mai în fi ecare poem cu precizarea că foarte 
abil autorul pune mai mult în talerul profanului ipostaziat în 
forme şi evenimente la limită, la extremă pe care le urcă apoi de 
acolo, de pe pămînt, din gravitaţie, pe acoperişuri: 

„sunt zile binecuvântate când părăsim încăperile/ şi ne retragem 
pe acoperişuri/ de acolo strigăm tuturor adevărul” (hrană, p. 44). 

Cînd poetul scapă, de fapt uită, de chingile celor două con-
strîngeri – sacru şi profan - i se împlineşte o elegie de toată fru-
museţea:

decapitare

stegar venit în permisie
din armata mariei tereza
toată iarna tata taie un lemn verde şi tînăr
în curtea natală
stau lîngă el
mic şi încărunţit

Vasile Dan
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şi plâng
privesc printre lacrimi cum cade
palid şi trist
capul reginei maria-antoaneta
resemnat în cele din urmă
scriu ceva cu degetul bont pe zăpadă 
de pe eşafod
o pasăre grea cât o bilă de plumb
precum o păpădie
se ridică la cer.
Aleluia! (p. 55)

Ioan Pintea publică şi nişte poeme epistolare cu destinaţie, 
dacă ne gîndim bine, surprinzătoare pentru Sfi nţia Sa. De exem-
plu către Sylvia Plath sau Emily Dickenson.

Prima carte antologată, Casa Teslarului, balansează calm 
într-o zonă a lirismului cît mai pur în expresie şi substanţă. 
Chiar cu sugestii minimaliste prin privilegierea celor de obşte, 
mă runte, cele din jurul nostru care în fond ordonează şi hrănesc 
viaţa sufl etească, biologică, chiar mondenă, şi cele de sus, chiar 
scriptice ale, fi reşte, sacerdotului, cel din autor, cel care îşi cere şi 
el dreptul la existenţă în poem.

Și în celelalte cărţi incluse în antologie (Melci aborigeni, 50. 
Poeme alese, Mormîntul gol, Grădina lui Ion, Frigul şi frica) (nota 
bene, incluse dar fără a respecta cronologia apariţiei lor, probabil 
în intenţia autorului de a accentua o anumită unitate şi constantă 
în retorică şi tematică lirică poetul continuă „munca” în sensul 
etimologic al cuvîntului, adică chinul, truda) concilierii lumii 
mondene, de acum şi de aici, cu cea nemişcătoare şi eternă, 
aşa cum e ea revelată scriptic: „un Magnet Uriaş” care atrage 
la el irezistibil „pilitura de fi er” a lumii noastre mărunte şi tre-
cătoare:

de fapt suntem
mici şi neînsemnaţi

Poet şi sacerdot
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semănăm foarte mult cu pilitura
de fi er şi realitatea e cu totul şi cu totul alta
peste rîu stă magnetul uriaş precum muntele
într-o bună zi o să fi m cu toţii
dar absolut cu toţii ai Lui. (melci aborigeni, p 100).

Vocaţia contemplării vieţii, a trăirii ei intense, a explorării ei 
minuţioase e, nu o dată, adevărata calitate a autorului:

Oda libertăţii

singurele noastre averi
aluni şi tufi şuri de mure
frunze de fal ruginite
mestecenii cutezanţa şi zorii
carne de potîrnichi
şi oase de păstrăvi
fi orul rece şi curgerea
haine rămase pe uscat peste dealuri

singurele noastre averi
aluni şi tufi şuri de mure (p.104)

Între cuvîntul scris de poet şi cel scris şi citit sacerdotal – faţă 
către faţă – se precipită instituţia cenzurii: de la ultimul către 
primul. Nu o dată, cum se întîmplă întotdeauna în poezie, în 
creaţie în general, ea, cenzura, e inhibată, anihilată, iar cuvîntul 
poetului scapă liber la plasticitate şi metafora îndrăzneaţă oferind 
un poem pur, adică pur şi simplu, fără acel asterisc:

loc II

dacă tăcerea aprinde gurile noastre
cuvintele sunt mai aproape decât pietrele
şi sunt mai grele decât pietrele
şi pot striga fără zgomot între pietrele
patriei mele

Vasile Dan
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încă aşteptăm cuminţi adunaţi în cetate
ceasul când iarba învingătoare
şi ploaia binefăcătoare ne vor aduce aminte de
trecut
dealuri cu pleavă şi câmpii cu nisip. (p. 113).

Cînd nu amestecă prea tare apele, cînd nu scrie poezia în 
odăjdii, chiar aşa străluceşte poemul lui Ioan Pintea. De altfel, 
proiectul liric secret al lui acesta cred că şi este: o poezie cu miză 
exclusiv estetică. Se vede foarte bine acest lucru şi din referinţele, 
implicit admirative, ale autorului la poeţi români: Virgil 
Mazilescu, Mihai Ursachi, Constant Tonegaru, Ion Mureşan. 
Plus, la cei străini, deja amintiţi. O admiraţie pentru toţi cei ce 
ating o anume stare poetică pură, un lirism pur. 

În fi ne, Ioan Pintea e în toate – şi poet, şi preot, şi interlocutor 
inspirat şi subtil, ca în convorbirile cu N. Steinhardt, şi în aceea 
de director-bibliofi l cu gust şi chemare al superbei biblioteci 
bistriţene -  apreciat şi preţuit. Inclusiv, fi reşte, de către noi.

Poet şi sacerdot
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Sonia Elvireanu 

Un roman insolit* 

POETA şi criticul literar Andrea Hedeş 
continuă să uimească cititorii prin vo-

caţia pentru proză, dezvăluită la debutul său 
din 2019 cu Povestiri de pe malul celălalt, 
confi rmată de noua sa carte O întâlnire pe 
strada Hazard , un roman sa vuros şi insolit, ca 
povestirile sale, cu irizări orientale, elemente 
de fantastic, personaje de basm, şi un farmec 
neobişnuit al limbajului, o adevărată magie a 
cuvântului.

Cele două cărţi impun proza neobişnuită 
şi captivantă a Andreei Hedeş, în care rea lul 
şi fantasticul coexistă spectaculos, iar fru-
museţea, fi neţea, rafi namentul stilistic seduc 
cititorul. 

Darul plăsmuirii te scoate din real şi te 
poartă pe tărâmul basmului, în lumi fabu-
loase, create de imaginaţia prodigioasă a au  -

Sonia Elvireanu, 
eseistă, 

Alba-Iulia

* Andrea Hedeş, O întâlnire pe strada Hazard, Neuma, 
2020
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toarei, care porneşte de la real şi plon-
jează în ireal, într-o lume în care mitul 
şi livrescul ţes poveşti-parabole pe mo-
tive universale.

La lectura romanului, criticul Răzvan 
Voncu remarcă formula romanescă spe-
cifi că autoarei: un roman construit 

„pe linia foarte subţire care desparte 
realismul cotidian de fantastic, nara ţiu-
nea atestă nu numai capacitatea au toarei 
de-a imagina o fi cţiune neobişnuită, ci 
şi subtila ei artă a o «îmbrăca» sti listic 
într-o «haină» post modernă [...] Din 
ba nalul cotidian, trama trece cu mă-
iestrie, într-o feerie plină de sem nifi caţii 
parabolice.” 

Universul diegetic e al unui oraş în plin carnaval, 
transfi gurat de imaginaţia romancierei. Deşi au-
toa rea precizează că totul e fi cţiune, mi s-a părut 
că întrezăresc în pânza romanescă imaginea unui 
topos real, Clujul, în timpuri suprapuse: prezentul 
cu stereotipia gesturilor cotidiene şi incidentele de 
pe bulevardul mare care traversează podul de pe 
Someş, tenebrosul Axion, care fi gurează simbolic 
Styxul, trecerea pe tărâmul morţii; trecutul, infi ltrat 
în cotidian prin clădirile vechi, somptuoase, stil im-
perial vienez, de la capetele podului, tot atâtea spaţii 
reale metamorfozate în lumi fabuloase.

În aceste spaţii se întâlnesc realul şi fantasticul 
printr-un personaj feminin imaginar, Cleopatra, al-
ter ego al romancierei, o compozitoare care visează 
să atingă perfecţiunea prin arta compoziţiei. În tim-

Un roman insolit
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pul carnavalului, imaginaţia sa prodigioasă inventează porţi 
de ieşire din cotidianul anost şi de acces spre lumi nebănuite, 
miraculoase: invitaţiile succesive la bal, în toiul nopţii, în cele 
patru clădiri vechi, impunătoare, din lumea reală. Acestea devin 
în oniric spaţii de basm şi pretext pentru poveşti-parabole, în 
care compozitoarea are şansa să îşi expună părerile despre su-
biecte etern valabile: iubirea, societatea, legătura trup-spirit-
sufl et, actul creaţiei. 

Metamorfozată nocturn de razele lunii, astrul tutelar al plăs-
muirilor, într-o prinţesă, asemenea Cenuşăresei, purtată pe 
străzi de un uimitor şi strălucitor cerb de diamant, echivalentul 
ca lului înaripat din basme, Cleopatra trece apele Axionului 
într-o gondolă, Styxul şi luntrea lui Charon, şi intră în cele patru 
pa late de altădată, cu spectacole baroce, fascinante, personaje 
livreşti şi mitice.

Podul peste râul învolburat e liantul între timpuri, trecut/ pre-
zent, şi poarta de intrare în ireal. De pe el contemplă Cleopatra 
lumea de sus, oglindită în apă, întrebându-se care lume e mai 
adevărată, cea reală ori cea oglindită. E o imagine-cheie, con-
tem plativă, la începutul romanului, pretext de interogaţii despre 
plăsmuire, reprezentarea în artă a realulul, reluată altfel în fi nal, 
printr-o conversaţie despre artă şi visul oricărui creator de a 
atinge perfecţiunea. 

Realul şi imaginarul se îmbină fi resc într-o naraţiune savuroasă 
despre cotidianul surprins secvenţial în drumul spre şcoală al 
Cleopatrei şi fi icei sale, Sara, şi fabulosul de pe tărâmul celălalt, 
al plăsmuirii. Timpurile şi poveştile, oricât de neobişnuite ar fi , 
se întâlnesc într-un punct al refl ecţiei despre existenţă, propusă 
personajelor şi implicit cititorului, prin întâmplările imaginate. 
Atât realul cât şi livresul din care se hrănesc spectacolele-poveşti 
de la baluri sunt focalizate pe ideea de supunere: liber consimţită 

Sonia Elvireanu
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prin iubire faţă de o persoană (povestea taurului alb sacrifi cat) ori 
faţă de artă (seducţia artei ca un cânt de sirene pe mare); impusă 
prin regulile stricte ale mecanismului social, demonstrate prin 
jocul de şah şi spectacolul bucolic cu ciobanul şi turma de oi. 

Balurile somptuoase ale lui Bazil, regele tenebrelor, sunt 
spec tacole stranii, fastuoase, baroce, regizate cu intenţia de-
a provoca vizual şi mental spectatorul, de-a antrena invitaţii 
la delicii lumeşti, dar şi spirituale prin arta conversaţiei, ca în 
saloanele aristocratice de altădată. Bucatele şi băuturile stranii, 
alegoriile imaginate se leagă de natura palatelor vechi reînviate 
în fi cţiune: Palatul Măcelarului, Palatul Farmacistului, Palatul 
Neguţătorului de vinuri, Palatul Artelor. Ele prind viaţă în mod 
neaşteptat, spectacolul din exteriorul palatului e ca o poveste 
în rama unui cadru comun, balul de la palat, un fel de fundal 
estompat pentru a focaliza atenţia pe reprezentaţia alegorică 
care invită la refl ecţie. 

Horia Gârbea remarcă încă din povestiri specifi cul prozei 
Andreei Hedeş: 

„Miza nu cade pe observaţie, pe faptele existenţei, ci pe idei”; 
„rea litatea cotidiană se insinuează în lumea basmului sau basmul 
ajunge s-o înglobeze”, „combinaţia de fantezie dezlănţuită şi prag-
matism literar, de îndrăzneală şi calcul” (Ore astrale, Neuma, 
2020). 

Romanul confi rmă pe deplin observaţiile criticului.
Balul e pretext de spectacol şi polemici spirituale. Reprezentaţia 

se desfăşoară în aer liber, în afara sălii de bal, pentru invitaţi 
pri vilegiaţi, ca şi cum spaţiul exterior e astfel aranjat, încât să 
închipuie locuri simbolice: o grădină, un crâng cu o livadă de 
meri, o mare, o pădure. În ele se intră călăuzit printr-un tunel, 
fi e de un valet, fi e de un animal de poveste. E un fel de dedublare 
a lumii, între realitate şi vis, obişnuit/ neobişnuit, probând fan-
tezia debordantă a autoarei şi dialogul ideilor. 

Un roman insolit
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Puterea minţii poate plăsmui o realitate a fi ecăruia potrivit 
principiului fi lozofi c schopenhauerian că realitatea e subiectivă, 
un vis al fi ecăruia. Cleopatra trăieşte în real şi ireal prin fi rea ei 
visătoare şi în oniric. Întâlnirea cu personajul straniu de pe pod, 
descins parcă din altă lume, repetată oniric, poate fi  întâlnirea cu 
o mască de carnaval, o prima poartă de intrare în ireal. Finalul 
ar putea duce la o astfel de interpretare, fi indcă personajul cu 
aură satanică revine în fi nal, dar într-o răsturnare de situaţie faţă 
de începutul poveştii.

Romanul se vrea el însuşi o simfonie a limbajului, de un ra-
fi nament stilistic şi magie incontestabile, ca în Povestiri de pe 
malul celălalt. Asemenea artiştilor plastici, Andrea Hedeş e un 
pictor al luminii în proză, prin peisaje, portrete şi scene narative 
de mare artă, dar şi un minunat compozitor, care probează prin 
eufonia limbajului, reluarea unor scene în decoruri diferite, 
asemenea leitmotivelor muzicale, magica sonoritate, stranietate 
şi frumuseţe a cuvântului.

Sonia Elvireanu
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Andrei Mocuţa

Fericirile lui Adrian*

PRECUM personajele sale de basm din 
poezie şi proză, Adrian Alui Gheorghe 

trăieşte într-o viaţă cât alţii în şapte. Dacă 
aruncăm o privire peste realizările sale, ne 
convingem că această speculaţie temerară 
nu e deloc una fantezistă. Doctor în fi lozofi e, 
vicepreşedinte PEN Club (2014-2016), Me-
ritul cultural în grad de Cavaler (2000) şi 
Ofi ţer (2010) conferite de Preşedintele Ro-
mâniei, director al revistei Conta din Piatra 
Neamţ, unde este şi cetăţean de onoare, autor 
de poezie, proză, teatru, eseu, critică literară 
şi publicistică. Nu există gen literar care să-i 
fi e străin, premiu pe care să nu-l fi  câştigat şi 
limbă în care să nu fi  fost tradus.

Recentul său volum de versuri, Comu ni ta-
tea artistică*, propune un periplu prin toa   te ti-
purile de exprimare artistică şi le transformă 

Andrei Mocuţa, 
poet, prozator,  traducător

Arad

* Adrian Alui Gheorghe, Comunitatea artistică, Edi-
tura Junimea, colecţia Cantos, Iaşi, 2020, 175 p.
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în poezie. Le distilează ca un alchimist, 
picătură cu picătură. Răspunsul său la 
ancheta literară „La ce bun critica li-
terară, acum” devine un amplu poem 
cu titlul Comedia literaturii. Reloaded, 
o utopie în care la ofi ciul de protecţie al 
cititorilor, autorii îşi duc productele li-
terare la control. Pornind de la ul ti     mele 
dorinţe ale condamnaţilor la moarte 
din Texas, Adrian Alui Gheorghe fa-
ce poezie din publicistică. Proza nu 

sca pă nici ea neversifi cată, ultima secţiune din vo-
lum, Obsidianul negru, fi ind un fragment reluat şi 
reinterpretat din colecţia de povestiri Zugzwang sau 
Strada cu o singură ieşire (Polirom, 2018).

De asemenea, asistăm la scurte scene din piese de 
teatru, cum ar fi  comedia umană O proiecţie oarecum 
dramatică, în care 

„poetul era bufonul regelui/ dar şi regele era bufonul 
poetului/ cum şi bufonul era poetul regelui/ dar şi 
regele era poetul bufonului”. 

Aşadar, un întreg univers care freamătă şi vuieşte 
de lirism, unde şi cel mai insignifi ant gest şi cea 
mai banală replică devin poezie. Autorul plasează 
acest avertisment încă de la începutul volumului, în 
poemul Comunitatea artistică, din primul ciclu nu-
mit Fericirile:

„E o casă plină de poeme./ Tata poem, mama poem, 
copilul poem./ Pe pereţi sunt atârnate poeme./ Pe o 
masă poem o bucată de poem aşteaptă/ satârul poem 
să-l împartă în bucăţi de poem/ care vor fi  puse pe 
o tavă poem/ care va fi  împinsă brutal pe fundul/ 
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cuptorului poem./ Tata poem stă înfi pt într-un scaun poem/ şi 
citeşte poeme dintr-un ziar./ Are ochelarii poem pe nas/ parcă e 
o paiaţă scoasă din uz./ Copilul poem a spart un poem şi acum/ 
adună cioburile:/ vai, nu arunca poezia la chiuvetă/ că se înfundă 
canalul poem,/ strigă mama poem.// Bătăi în uşa poem:/ copilul 
vecinilor a venit/ să împrumute două poeme/ („numai până 
marţi, a spus tata!”)/ Mama poem îi împachetează două poeme/ 
îl mângâie pe creştet/ (ce mare te-ai făcut!)/ şi brusc înduioşată 
de tentaţia artei/ în mica noastră comunitate/ îi spune cu voce 
domoală:/ unul dintre poeme puteţi să-l păstraţi/ e mica noastră 
contribuţie la/ sentimentul de zădărnicie care ne leagă.”

Viziunea sa asupra morţii e, de fapt, în cheie ludică, un triumf 
al vieţii, semn că poetul, la cei peste 60 de ani proaspăt împliniţi, 
încă nu se gândeşte la senectute: 

„Mi-au murit mulţi prieteni./ Deşi au murit, unii continuă să 
trăiască./ Paradoxală e viaţa, paradoxală e moartea./ Unii mă mai 
sună uneori, deşi sunt morţi./ Alţii nu mă sună, deşi par vii./ Viaţa 
morţilor e plină de stupizenii,/ moartea viilor e un decont pentru 
cei care trăiesc/ în deşert. Unul dintre morţi mi-a telefonat/ ca să 
îmi explice că s-a obişnuit cu moartea în viaţă/ încât mă urăşte 
pentru că am rămas viu./ Închid telefonul, trag perdeaua.” (Blues) 

Un exemplu similar întâlnim şi în cel mai scurt poem din 
carte, având însă cel mai lung titlu, oarecum fi resc de vreme ce 
aşteptarea şi pregătirea sunt mai îndelungate decât confruntarea 
– Astăzi am văzut locul în care îmi va fi  mormântul, din cimitirul 
Eternitatea din Piatra Neamţ, pe care l-am primit pe gratis ca efect 
al faptului că sunt cetăţean de onoare al oraşului: 

„Mormântul meu e gol./ Am înviat demult.”
Al doilea ciclu al cărţii, de fapt un singur şi amplu poem – 

Sfântul, îmi aminteşte de fi lmul rusesc Ostrov (2006, regia Pavel 
Lunghin). Aidoma părintelui Anatolie, interpretat splendid de 
actorul Pyotr Mamonov, Sfântul lui Adrian Alui Gheorghe pare 
şi el un personaj izvorât din opulenţa realismului literar rus. 
Deloc spectaculoşi în comportament, ambii trăiesc în ritmul 

Fericirile lui Adrian
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propriilor respiraţii, făcând din orice le intersectează calea un 
motiv de penitenţă. Îşi asumă rolul unui Sisif creştin, întreaga 
lor activitate rezumându-se la cărarea cărbunilor cu roaba pe 
un podeţ de lemn. Metafora călugărului care mută muntele 
dintr-un loc în altul:

„De la Schitul Pocrov, într-o seară de toamnă,/ un Sfânt a fugit 
din icoană./ Fapta a fost descrisă în câteva ziare,/ lumea a fost 
surprinsă de întâmplare,/ chiar pe internet e un fi lm care arată/ 
bucata de lemn abandonată./ Ce l-o fi  făcut să lase aura şi căldura 
aromitoare,/ ce duh l-a ispitit, e greu de spus,/ de sus, de mai de 
sus, l-a privit mirat/ chiar Iisus.// Ah, ce largă e lumea, spuse 
Sfântul,/ uimit/ de cum se leagă drumurile unul de altul/ până spre 
infi nit,/ de parcă un om s-ar prelinge în altul,/ de parcă un copac 
s-ar prelinge în altul,/ de parcă o apă s-ar prelinge în alta/ ca vinul 
de împărtăşanie de pe o buză pe alta,/ ca sângele dintr-un trup în 
altul,/ e o beţie de viaţă,/ e un vulcan care vrea să îmbrăţişeze tot 
ce mişcă/ cu o dragoste ucigătoare,/ e ca o mare care se cuprinde 
în altă mare,/ în altă mare,/ în altă mare/ (…)”.

Cea de-a treia secţiune, Mc´ poezie, pune sub lupă literatura 
de consum şi toate tipurile de pseudo artă Made in China, 
cumva în nota textelor lui Romulus Bucur din Fast food poems. 
S-ar fi  potrivit în această secţiune şi bulimicul său personaj din 
Zugzwang, Ostap, care s-a născut mâncând şi a supt la sânul 
mamei până a sorbit-o complet. Dincolo de umor, joc şi ironie, 
poetul trage un semnal de alarmă în Lecţia de slăbit:

„Trebuie să slăbim./ Trebuie să slăbim./ Doamna de Récamier 
a slăbit şapte sute de kilograme/ în două secole,/ Madame de 
Pompadour a slăbit două tone/ ascultând fi losofemele lui Voltaire/ 
întinsă pe un pat de fi er// deşi pentru slăbit/ sigură e doar metoda 
înfulecării de licurici aprinşi/ de pe frunzele de podbal/ în nopţile 
de august:/ aşa a slăbit Contesa de Noailles/ câte unsprezece 
kilograme şi jumătate pe noapte.// (…)/ Trăim într-o lume care 
înoată în grăsime/ americanii sunt foarte graşi/ şi japonezii sunt 
foarte graşi/ un chinez era atât de gras că pământul în dreptul/ 
casei lui s-a înclinat spre Coreea de Sud/ (…)”.

Andrei Mocuţa
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Dacă e să rezum volumul la un minim absolut de cuvinte, 
atunci l-aş compara cu o incursiune în universul clipei. La fi nal, 
satisfăcuţi de platoul divers de preparate şi delicatese pe care 
le-am tot degustat, nu ne rămâne decât să apreciem reţeta şi să 
cerem Nota de plată:

„Chelnerul:/ Deci, ce am avut?/ Patru mici, o bere,/ o cafea cu sufl et/ 
o chifl ă/ două zâmbete jumătate/ în total: două sute treizeci şi doi./ 
Lei?/ Nu, corcoduşi.// Îi dau trei sute de zarzări.// Se scociorăşte 
după mărunţiş,/ Scoate câteva crengi înfl orite, ceva muguri calzi.// 
Păstrează restul, îi zic./ Da? Mulţumesc.”

Fericirile lui Adrian
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Andrei Mocuţa

Regrupare şi contraatac*

IOAN MATIUŢ, unul dintre puţinii scri itori români 
care au avut privilegiul de a fi  traduşi în limba 

chineză, este poate cel mai activ poet din peisajul 
literar arădean. Omniprezent la lecturile publice din 
toată ţara, inclusiv prestigiosul Maraton de Poezie şi 
Jazz din Bucureşti unde e invitat de onoare an de an, 
la lansări de carte, la târguri de carte unde scoate pe 
piaţă cele mai noi titluri ale editurii Mirador, pe care 
o patronează, la festivaluri de poezie online şi offl  ine, 
prezent în antologii bilingve de versuri, implicat în 
proiecte artistice de tot felul cu Centrul Cultural 
Judeţean Arad, redactor-şef al pu blicaţiei „Monitorul 
cultural” şi redactor al revistei „Arca”.

Recentul său volum, Contraatacul de pa nică (poe-
me vechi şi noi)*, este o antologie selectivă de autor cu 
un grupaj de texte inedite la fi nal. Dacă am calculat 
bine, de la anul primului poem inclus, 1987, şi până 
în prezent Ioan Matiuţ adună între copertele acestei 

* Ioan Matiuţ, Contraatacul de panică (poeme vechi şi noi), Edi-
tura Tracus Arte, Bucureşti, 2020, 224 p.
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cărţi 33 de ani de poezie. Adică scrie 
poezie de când eu aveam 2 ani! Dintr-o 
dată, parcă încep să simt tot mai grea 
povara cărţii pe care o ţin în mână. 33 
e un număr şi o vârstă magică, una la 
care putem constata că scriitura şi-a 
atins maturitatea. Interesant e şi faptul 
că formula sa lirică a rămas aceeaşi în 
tot acest interval, fără modifi cări ma-
jore. Texte de scurtă respiraţie, fără 
ba last, pline de sevă, pe principiul esen-
ţe lor tari păstrate în fl acoane mici. S-a 
vorbit că ar scrie haiku, nici vorbă, ver-
sul său este liber, nu respectă rigoarea numărului de 
silabe specifi că poeziei chinezeşti.

Prospeţimea imaginilor e vizibilă încă din volumul de 
debut, Stâlpi de sare (Mirador, 1996), poeme care fac 
obiectul primului grupaj din antologie, o re ferinţă 
biblică la soţia lui Lot prefăcută în stâlp de sare. Ten-
taţia privitului înapoi şi în general în direcţii in terzise 
e slăbiciunea umană pe care poetul şi-o asumă şi o 
exploatează în folosul poeziei: 

„nimic nu e mai trist/ decât a-ţi vedea/ propriul 
ochi/ a vedea înăuntrul privirii tale/ a-ţi goli până şi 
ochiul de vedere/ a muri şi a te naşte/ până nu mai 
eşti decât/ umbra lucrurilor/ şi apoi/ a te pipăi/ ca un 
orb”; „gerul comprima tăceri/ cu semne îngheţate/ 
statuile/ mă chemau acasă”.

Imagini caleidoscopice („a vedea înăuntru/ sau/ a 
scu tura cerul de stele/ pământul de oameni/ oamenii de pă-
mânt”), universul privit din interiorul atomului şi 
nu panoramic („atârnă un perete într-un cui/ o oglindă se 

Regrupare şi contraatac
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priveşte în mine/ nu ştiu de ce nu mai pot să mint/ stau şi văd cerul cum/ 
trece prin păsări/ mereu înspre altceva”), toate se desfăşoară invers, 
înspre origine, într-o logică interioară a poemului care sfi dează 
legile fi zicii („spre punctul de care/ îmi sprijin propriul ochi/ se duce şi/ 
întreaga lume/ pe drumul presărat/ cu stâlpi de sare/ acolo unde/ se vinde 
viaţă pe zei”).

În cea de-a două secvenţă, intitulată Umbre, afl ăm că omul nu 
este centrul universului, ci doar un punct fi x, un simplu martor 
care priveşte viaţa imperturbabilă din jurul său: 

„semnele sunt încă bune/ cerul este deasupra/ încărcat cu păsări/ 
pământul/ cu plante/ animale/ altele// şi oamenii/ care văd/ toate 
acestea”. 

Dar poetul se deosebeşte de om, prin fi rescul cu care întâm-
pină mersul lucrurilor („iată/ trec prin mine/ ca printr-o/ lume”) şi 
rătăcirile care îl împing să caute neobosit noi şi noi înţelesuri 
(„sus/ numai tu/ jos/ numai tu/ unde să mă mai ascund/ Doamne”), în 
locuri unde nu a ajuns şi nu va călca nimeni, nici măcar el („îmi 
crescuse/ umbra/ atât de sus// o pipăiam/ cu picioarele”), până dincolo 
de marginea respiraţiei („va trebui să găsesc/ o altă formă de/ respiraţie/ 
înainte să se sfârşească/ aceea/ de care atârn/ un timp”).

Cea de-a treia parte, Priviri, cuprinde o suită de priviri 
interioare, unele grave şi dramatice („inima/ bătând clopotul/ morţilor 
din/ mine”), altele livreşti, gingaşe şi jucăuşe („stai în privirile mele/ 
ca un semn într-o/ carte/ din care lumea/ citeşte/ doar titlurile”), altele 
sufocant de refl exive („lumea nu se mai/ vede/ de atâta lume”), dar şi 
priviri senzuale aruncate pe furiş, în care prezenţa iubitei e vie 
în orice manifestare exterioară („plouă /şi tu curgi/ pe obrazul/ meu”), 
ori din contră, pierdută în zare şi îndepărtată („noapte/ între noi un 
tren/ bate câmpii”).

Urcăm tot mai sus, Între ceruri, însă nu pe verticală, ci într-un 
spaţiu şi timp nedefi nit şi infi nit: „orbecăim/ pe marginea fi ecărei/ clipe/ 
prăpastia/ nu are capăt”. Este segmentul din carte cel mai impregnat 



333, 2020

 Cronica literară

de prezenţa morţii, astfel că între ceruri pare a fi  locul de trecere 
dintre viaţă şi moarte, dintre realitate şi visare: 

„adorm// trag întunericul/ peste mine/ exerciţiu/ al morţii”; „în 
fi ecare dimineaţă/ mă trezesc din moarte/ lângă mine”; „de trecut/ 
cerul/ cu moartea pe umeri/ până acasă”. 

Poetul păşeşte pe gheaţă subţire asemenea acrobaţilor afl aţi 
în echilibru fragil pe sârmă. Orice pas greşit înseamnă sfârşitul: 

„nu mai am/ cer/ să sprijin privirea/ nici pământ în care/ să cad/ 
doar respirarea/ de care atârn”. 

Și totuşi, punctul de sprijin şi-l găseşte în singurul loc sus-
pendat în timp din acest spaţiu al căderii în gol: 

„ţinut în picioare/ de umbra/ care aduce/ întunericul”.
Mereu am fost contrariat cum reuşeşte un individ risipit în 

atât de multe direcţii (de la editură la tipografi e, la redacţiile 
celor două publicaţii, la CCJ pentru nesfârşitele birocraţii, la 
emisiuni TV, la pescuit şi vânat) să sape atât de sensibil şi adânc 
în fi lonul poeziei. De unde mai are timp fi zic pentru o ocupaţie 
atât de nerentabilă precum poezia? Răspunsul îl afl ăm în ciclul 
Fuga din urmă, unul al dedublării şi al alterităţii: 

„în fi ecare dimineaţă/ cineva/ mă trezeşte/ şi mă trimite/ în viaţă// 
seara/ las uşa descuiată”; „alterarea/ sau fereastra/ dintre mine şi/ 
mine”; „las chipul în/ oglindă/ când mă bărbieresc/ dimineaţa/ şi 
plec în căutarea celuilalt/, care vine/ mereu altul”.

Poate cel mai scurt şi mai ilustrativ poem pentru tema ne-
încetatei fugi din urmă este şi unul dintre preferatele personale 
ale autorului. Un blitz poem pe care Ioan Matiuţ, generos cu răb-
darea limitată a ascultătorilor, îl recită aproape la fi ecare lec tură 
publică: „azi am trecut pe lângă mine/ nu m-am oprit”.

După perete, asemenea cadrului unui tablou în care dacă intri, 
rişti să te pierzi şi să nu te mai întorci, este spaţiul de trecere, 
între noapte şi zi („trec somnul/ cu mine de/ mână/ spre lumea/ din ziua 
de/ mâine// numită/ cât să uit/ unde mă afl u”; „încă o noapte/ din care nu 
scapă/ decât/ visele pe care/ nu le ucide/ răsăritul”), între văzut şi nevăzut 

Regrupare şi contraatac
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(„voi pleca/ să te caut/ după peretele lumii// sau poate/ tocmai am ieşit/ din 
jocul/ în care/ eşti”), între lumile pierdute ale poetului („mă uitam pe 
geam/ în lumea cealaltă/ ca să te văd/ venind”; „când/ peretele/ se subţiază/ 
trec dintr-o parte/ în alta/ să te caut”).

Personal, dintre poeme vechi şi noi, le prefer pe primele, cele 
inedite nu mai au aceeaşi forţă explozivă. De parcă de-a lungul 
lecturii ar fi  fost aprins un fi til lung care arde constant şi ritmic 
până la fi nal, dar se stinge neaşteptat şi subit tocmai înainte să 
facă boom. Avem însă şi câteva excepţii de imagini fulgurante 
care mocnesc precum un jar bine întreţinut: 

„înveleşti lucrurile/ în cuvinte/ le pui între marginile/ unei coli/ ca 
şi cum/ nimic/ nu ţi-ar scăpa”; „sub pătura caldă/ a vederii/ gerul 
privirii/ se înmoaie/ cât să respiri”; „încerc să şterg/ numele/ de pe 
lucruri// să le văd”.

Rezumând, Contraatacul de panică conţine sufi cientă poezie 
de calitate, lucru justifi cat şi de bogata selecţie de referinţe critice 
din ultimele 40 de pagini ale antologiei. Nume şi voci precum 
Ion Mureşan, Petru M. Haş, Vasile Dan, Gheorghe Mocuţa, Alice 
Valeria Micu, Lucia Cuciureanu, Felix Nicolau, Viorel Mureşan 
nu pot decât să te valideze ca poet.

Andrei Mocuţa
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Romulus Bucur

happens to the heart*

RADU VANCU se caracterizează printr-o 
relaţie specială cu lumea. Bineînţeles, cu 

asta n-am spus nimic sau aproape nimic: cu 
toţii (credem că) benefi ciem de aşa ceva. Ce 
îi este particular lui şi numai lui? O foarte 
puternică amintire a traumei, cu soluţii par-
ticulare combinate într-un mod specifi c: o 
puternică, neţărmurită, pe alocuri patetică, 
iubire pentru uman în general (şi pentru fi -
inţa umană în particular, cu o încredere ce 
frizează naivitatea), şi iubirea, caracterizabilă 
cam în aceiaşi termeni, faţă de poezie şi 
poeţi. Poeţi, cum ar fi  Mircea Ivănescu, că-
ruia nu cred că greşesc dacă-i atribui, ca moş-
tenire, încercarea de echilibrare a misticii şi 
a tehnicii, a existenţialului şi formalului, ca 
şi trauma as cunsă, bine îngropată în zona 
originilor poetice. Poeţi cum ar fi  Berryman, 

Romulus Bucur, 
poet, eseist, traducător, 

Braşov

* Radu Vancu, Psalmi, Bistriţa, Casa de editură Max 
Blecher, 2019.
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unde trauma e cît se poate de vizibilă, 
iar tehnica cît se poate de discretă. Sau 
Pound, cu utopicul său proiect de a 
schimba poezia şi, în trecere, lumea. 
Cartea de faţă*, bineînţeles, confi rmă 
cele de mai sus. Sau aşa mă iluzionez. 
Deci:

Lumea de limbă germană, perfect 
reprezentată de un burg cum e Sibiul, 
e un bun pretext al juxtapunerii dis-
tracţiei populare, de tip Oktoberfest 
şi a amintirii/ evocării altui mare poet 
al traumei, a uneia care sfîşie limbajul, 
Paul Celan: 

„Guten Abend, Meistere al bratwurştilor/ & al Okto-
berfestului/ & al părului Sulamitei & Mar ga retei// 
întinzîndu-se deasupra Germaniei ca fu mul/ unor 
lagăre de exterminare”. 

Adică, un simbol al lumii noastre obsedate de 
dis tracţie, al lumii noastre amnezice, unde panem et 
circenses funcţionează mai bine ca oricînd, ceea ce 
justifi că dialogul dezamăgit cu o instanţă divină pe 
care o consideră responsabilă de răul din lume, poate 
şi din cauză că vocea poetului nu (mai) contează: 

„m-am gândit că Tu vedeai de sus fumul/ cre ma-
toriilor din lagăre/ & nu dădeai semne că Te-ai fi  
sinchisit// mai mult decât de la fumul unor grătare 
–/ & am zis să Te întreb aici & acum,/ într-un poem 
în care poţi întreba orice// fi indcă nu contează. Nu 
mai mult decât fumul unui grătar vara./ Sau iarna, 
tot aia. Aşa că Te întreb:// s-a scris: lapte negru al 
zorilor te bem dimineaţa – contează?/ s-a scris: orice 
poet e un evreu – contează?/ s-a scris: un opaiţ care 

Romulus Bucur
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să ducă înapoi la splendoare – contează?// s-a scris: ce frumoasă 
e moartea – contează?/ Toate s-au scris – & tot ca nişte perechi 
de bratwurşti/ s-a împletit fumul crematoriilor/ & exploziilor 
atomice & lagărelor/ sub cerul Tău înmiresmat/ […]// Pot face 
câte imagini vrei”.

Poezia din acest volum este aceea a unei revolte de natură 
morală. Nu furioasă, ca la Gellu Naum în copacul animal, ci doar 
tristă; asocierea dintre inimă şi utopie devine o imagine reluată 
obsesiv, oscilînd între literalitate şi simbolic; între frumos & 
trist, între urît & trist, între injust & trist: 

„Fiindcă faptul că poate să vadă, în chiar aceeaşi secundă, abjecţia 
& taborul – abia asta e intolerabil. Și abia asta e, de fapt, cu 
adevărat poezia. Care e, în sensul ei cel mai pur, intolerabilă. E 
miraculos că oamenii se încăpăţânează să o facă să existe. E ca şi 
cum o legiune de decapitaţi ar continua să cânte, benevol şi extatic, 
mistic & stahanovist, cu limba mereu în fl ăcări, întru glorifi carea 
ghilotinei”. 

Asociere care devine o temă cu infi nite variaţiuni: 
„Utopia mea a fost inima ta.// Utopia ta, ceva mai modestă, a 
fost paradisul”; „Utopia mea personală a fost inima/ Dar utopia 
inimii e ea însăşi”; „Utopia mea personală a fost inima”; „Utopia 
ta personală a fost inima mea.// Ai crezut în ea, ai lăsat Sodoma 
& Pompeiul să existe/ pentru ea, ai distrus Sodoma & Pompeiul 
pentru ea, ai/ murit pentru ea, ai înviat pentru ea”; „Utopia ta 
personală a fost inima.// Și nu ţi-at fi  atâta frică dacă frica nu s-ar 
freca de tine/ ca o pisică;// dacă n-ai vedea cum se electrizează 
părul pe inima ta &/ pe pisică.// dacă n-ai şti c-o să zică vocea tot 
ce trebuie să zică;// toate pisicile + o pisică se freacă de creierul 
tău şi-l strică,// de atîta frică frica ţi se strică”; „Utopia mea a fost 
inima mea a fost distopia ta.// Au existat inimi în care s-au născut 
zei. A mea nu a fost/ una/ […]/ Au existat inimi în care au putrezit 
zei. A mea e una”; „Utopia mea a fost ca inima mea să fi e inima 
ta.// Atâta tot.// Dar n-am avut curajul.// Dar n-ai avut curajul”; 
„Utopia mea a fost ca inima mea să fi e inima mea.// Dar n-am avut 
curajul”; „Utopia mea a fost să fi u ca inima ta.// Atotputernic & 
jemanfi şist. Nesfârşit de blând & nesfârşit/ de nesimţit. Diafan & 

happens to the heart
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adiafor./ […]/ utopia mea a fost să te arunci şi tu de pe scăunel.// 
Și te-ai aruncat”.

Bineînţeles, putem comenta aceste citate, le putem încadra 
într-o direcţie poetică, putem vorbi de un proiect poetic al 
autorului (şi de modul în care l-a dus sau nu la bun sfîrşit), de 
un profi l psihologic şi aşa mai departe. Dar asta ar însemna că 
poezia e un glonţ care ne-a trecut pe la ureche, eventual ne-a 
zgîriat puţin. Ne-a speriat, dar numai atît. Ceva de genul unui 
montagne russe. Un pic de adrenalină care să compenseze 
cumva monotonia vieţii. Or, poezia este (sau ar trebui să fi e) pe 
viaţă şi pe moarte. O încercare extremă: 

„Dacă poezia nu mă scoate viu din asta, atunci poezia nu există”. 
Și, acum ca şi cu alte ocazii, prefer să urmez sfatul unui prieten 
comun (al meu & al lui Radu), Ezra Pound: „Dacă vrei să afl i ceva 
despre pictură, te duci la National Gallery, la Salon Carré, la Brera 
sau la Prado, şi PRIVEȘTI tablourile”.

Tonul este al unui psalmist revoltat, deprimat, ironic din 
de zamăgire, din neîncredere în capacitatea ambelor părţi de a 
iubi: 

„Mai precis spus, utopia mea personală a fost ca inima mea să 
nu mai fi e uneori un mic frigider portabil, cu sticle de vodcă & 
membre amputate & cubuleţe de gheaţă cu fructe înăuntru & 
mormade de globi oculari îndesate acolo claie peste grămadă”. 

Sau: 
„Cum de ne îngăduim dreptul moral de a simţi frumuseţea în vreme 
ce ne bălăcim în atâta sânge?// Iar faptul că poezia ne ţine nervul 
reactiv la frumuseţe – fi reşte că-i cea mai dură acuzaţie împotriva 
ei.// Și, de fapt, a mai rău de atât: poezia însăşi e Acuzaţia”. 

Cu generozitatea lui, poetul găseşte iarăşi o explicaţie care 
poate funcţiona ca scuză: 

„dar poate că există şi oameni care pot supravieţui şi fără/ să fi e 
iubiţi”

Poezia devine un gest al dezbrăcării. De haine, de sentimente, 
de trăirile comune, de corp: 

Romulus Bucur
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„Ceva necruţător de blând/sfârtecând schimbând/ sfârtecând”.
 Frumuseţea răneşte. Inocenţa răneşte. Tandreţea răneşte: 

„Ai creat o lume de oameni trişti/ care-Ţi scriu psalmi despre 
frumuseţe./ Despre jucăriile copiilor. Despre ochişorii iluminaţi// 
& devastatori, ducându-ne înapoi în splendoare.// Maestro, 
oamenii trişti Te salută &/ Îţi mulţumesc. Cât cer, atâta tristeţe”.

Dumnezeul derizoriu, evocat încă de la începutul cărţii, se 
asociază cu mitologia derizorie a lumii actuale, de pildă cu mi-
nionii, deveniţi sursă de simboluri, ori cu alte produse ale so-
cietăţii de consum: 

„Am visat omuleţi Lego policolori făcând dragoste &/ virgine 
Lego policolore născând & zeişori Lego întinşi pe/ cruci Lego 
policolore: ei îţi vor fi  inimă.// Am visat galaxii de turtă dulce, 
găuri negre cu gem de caise, hecatombe solare cu jeleu de fructe, 
Apocalipse cu/ îngheţată de coacăze: ele îţi vor fi  inimă”.

Literatura, adică poezia, e o iubire chinuitoare, neîmpărtăşită, 
obsedantă, chinuitoare, infi delă, dar de care nu te poţi rupe: 

„Există utopii pe care nu poţi să nu le laşi să te facă terci.// (Iar 
dacă în terciul ăsta de cuvinte s-ar vede şi sângele,// ai înţelege mai 
uşor că şi utopia asta a literaturii e la fel de/ sângeroasă.)”

Ceea ce rămîne e o viziune dantescă adusă la zi. O rescriere a 
lumii văzute prin poezie. Adică a lumii făcute cît de cît inteligibilă 
(nu şi neapărat acceptabilă): 

„Civilizat e numai omul care a trecut prin infern”. 
O melodie în aceeaşi cheie ca şi Canto LXXXI, cu angajamentul 

existenţial total („Toate apele reale au culoare înecului – toate frazele 
reale/ au culoarea morţilor”) cu speranţa („Cândva, îmi voi aminti de toată 
suferinţa asta ca de o/ enormă fericire”) şi cu o autoevaluare lucidă: 
„Am încercat să scriu paradisul./ Și l-am scris./ Atât cât se mai poate”.

happens to the heart
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Florea Lucaci

Negaţia ca operator poetic 
la Blaga

LA PRIMA VEDERE, pare ciudat că negaţia 
operează în substratul poemului Eu nu 

stri vesc corola de minuni a lumii1, respectiv 
Lucian Blaga converteşte acest operator lo-
gic, într-un operator poetic. De la banalul 
nu, din afi rmaţiile „nu strivesc” şi „nu ucid” 
până la subtila ipostaziere în sfântul mister al 
emoţiilor vii, trăite relativ la taina lumii, ne-
gaţia potenţează tensiunea cuvintelor şi ale 
versurilor, încărcându-le cu semnifi caţiile 
con tradictorii ale stărilor paradoxale. Sub 
au toritatea negaţiei, lumina devine substanţa 
metaforelor, a jocului imaginar care afi rmă 
negând şi neagă afi rmând.

1 Este poemul care deschide placheta de versuri Poe-
mele luminii, pulicată la Sibiu în 1919.

Florea Lucaci, 
eseist, 
Arad
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Dar, înainte de a supune poemul unui exerciţiu hermeneutic, 
consider necesar să ne lămurim cu câteva aspecte implicate 
de logica negaţiei. Pe scurt, negaţia este un operator logic care 
intervine în structura unei propoziţii, determinându-i calitatea. 
În forma standard a unei propoziţii cognitive afi rmative de for-
ma S este P, negaţia intervine determinând două variante, şi 
anume:

(i) S nu este P, caz în care reiese că subiectului logic îi lipseşte 
o anumită proprietate. Spre exemplu, în limbaj natural avem 
propoziţii de forma: Ion nu este fl exibil; Ion nu este căsătorit 
etc. Referindu-ne la primul exemplu, nu este greu să sesizăm 
că lui Ion îi lipseşte proprietatea fi zică de a fi  fl exibil, mlădios, 
iar la modul fi gurativ înţelegem că el nu se poate adapta uşor la 
împrejurări. În această variantă, negaţia separă subiectul logic 
de ceea ce este dat sau sugerat în predicat. 

(ii) S este non-P, caz în care negaţia iese din relaţia cu verbul a fi  
(este), trecând din structura propoziţiei în substanţa predicatului, 
care devine astfel negativ. Prin urmare, predicatul fl exibil din 
exemplul precedent devine negativ cu ajutorul prefi xului „in”, 
respectiv propoziţia iniţială devine Ion este infl exibil. Ei bine, 
predicatul negativ infl exibil antrenează multe sinonime, care, 
la rândul lor, atrag diverse conotaţii. Între „non-proprietăţile” 
lui Ion, afi rmate prin predicatul infl exibil reţinem: la nivel fi -
zic este greoi; sub aspectul calităţii gândirii îi lipseşte intuiţia, 
creativitatea; din perspectivă morală el poate fi  băţos şi chiar 
îngâmfat (proprietăţi negative), adică în raport cu semenii săi este 
sfi dător şi arogant, dar poate fi  şi intransigent, ferm (proprietăţi 
pozitive), respectiv el nu admite compromisul. Întrucât forma 
propoziţiei este afi rmativă, atunci non-proprietăţile antrenate de 
negaţie revin ca note cu sens negativ sau, dimpotrivă, cu sens 
pozitiv în conţinutul noţiunii care desemnează subiectul logic. 
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Astfel, din perspectivă ontologică, negaţia afi rmă o anume iden-
titate a subiectului, diferenţiindu-l de alte subiecte. 

Relativ la predicatele negative, Petre Botezatu susţine că „încep 
să fi e exprimate prin nume pozitive”, iar aceste „nume, pozitive ca 
formă, dar negative în fond (căci exprimă absenţa unor însuşiri), 
îşi pierd cu timpul rezonanţa negativă, trec pe furiş în lumea 
po zitivităţii”2. Implicit, reiese că negaţia presupune referinţa 
con textului, adică pe terenul unde operează „se încrucişează 
in   teresele, divergente deseori, ale gândirii formale cu acelea ale 
gândirii dialectice şi ale gândirii sociale. Negaţia are de slujit la 
trei stăpâni diferiţi, care se înfruntă uneori. Ea nu o poate face 
decât cu sacrifi ciul univocităţii, apărând pe scenă în diferite 
ipostaze”. Dar există totuşi un punct comun, adică „relativitatea 
negaţiei”, care se manifestă de la nivelul formal la cel existenţial. 
În acest sens, el precizează: „Logistica introduce negatorul ca 
simbol specifi c, teoria cunoaşterii dezvăluie rolul comparaţiei 
premergătoare, ontologia pune în contrast unirea cu separaţia 
lucrurilor, dialectica relevă rolul demiurgic al negaţiei”3.

Revenind la poemul Eu nu strivesc corola de minuni a lumii, 
putem afi rma că şi aici negaţia are un rol demiurgic. Pentru a şti 
dacă o asemenea afi rmaţie poate fi  susţinută sau nu, consider că 
trebuie să plecăm de la întrebările: Cum se ipostaziază negaţia în 
poemul lui Lucian Blaga? Ce semnifi caţii generează predicatele 
estetice? În ipostaza predicatelor estetice, negaţia mai păstrează 
sau nu o funcţie logică? 

(iii) Răspunsuri relative la prima întrebare:
Din analiza structurii versurilor, reiese clar că Lucian Blaga a 

mizat pe negaţie pentru potenţarea tensiunii poetice. Ca substrat 
2 Petre Botezatu, Semiotică şi negaţie. Orientare critică în logica modernă, 

Editura Junimea, Iaşi, 1973, p. 196.
3 Ibidem, pp. 197-198.
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logic al poemului avem ambele variante, adică în substanţa 
versurilor subsistă şi propoziţii de forma S nu este P şi de forma 
S este non-P. 

Prima variantă de propoziţie negativă se regăseşte în versul: 
Eu nu strivesc corola de minuni a lumii sau în versurile: nu ucid/ 
cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc/în calea mea… În formă standard 
a unei propoziţii negative (S nu este P), înţelesul respectivelor 
versuri poate fi  rescris astfel:

a) Poetul nu este agentul cunoaşterii.
Or, deducem că el, Poetul, neagă posibilitatea de a fi  cel ca-

re dezvrăjeşte lumea, închizând-o în structurile tautologice ale 
propoziţiilor cognitive. Însingurat în faţa lumii, el rămâne co-
pleşit de gânduri şi sentimente.

Cea de-a doua variantă, respectiv a propoziţiei negativ-infi nite, 
în care predicatul preia funcţia negaţiei, se regăseşte în versurile: 
eu cu lumina mea sporesc a lumii taină sau în: aşa îmbogăţesc şi eu 
întunecata zare/ cu largi fi ori de sfânt mister. Aici în descripţiile 
predicative se regăsesc două nume pozitive ca formă, respectiv 
taină şi mister, în care conţinutul negativ, acela de neînţeles, este 
o ipostaziere a tensiunii poetice, implicit a tensiunii sufl eteşti 
trăită de Poet. Totodată, intensele trăiri ale poetului presupun şi o 
transpunere simpatetică în ceea ce constituie misterul ce să  lăş-
luieşte în corola de minuni a lumii. Reducând înţelesul res pectivelor 
versuri la forma standard a unei propoziţii ne gativ-infi nite (S este 
non-P), avem:

 b) Poetul este agentul tainei
Dacă în propoziţia (a) subzistă relaţia de la individual la par-

ticular, adică dintre ceea ce se desemnează prin subiectul logic 
şi predicatul logic (simbolic I – P), în schimb în propoziţia (b) 
subzistă relaţia de la individual la individual, respectiv predicatul 
logic relevă o adâncire în sine al subiectului (simbolic I – I). 
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În cel de-al doilea caz, aşa cum rezultă din analiza lui Hegel 
asupra judecăţilor negativ-infi nite, „individualul este afi rmat ca 
unul ce se continuă în predicatul său”4. Este vorba, evident, de 
o paradoxală relaţie de identitate între Poet şi lume, deoarece 
pre dicatul negativ operează schimbări de sens în substanţa 
cu vintelor, îndeosebi atunci când au şi funcţia de predicat es -
tetic, precum taină şi mister, ambele negând posibilitatea cu-
noaşterii. 

Substratul logic susţine transformări de stare ontologică, 
respectiv Poetul devine, operând cu ideea lui Noica, un holomer, 
adică un individual-general sau Unul-multiplu. „Se întâmplă 
aşadar ceva care va face ca tot ce ne învăluie din afară să fi e, 
prin conştiinţa noastră, un «înăuntru», sau, cum spunea frumos 
Aristotel, ceva care face ca «sufl etul să fi e toate lucrurile».”5 În 
cazul lui Blaga, reiese că relaţia I – I ascunde o relaţie tranzitivă, 
adică pe măsură ce sporeşte a lumii taină cu largi fi ori de sfânt 
mister din preaplinul de mister al sufl etului de poet, se constituie 
comuniunea mistico-poetică sau asemănarea până la identifi care 
a Poetului cu Lumea, iar Lumea însăşi a ajuns să se adăpostească 
în poem, devenind Poezia. 

(iv) Răspunsuri relative la a doua întrebare:
Ce semnifi caţii generează predicatele estetice? Cum să în-

ţelegem că negaţia, care operează în termenii taină şi sfânt mis-
ter presupune această adîncire în sine a Poetului? Deoarece ex-
primă în mod exemplar non-cunoaşterea, ambii termeni care 
aparţin unei stranii familii de cuvinte, generează semnifi caţii 

4 G.W.F. Hegel, Ştiinţa logicii, traducere în limba română de D.D. Roşca, 
Editura Academiei, Bucureşti, 1966, p. 641.

5 Constantin Noica, Scrisori despre logica lui Hermes, Editura Cartea Româ-
nească, Bucureşti, 1986, p. 70.
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ciudate şi contradictorii. Când devin predicate estetice, atunci 
în respectiva familia de sinonime operează o relaţie paradoxală 
de tip inclusiv-disjunctivă. Este vorba de o conexiune care va fi  
lămurită după câţiva ani de Blaga, când elaborează două con-
cepte-metaforă, şi anume: cunoaşterea luciferică (de potenţare a 
tainei) şi cunoaşterea paradisiacă (de sublimare a tainei în ceva 
cunoscut).  

Revenind la poemul Eu nu strivesc corola de minuni a lumii, 
remarcăm faptul că negaţia, ipostaziată în obscuritatea tainei, 
pare a se dezvălui în câteva elemente identifi cabile, şi anume 
fl ori, ochi, buze şi morminte. Se poate ridica o întrebare: de ce 
pa  tru elemente? Fără îndoială, Blaga cunoştea simbolismul im-
plicat de cifra patru, care exprimă ordinea şi misterul exis tenţei. 
Poate că misterul numărului patru îşi găseşte expresia deplină 
în tetraktys-ul pitagoreic, care dă decada sau numărul perfect 
prin adunarea primelor patru numere (1+2+3+4). Acest concept 
pitagoreic este o idee matematică şi, totodată, un simbol metafi zic 
care dă seamă de principiile lumii, de armonia universului şi 
misterele existenţei divine. Și religia creştină şi-a asumat o parte 
din simbolismul cifrei patru, respectiv tetragrama sacră YHWH, 
numele Adam, cele patru fl uvii ale Paradisului, patru Evanghelii 
etc. 

Cele patru repere ale lumii, desfăşurate imagistic în poem, 
sunt încărcate de ciudate semnifi caţii contradictorii, care ba lan-
sează între pozitiv şi negativ, adică:

Florile. Relativ la lumea omului, intensă şi frumos mirositoare 
sau, dimpotrivă, ofi lită şi cu iz de moarte, fl oarea trimite la o 
cum pănă a contrariilor. Aceste semnifi caţii se desprind din cre-
dinţele ancestrale practicate în spaţiul satului românesc. Există 
chiar credinţa unui „proces: boboc-fl oare-fruct-sămânţă care 
par că ar imita vârstele omului şi şirul generaţiilor; destinul fl orii 
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este asociat cu destinul femeii, sortită procreării (înfl orire-dăruire 
în iubire-ofi lire, lăsând după ea să înfl orească alte vieţi); că este 
aşa este şi frecvenţa, în cazul tonului optimist, în care apar 
fată-boboc, fată-fl oare rourată, dar şi fată-fl oare scuturată, în 
care conotaţia este moralizatoare”6. Din perspectiva recreării ar-
tistice a temei, se consideră că „omologia simbolică între fl oare 
şi femeie reprezintă toposul poeziei şi literaturilor lumii, fl oarea 
e un simbol pasiv, e un receptacol al forţelor şi darurilor ura-
niene”7. Și în alte poeme Blaga concepe versuri care mustesc de 
sugestiile metaforice ale relaţiei fl oare – femeie.

Ochii. Cuvântul ochi generează semnifi caţii contradictorii, 
fi ind reper al luminii şi întunericului, al vieţii şi morţii etc. În-
tre sensurile fi gurate, respectiv existenţiale, morale şi estetice 
reţinem cele care subsistă în expresiile: a deschide sau a închide 
ochii, a scoate ochii cuiva, a arunca praf în ochii cuiva, a o sorbi 
din ochi pe cineva etc. Cuvântul ochi implică şi un sens mistic, 
dat de exemplu în sintagma duminica orbului din naştere, când 
se refl ectează asupra cuvintelor lui Iisus: „Atât cât sunt în lume, 
Lumină a lumii sunt”(Ioan 9, 5). Din perspectivă metafi zică, în 
ochiul înlăcrimat se oglindeşte suferinţa şi, deopotrivă, speranţa, 
cumpănirea dintre bine şi rău. Fără a mai insista, consider că 
şi alte exemple au căzut sub ochii poetului, determinându-l 
să cultive contrariile paradoxale, astfel că „tot ce-i neînţeles/ 
se schimbă-n neînţelesuri şi mai mari”. Și tot Blaga descoperă 
că lumina din ochii iubitei „sunt izvorul/ din care tainic curge 
noaptea…” (Izvorul nopţii), iar în alt poem, i se întâmplă să 

6 Romulus Antonescu, Dicţionar de simboluri şi credinţe tradiţionale româneşti, 
ediţie digitală 2016, p. 257.

7 Ivan Evseev, Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, editura Amarcord, 
Timişoara, 1994, p. 61.
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reac ţioneze, afi rmând: „nespus de-ncet/ pleopele-mi închid,/ 
îmbrăţişând cu ele tainic/ icoana ta din ochii mei, surâsul tău, 
iubirea şi lumina ta-/ pe lună, când ne scapără-n argintul nopţii/ 
pocalele de vin ca nişte ochi de fi ară” (Noapte).

Buzele. Cuvântul buzele, care desemnează elementele ana-
tomice care deschid sau închid gura, indică locul de care se leagă 
alte taine, pe aici intrând şi ieşind sufl etul omului, conform 
doctrinei creştine. De asemenea, de buze este legat sărutul, şi 
anume ritualul nunţii, al legământului şi uniunii dintre miri 
pe viaţă, dar şi ritualul sărutului de pe urmă, de despărţire, 
când omul se stinge din viaţă şi este dus în spaţiul sacru al ci-
mitirului. 

Dar poate mai importante sunt sensurile legate de rostul 
cuvântului, ale vorbirii sau, dimpotrivă, ale tăcerii. Sunt sensuri 
care exprimă misterul existenţei omului pământean, care-şi re-
vendică o origine divină. În această accepţiune el, Poetul, îşi 
rosteşte cuvintele, asemenea Creatorului. „Câteodată spun vor-
be cari nu mă cuprind,/ câteodată iubesc lucruri cari nu-mi 
răspund.” (Biografi e). Nu-i de mirare, întrucât uneori rostirea 
poate declanşa geneze neaşteptate, ca în dialogul cu Marele 
Anonim: „Zic: Tată, mersul sorilor e bun./ El tace – pentru că-i e 
frică de cuvinte./ El tace – fi indcă orice vorbă la el se schimbă-n 
faptă.” (De mână cu marele orb). Existenţiala frică de cuvânt, de 
tainica lui putere în care stă binecuvântarea şi blestemul, viaţa 
şi moartea, îl caracterizează. Între şoapta de iubire, strecurată 
printre buze şi cuvântul care afi rmă adevărul se desfăşoară 
spaţiul rostirii poetice şi fi losofi ce. „Rostirea omului este, dacă e 
po trivit gândită, solidară cu rostul lucrurilor. La capătul ei, deci, 
rostirea devine, într-un fel, tăcerea fi inţei”8, ne asigură Noica. 

8 Constantin Noica, Rostirea fi losofi că românească, în Cuvânt împreună despre 
rostirea românească, Editura Eminescu, Bucureşti, 1987, pp. 26-27.
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 Mormântul. Cuvântul mormânt desemnează locul marii 
tre ceri. În mod paradoxal, un spaţiu tainic se deschide spre a 
leaga şi, totodată, pentru a separa două lumi. În acel loc pare 
să se încheie pribegia omului pe pământ, dincolo drumul afun-
dându-i-se într-un mister cvasi-absolut. Și totuşi satul tradiţional 
românesc pare să se dedubleze straniu în spaţiul cimitirului, 
uliţele devenind cărările ce leagă mormânt de mormânt, pe 
familii şi neam. Numele şi anii însemnaţi pe cruci dau seamă de 
cei care au trecut în lumea de dincolo. Acolo, dacă asculţi – ne 
spune Blaga – poţi auzi trecerea timpului: „Ca în clepsidre/ prin 
orbitele morţilor ţărna curge/ măsurând timpul cetăţii. Puneţi 
urechea/ s-asculţi. Și-apoi iarăşi/ s-asculţi, dacă inima, jalnica, 
vechea, mai bate-şi-a cui?”(Drum prin cimitir).

(v) Răspunsuri relative la a treia întrebare:
În poemul Eu nu strivesc corola de minuni a lumii am putea 

vorbi de „conştiinţa poetică”, care anticipează instaţa „conştiinţei 
fi losofi ce”, înţeleasă de Blaga ca „produs de supremă veghe al 
omului”9. Intuiţiile cognitive din acest poem se vor concretiza 
peste ani într-o cercetare fi losofi că, Blaga defi nind prin ex pre-
siile „paradisiacă” şi „luciferică” modalitaţile cognitive ştiin ţi-
fi co-raţională, respectiv poetico-intuitivă. Cunoaşterii pa  radi-
siace, fi xată asupra obiectului, i se opune cunoaşterea luciferică, 
a cărui obiect „e totdeauna un «mister» , un «mister» care pe de 
o parte se arată prin semnele sale şi pe de altă parte se ascunde 
după semnele sale”, generând o „criză în obiect” manifestă sub 
forma unui tensionat echilibru lăuntric al contrariilor.10 

9 Lucian Blaga, Despre conştiinţa fi losofi că, în Trilogia cunoaşterii, Opere, vol. 
8, Editura Minerva, Bucureşti, 1983, p. 190.

10 Idem, Cunoaşterea luciferică, în Trilogia cunoaşterii, Ed.cit, p. 316. 
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În logica sistemului fi losofi c blagian, teoria cunoaşteii luciferice 
este menită să problematizeze misterul, jocul paradoxal al ne-
gaţiei între fanic şi criptic, care şi arată, şi ascund esenţa lumii. 
De asemenea, realizând minus cunoaşterea, reiese că „aceste ca-
tegorii abisale au funcţie modelatoare stilistic”, respectiv sunt 
„forţe creatoare”11 care asigură o anumită unitate între om şi 
lume. De altfel, o asemenea integrare la limita absolutului este 
an ticipată de Blaga în poemul „Daţi-mi un trup, voi munţilor”. 
În „nebunia” sa, care nu poate fi  decât sacră, poetul vrea o altă 
determinare, cum ar spune Noica, adică poemul pare să fi e 
simptomul unei maladii a spiritului, şi anume catholita. Pre-
caritatea fi inţei umane cere o împlinire într-un alt general, care 
să-i evidenţieze măreţia de dimensiuni cosmice: „Prin cos mos/ 
auzi-s-ar atuncea măreţii mei paşi/ şi-aş apare năvalnic şi liber/ 
cum sunt,/ pământule sfânt”. Cu mâhnire însă poetul re cunoaşte: 
„Dar numai pe tine te am, trecătorul meu trup”. 

Relativ la teoria lui Noica, în mod cert creaţia lui Lucian Blaga 
se regăseşte între cele „şase mari tipuri de afi rmare umană”, adică 
„şase feluri de a crea şi deopotrivă, s-ar spune, şase feluri de a 
construi sisteme fi losofi ce.”12 În cazul său, poezia şi fi losofi a sunt 
dependente de o paradoxală logică, de misterul creaţiei. 

11 Ioan Biriş, Lucian Blaga. Conceptele dogmatice, Editura Școala Ardeleană, 
Cluj-Napoca, 2020, pp. 38-39.

12 Constantin Noica, Șase maladii ale spiritului contemporan, Editura Univers, 
Bucureşti, 1978, p. 30.
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Horia Al. Căbuţi

Postulatul disimulării (I)

ÎNCHEIASEM ESEUL Epicicluri („Arca”, 
nr. 2/ 2020) cu afi rmaţia că limitele cu-

noaşterii noastre sunt irevocabil ferecate în-
tre trei legi: teoria relativităţii einsteiniană, 
principiul incertitudinii al lui Heisenberg 
şi teorema incompletitudinii formulată de 
Gödel. Prima fi xează marginile pătrunderii 
cu   getului şi percepţiilor noastre inclusiv 
teh nologice înspre întinderile cosmice, a 
doua către adâncimile ultime ale materiei 
iar a treia, poate de esenţa cea mai tragică, 
mar  chează fără putinţă de tăgadă fruntariile 
raţiunii noastre. Relativ, incert, incomplet. 
Sunt adevărate cenzuri ce ne rup aripile înal-
telor zboruri spirituale înmugurite odată 
cu apariţia umanismului care ne oferea un 
loc glorios în centrul absolut al universului, 
ca fi inţe libere, ca stăpâni ai acestuia. Ar fi  
momentul de a dezvolta puţin ideea. E poate 

Horia Al. Căbuţi, 
prozator, traducător, eseist, 
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şi o datorie patriotică, având în vedere că unul dintre cei mai 
lucizi şi mai aplecaţi fi losofi  inclusiv pe tematica îngrădirilor 
de mersului cunoaşterii, în pofi da unor sporadice şi mici excese 
de algebrizare a silogismelor, aparţine arealului nostru: Lucian 
Blaga. Iar dacă ar fi  să dăm o denumire în consonanţă cu cele 
trei principii enunţate mai sus cenzurii sale transcendente ce 
conferă şi titlul fundamentalului volum din 1934, aproape con-
temporan cu ele (relativitatea specială – 1905 şi cea generală 
– 1916, incertitudinea – 1927 iar incompletitudinea – 1931), a  -
ceasta ar putea fi  postulatul disimulării. Iată triunghiul devenit 
patrulater, cel de-al patrulea colţ privind înspre lume din 
unghiul mult mai catifelat, dar şi mai imponderabil, al gândirii 
metafi zice. Precizare: teorema lui Gödel, cum vom vedea în 
numărul următor, incumbă un aşa-zis spaţiu metamatematic 
ce dezvăluie inconsistenţele existente în cel curent operat prin 
logica tradiţională. Ca simetrie şi eleganţă a punerii problemei 
(extrem de importante, chiar determinante în lumea cercetării 
ştiinţifi ce), era necesară şi o perspectivă metafi zică drept în-
cununare a primelor două teorii fi zice.

Formularea, în zorii secolului 20, a teoriei relativităţii re-
strânse, a zguduit până dincolo de temelii, asemeni unui se-
ism catastrofi c, bazele fi zicii newtoniene, precum şi fun da-
men  tele fi losofi ilor milenare. Spaţiul şi timpul nu mai erau 
no ţiunile abstracte apriorice şi inviolabile cu ajutorul cărora ne 
modelam concepţiile despre natură, nici scena aridă, aplatizată, 
newtoniană, pe care actorii planetari se atrăgeau prin forţe 
obscure precum îndrăgostiţii mitici. Ci căpătau concreteţe 
fi zică şi instabilitate. Spaţiul, din categorie mentală, devine o 
structură în sine şi dobândeşte o elasticitate stupefi antă în preaj-
ma corpurilor astrale grele, curbându-se lasciv pe după forma 
lor, antrenând inclusiv lumina în meandrele sale. Şi până la 
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colapsare în inima monstruozităţilor 
gravitaţionale care sunt găurile negre; 
iar timpul aproape dispare ca noţiune, 
pulverizându-se în timpi, scurgeri pro-
prii fi ecărui observator în funcţie de 
viteza lui de deplasare sau situarea 
spa ţială. Context în care cosmosul 
nu mai răspunde la un ticăit unic, nu 
mai manifestă un prezent generalizat, 
ci e spart într-o infi nitate de pulsaţii 
locale, cu atât mai desincronizate 
cu cât au o amplasare în depărtări 

mai mari. Autorul teoriei însuşi recunoştea că s-ar 
înşela amarnic dacă ar încerca să dea „vreun sens 
simultaneităţii”. „Orice sistem de referinţă (sistem 
de coordonate) are propriul său timp; o indicare a 
timpului nu are sens decât atunci când se face în 
raport cu un corp (sistem) de referinţă determinat” 
(citatele şi referinţele sunt indicate în Consonanaţele 
de la fi nal).  Şocantă la apariţie, teoria relativităţii 
se dovedeşte în prezent esenţială în tehnologiile 
spa ţiale şi ale comunicaţiilor. Însă Blaga, în anii 
re spectivi, o analiza în termenii dogmei, concept 
tratat de el extrem de original şi care clădea Eonul 
dogmatic, primul volum al monumentalei Trilogia 
cunoaşterii. Căci, după cum explică fi losoful român, 
dogma nu este altceva decât „o sinteză metalogică, 
dar intracategorială, în transcendent”, care păstrează 
nealteraţi termenii cronospaţiali, cei „palpabili”, 
deci mai greu falsifi cabili, alungând în schimb din 
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domeniul operabil al logicii doar urzeala misterioasă ca atare 
a transcendentului/ fenomenului analizat. Einstein însă, de 
dra  gul legitimării logicii în sine a fenomenului, a procedat 
pe dos: a modifi cat nu esenţa sa, ci cadrul spaţio-temporal în 
care se desfăşoară, transferând astfel coerenţa logică asupra fe-
nomenului. Concret, marea „metafi zică” a fi zicii relativităţii 
este în fapt constanţa absolută a vitezei luminii (c), indiferent de 
viteza sistemului de observare, fapt ilogic pentru orice gândire 
de bun simţ: dacă te deplasezi cu un vehicul cu indiferent ce 
viteză şi aprinzi o lanternă, fi e spre direcţia înainte, fi e îndărăt, 
lumina se va îndepărta de sistem şi într-un sens şi în altul cu 
acelaşi tulburător şi neabătut c, cum vehiculul ar sta pe loc. Or, 
ca să valideze această aparentă anomalie, Einstein a extras din 
parametrii „normalului” nici mai mult, nici mai puţin decât 
contextul, spaţiul-timp, care se dilată/contractă în funcţie de 
mişcare şi poziţie. Ca să rezulte relativitatea mişcării, el nu 
variază viteza ci spaţiul şi timpul! Obţinea astfel o formulă „pur 
şi simplu absurdă. Ea violentează logica”! Blaga nu exagera. 
Pentru că în epocă tocmai se demonstraseră şi limitele logicii.

Însă latura care ţine direct de subiectul nostru este nu atât 
constanţa vitezei luminii ce ne creează mereu difi cultăţi mentale, 
cât faptul că nu poate fi  depăşită. Atingerea ei, după cum ne 
spune cercetătorul experimentalist Richard Muller cu umor, 
„nu-i o soluţie practică” întrucât ar necesita o energie infi nită, 
ceea ce cântăreşte infi nit mai mult decât universul însuşi. Fapt 
rezultat din calculul matematic al „dogmei” cronospaţiale la care 
tocmai ne-am referit, calcul nu foarte complicat, ce ar depăşi însă 
intenţiile textului. Nicio particulă materială posedând masă nu 
poate nici măcar atinge viteza luminii întrucât ar căpăta o greutate 
infi nită. Dar nici chiar fotonii, particulele mesager ale luminii, 
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cu masa zero, nu pot trece de această limită inebranabilă. Ceea 
ce ne anulează categoric posibilitatea de a cunoaşte, în pofi da 
avansatelor noastre tehnologii observaţionale, mai mult decât 
felia de univers aşa-zis vizibil. Adică sectorul, probabil minuscul, 
din care informaţia fotonică a apucat să ajungă până la aparatele 
noastre. Respectiv cam 14 miliarde de ani-lumină jur-împrejurul 
boltei, cât e perioada scursă de la big bang. În rest, totul este şi va 
rămâne în veci o sumbră necunoscută scufundată într-o beznă 
fi zic-metafi zic impenetrabilă. Dacă privim lucrurile din unghiul 
metafi zicii profesorului din Lancrăm, aspectul problemei nu se 
modifi că. Aşa cum, fi zic, c-ul ne blochează cunoaşterea globală 
a cosmosului, metafi zic, Marele Anonim (denumire generică 
şi neteologică dată de Blaga transcendeţei), dar nu numai el, 
ci orice obiect al cunoaşterii ce ţine de sferele de dincolo de 
percepţiile directe – şi în cele din urmă, pe linia criticismului 
kantian, orice lucru supus analizei – nu se revelează integral sub 
nicio formă la modul concret, pozitiv, cunoaşterii umane, decât 
ca mister, ca disimulare. „Cunoaşterea individuată, în oricare 
din formele ei, e în fi rea ei «transcendent censurată». Defi nitiv 
şi irevocabil censurată. (...) modurile pozitive ale cunoaşterii 
individuate sunt de aşa natură încât prin ele nu se ajunge decât la 
o revelare disimulatoare a misterelor existenţiale”. Realitate din 
care omul cercetător nu are decât soluţia de a extrage la modul 
pozitiv partea eventual accesibilă, analizabilă logic a obicetului 
de cunoscut, iar pentru diferenţă, majoritară, să accepte misterul 
ei, să se aşeze „pluriform” în el, să îl asimileze şi eventual să îl 
prefacă în „semne cognitive subiective” echivalente. Însă con-
vertirea misterului în non-mister e exclusă. Nici măcar aşa-
zisele revelaţii pe care istoria le mărturiseşte din abundenţă nu 
izbutesc să spargă această barieră întrucât, dincolo de problema 
credibilităţii lor, conţinuturile ce rezultă din ele se încadrează 
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în aceeaşi paradigmă a disimulării. Ele nu reprezintă decât 
„iluzia adecvaţiei”, nu transformă câtuşi de puţin misterul în 
antipodul său, doar, în cel mai bun caz, ar putea ceda un dram 
pe scara intensităţilor sale „indefi nit atenuabile”, dar niciodată 
anihilabile. Ţine de proiectul cosmic al Marelui Anonim, unul 
„totalitar” şi „preventiv”, ce-şi mânuieşte cu abilitate cel mai 
redutabil instrument al său, cenzura transcendentă, c-ul dog-
matic-epistemologic, ca să se apere de agresivitatea şi nesaţul 
cunoaşterii umane.

Dar să revenim la viteza luminii ca factor distorsionant şi 
relativizator al timpului. Fizicianul veronez Carlo Rovelli deduce 
din asincronicitatea clipei/clipelor prezentului descoperită de 
Einstein existenţa unui aşa-numit prezent extins, ca „zonă in ter-
mediară” între trecut şi viitor. Faţă de gânditorii ce au presărat 
harta cunoaşterii timp de două milenii şi jumătate şi care au 
avut tendinţa de a abstractiza radical noţiunea de prezent 
(Aristotel considera clipa un număr), a o exclude din rândul 
fe  nomenelor fi zice (Kant şi claustrarea timpului în mental, ca 
formă a simţului intern) şi până la dizolvarea bergsoniană într-o 
pură subiectivitate psihologică, prezentul extins analizat de 
cercetătorul italian are o desfăşurare concretă şi geometrizabilă. 
Poate fi  reprezentat printr-un con spaţio-temporal cu vârful 
amplasat în momentul în care tastez exact acest cuvânt şi cu 
generatoarele (liniile ce unesc vârful conului cu fi ecare punct 
al cercului bazei) semnifi când viteza luminii, iar baza împinsă 
spre înapoi, până la marginea universului văzut. El include în 
volumul său toate evenimentele cosmosului pe care eu le percep 
când tastez acest cuvânt, dar care s-au desfăşurat cu mai multă 
sau mai puţină vreme în urmă, atâta cât a avut nevoie informaţia 
luminoasă să ajungă de la ele până la mine. Şi exclude tot ce se 
afl ă înafara lui, dincolo de pragul demiurgicei viteze. Te include 
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şi pe tine, cititorule (dacă exişti...), oriunde te-ai afl a pe pitorescul 
pământ, despărţit de prezentul meu doar cu nişte milionimi de 
secundă. Dar include şi strălucirea primelor galaxii ce-şi trimit 
licăririle înspre noi de acum 13 miliarde de ani! Dacă aş poseda 
un telescop chiar modest şi l-aş îndrepta în clipa aceasta înspre 
galaxia Andromeda (situată la 2,5 milioane de ani-lumină) aş 
percepe acum fotonii ce s-au desprins de puzderia ei de stele pe 
când primele forme antropoide, homo erectus ori homo habilis, 
îşi ciopleau cu chinuri, spaime şi înfometare, din piatră, precarele 
unelte ascuţite cu care să despice pielea animalelor capturate. 
Mutând apoi focalizarea pe nebuloasa Voalul din Constelaţia 
Lebedei (2400 a-l) aş face cunoştinţă cu lumina ivită la vremea 
în care, la Atena, Platon tocmai îşi înfi inţa Academia ce urma să 
pregătească de-a lungul a vreo nouă secole minţile ascuţite ale 
tinerilor fi losofi . Mişcând din nou obiectivul, aş da peste astrul 
Saiph din Constelaţia Orion (715 a-l) prezentifi cându-mă cu 
epoca în care Dante lucra inspirat la Divina Comedie. Alegerea 
nu e tocmai întâmplătoare. În abordarea relativităţii generale, 
Einstein a utilizat matematica Gauss-Riemann a spaţiilor curbe 
ce implică pluridimensionalitatea, respectiv existenţa unor di-
mensiuni spaţiale sporite faţă de cele trei perceptibile de noi. 
În descrierea „topografi ei” ultimului cerc al paradisului (cântul 
XXX: „pare-închis, el ce-nchide toate”) se pare că Dante a avut 
la modul mai mult decât genial intuiţia sferei 4-dimensionale, 
aşa cum remarcă matematicianul american Mark Peterson 
(imaginea a două sfere care se închid reciproc depăşeşte puterea 
noastră intuitivă, nu însă şi pe a marelui poet fl orentin!). Toa-
te aceste evenimente, şi un număr insondabil de altele, fan-
tastic de multe, intră în conul extins al prezentului/urilor 
noas tre. Dar dincolo de generatorarele impasibile ale conului, 
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acolo unde informaţia se ascunde în dosul vitezelor mai mari 
decât c, inaccesibile, e instalată perdeaua grea a misterului ne-
pătruns, infi nit, a disimulării, a epistemei dogmatice, a „mi-
nus-cunoaşterii”. Lumea noastră se rezumă doar la un biet 
con raportat la restul nemărginit al spaţiu-timpului. Postulând 
ine vitabilul: aceasta este anemica bătaie a cunoaşterii noastre 
tranşată cinic de cumplita viteză a luminii. Pragul fi nitudinii 
noastre insurmontabile. Un alt redutabil acrobat conceptual 
al timpului, Vladimir Jankélévitch, succesorul subiectivităţii 
temporale bergsoniene, punctează şi mai necruţător această 
limită fotonic-fantomatică între fi nit şi etern. Ea ne marchează, 
spune el, imposibilitatea relaţionării inclusiv cu Dumnezeu 
întrucât, oricât de fantastică este viteza luminii, îi va lua totuşi 
o secundă, chiar şi „simbolică”, să parcurgă cei 300.000 de 
kilometri. Iar această secundă „va fi  mereu infi nit depărtată 
de ubicuitatea şi de instantaneitatea divine, de omniprezenţa 
spaţială şi de eternul prezent” al acesteia. Eternitate care, pe 
schemă wittgensteiniană, dar din alt unghi, „respinge din faşă 
vorbirea: căci vorbirea presupune timpul...”

Astfel încât, dacă fi losoful francez ne refuză vorbirea, să 
a runcăm o ultimă privire prin telescop. Îl fi xăm de data aceasta 
pe steaua Mizar din Constelaţia Ursa Mare (86 a-l). Luminiţa 
abulică ce intră în obiectivul meu când tastez chiar acest cuvânt 
s-a desprins de pe suprafaţa astrului simultan cu o altă lumină, 
mult mai importantă, mult mai semnifi cativă: este lumina pri-
mului tipar al volumului Censura transcendentă.

*
Să revenim la adagio-ul lui Vladimir Jankélévitch referitor la 

eternitatea ce nu poate fi  „exprimată” decât prin tăcere. Idee făcută 
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celebră în secolul trecut de Wittgenstein, ea având însă rădăcini 
anterioare, pe linia de gândire Kant-Schopenhauer. Idee atât de 
puternică încât i-a clintit din feeria pozitivistă chiar şi pe marii 
fi zicieni. Este cazul laureatului Nobel Werner Heisenberg: „lumea 
trebuie împărţită între ceea ce se poate exprima clar şi restul, 
despre care trebuie să tăcem” – ne spune eminentul cercetător 
în volumul său autobiografi c. Aici însă nu mai este vorba despre 
metafi zica în sens tradiţional, ci mai curând despre o zonă pe 
care am putea-o numi infra-fi zică. Dar nu ca tulbure spaţiu mai 
degrabă metaforic/psihologic, simetric al metafi zicii în raport 
cu realitatea, ori doar un ingenios joc de cuvinte, cum se mai 
utilizează în literatură (Ana Blandiana), ci literal, ca investigaţie 
a fi zicii în regiunile situate „dedesubtul” materiei, în minusculul 
areal al instabilităţilor cuantice. Tăcerea heisenbergiană e de fapt 
generată de nedeterminare (denumirea originală a Principiului 
incertitudinii), de imposibilitatea de a stabili cu exactitate pa-
rametrii de acţiune ai particulelor subatomice. Ideea i-a scăpărat 
la o plimbare nocturnă solitară (implicit în tăcere...) printr-un 
parc din Copenhaga, în 1927, gândindu-se la urma lăsată 
de traiectoria unui electron prin camera cu ceaţă (singurul 
instrument de „detecţie” a particulelor existent în epocă) ce nu 
înfăţişa continuitate, ci o succesiune punctiformă de picături 
de condens. Evident, primitivismul sistemului experimental 
nu putea genera nicio exactitate cantitativă ori subtilitate ma-
tematică, dar el a reprezentat scânteia ce-a declanşat intuiţia 
cercetătorului. A doua zi, la lumina tăioasă a dimineţii nordice, 
s-a născut şi ecuaţia „revelaţiei”. Ea ne spune în simboluri că 
este imposibil să determinăm simultan cu precizie şi poziţia, şi 
viteza unei particule. Măsurarea exactă a poziţiei implică erori 
semnifi cative în afl area vitezei şi reciproc. Descoperirea urma să 
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deschidă porţile către subteranele materiei, acolo unde lucrurile 
sunt ameţitor de alunecoase.

Lui Lucian Blaga teoria cuantică nu îi era necunoscută, el îi 
chiar face o analiză sumară în Eonul dogmatic, dar nu în pro-
funzimile ei bulversante care se cercetau tocmai când îşi elabora 
Trilogia, ci în aspectele de la care în fapt a pornit totul: cele 
ţinând de dualismul corpuscular-ondulatoriu al luminii. Plecând 
de la ambiguităţile profunde ale noii fi zici studiate de Louis de 
Broglie, cel obligat să admită simultan în aceeaşi formulare pe-
rechile antagonice particulă-undă, discontinuu-continuu ce de-
fi nesc comportamentul luminii, comportament ce sfârşeşte în 
„incomprehensibil”, fi losoful român îşi extrage imediat de aci 
combustia pentru conceptele sale metafi zice: „ştiinţele exacte se 
apropie de limita unde minus-cunoaşterea devine o necesitate”. 
Minus-cunoaştere, dogmă, mister, disimulare, iată principiile 
blagiene care, privind retrospectiv mecanica cuantică în ceea ce 
a dobândit ea în plus în încă aproape un secol de cercetare, se 
potrivesc şi acum mai bine ca oricare alte categorisiri.

Să detaliem un pic principiul lui Heisenberg, aşa cum l-a 
interpretat mentorul său şi întemeietorul Şcolii atomiste de 
la Copenhaga unde s-au pus bazele teoretice şi riguorase ale 
cu  anticii. Niels Bohr explică faptul că măsurarea acţiunii elec-
tronului necesită bombardarea lui cu o cuantă de lumină a cărei 
refl exie de pe obiect va fi  studiată de observator (aşa cum şi un 
obiect macroscopic poate fi  perceput şi evaluat doar prin lumina 
pe care o refl ectă). Ea va afecta inevitabil mişcarea electronului. 
O cuantă cu lungime mare a undei (frecvenţă mică) este mai 
puţin energică şi îi infl uenţează nesemnifi cativ mişcarea, in-
dicându-ne o viteză a particulei relativ precisă, dar nu conferă 
exactitate poziţionării sale la un moment dat. Bombardându-l în 
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schimb cu un foton îngust, de frecvenţă mare, mult mai energic, 
poziţia sa va deveni clară, în schimb impactul va modifi ca 
deplasarea electronului făcând imposibilă determinarea vitezei. 
Iată că şi din acest experiment, nu numai din teoria dualismului 
luminii, decurge „incomprehensibilul” lui de Broglie, atribut 
pe care Bohr l-a retrogradat de-a dreptul la „iraţional”. Fapt 
ce înfăţişează sever şi neplăcut limitele noastre în a descifra 
în detaliu comportamentul elementar al materiei. Cu toate că 
au existat controverse pe subiect. Anton Dumitriu îi citează 
pe fi losofi i pozitivişti Philipp Franck şi Moritz Schlick care 
consideră că infl uenţarea comportamentului materiei de către 
experimentator „nu are sens ştiinţifi c”. Faptul că măsurătoarea 
noastră nu izbuteşte să surprindă esenţa fenomenului nu în-
seamnă că el ca atare nu ar reprezenta o realitate certifi cabilă, 
ci viciul aparţine experimentului, iar ameliorarea lui ar duce 
la rezultate precise. Dar lucrurile nu stau nicidecum aşa. În 
cele din urmă, chiar şi logicianul român a admis că relaţiile 
de incertitudine ale lui Heisenberg, pe lângă faptul că trasează 
limitele exactităţii cunoştinţelor noastre fi zice, „pun în acelaşi 
timp o barieră intuiţiei noastre, care nu poate fi  depăşită”. Fapt 
vădit de întreaga evoluţie următoare a mecanicii cuantice 
care, pe lângă stranietatea ei, deschide porţile către elaborarea 
unei adevărate fi losofi i a domeniului. Structurată tocmai pe 
această relaţie dintre obiectul/fenomenul cercetat şi subiectul 
ex perimentator. Pentru că există întotdeauna un confl ict între 
lumea macroscopică a observatorului şi infra-scopia sub-ato-
mică, regulile celor două „realităţi” fi ind divergente, încât niciun 
tip de cunoaştere nu poate evita acest binom. Oricât ar fi e ea 
de „ştiinţifi că”. Mai mult decât atât, se pare că ireconciliabilul 
existent între termeni tinde în fi nal să-l aneantizeze pe unul 
dintre ei.
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Pentru a dovedi ideea e necesar să intrăm mai adânc în spa-
ţiul instabilităţilor din tărâmul elementariilor. Totul porneşte 
de la faptul dovedit teoretic, dar într-o anumită măsură şi ex-
perimental, că micro-particulele nu se deplasează univoc între 
două puncte, precum bilele de popice, ci mişcarea se pro duce 
după principiul undelor. Traiectoria lor, în loc de a fi  liniară, 
ocupă o suprafaţă extinsă (funcţie de undă); iar pe aria acesteia 
particula poate fi  situată la un moment dat în oricare dintre 
punctele ei, chiar în mai multe deodată (!), după anumite grade 
de probabilitate. De la peretele nordic al laboratorului până la 
cel sudic, ea poate fi  găsită cu cea mai mare rată statistică la 
mijlocul geometric al încăperii; însă există posibilitatea de a fi  
afl ată şi lângă cel estic, şi în garajul institutului, şi dând un ocol 
Polului Nord, dar şi hoinărind prin preajma planetei Saturn. 
Sau chiar şi-şi. În momentul în care laborantul introduce pe 
traseu un detector, toate probabilităţile „exotice” colapsează 
şi particula va fi  „prinsă” pe linia directă. Omul infl uenţează 
com portamentul cuantei care se „îmblânzeşte” instantaneu din 
insubordonarea ei, în momentul măsurătorii. Dar nu complet, 
căci Heisenberg a demonstrat incertitudinea poziţiei şi a vitezei 
în cadrul traiectoriei rămase; însă fenomenul este mult mai 
complex. Electronul, sub observaţia fi zicianului, îşi schimbă 
însăşi natura. El nu mai vibrează imponderabil şi incontrolabil 
hălăduind imaterial prin univers, ci devine brusc corpuscul, 
cu masă, sarcină şi impuls, afi şând parametri de materie, cu 
rol bine determinat în structura atomului, capabil să creeze 
interacţiuni şi chimie. Această inconsecvenţă endemică l-a de-
terminat pe fi zicianul Richard Muller să vorbească despre un 
„spirit” al electronului pe care, dacă ne străduim cu orice preţ 
să îi determinăm experimental funcţia de undă, îl debilităm, 
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„imediat, irevocabil şi instantaneu” (spunând-o pe aia dreaptă, 
în fapt experimentatorul e cel debilitat, în timp ce electronul îşi 
continuă imperturbabil existenţa sa spectrală...). Ceea ce ne pune 
în imposibilitatea de a răspunde la întrebarea ce este el, undă sau 
particulă. Nici una, nici alta, nici amândouă, situaţie în care ar 
trebui introduşi în fi zică termeni noi, combinaţii între ele, gen 
„undiculă”. Italianul Carlo Rovelli ne dă o viziune mai generală 
a acestor aspecte: „Mecanica cuantică ne arată că lumea, cu cât o 
privim mai în detaliu, cu atît e mai puţin constantă... Este o lume 
a vibraţiilor, a permanentei fl uctuaţii, o forfotă microscopică de 
microevenimente efemere” (subl. n.). O „spumă cuantică” în care 
inclusiv coordonatele carteziene decad în derizoriu. O lume 
ce îşi schimbă aspectul sub supravegherea umană, căpătând 
de-abia atunci înfăţişarea pe care o percepem; altfel, în natura 
ei, fi ind doar o nesfârşită şi incognoscibilă perdea de ondulaţii şi 
trepidări indescifrabile. O simfonie de vibraţii în acord-dezacord 
perpetuu şi ubicuu, o stare nediferenţiată de tremurări şi zbateri 
sterile ale nimicului. John Archibald Wheeler, unul dintre cei 
mai apropiaţi colaboratori ai lui Bohr şi Einstein, puncta extrem 
de curajos aiuritoarea idee. Iat-o, în citarea cercetătorului şi 
scriitorului englez John Hands: „universul are nevoie, pentru 
a exista, de prezenţa unor observatori conştienţi care să-l facă 
real... Universul exista într-un fel de stare fantomatică, până 
când fi inţele conştiente l-au observat, colapsând astfel funcţia 
de undă pentru întregul univers şi conferindu-i existenţă fi zică” 
(subl. n.). Cu alte cuvinte nimic determinat nu există până nu 
survine privirea noastră conştientă, intelectul nostru aspirant 
la a fi  cunoscător. Spectaculoasă resuscitare a idealismului ab-
solut de tip Fichte care nega existenţa fenomenelor exterioare 
eului, ele fi ind doar produsele acestuia. Doar că i s-a adăugat 
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un pretenţios eşafodaj matematic. Singura diferenţă e marcată 
de acea derutantă funcţie de undă a naturii (normal, pe vremea 
fi losofului german conceptul de câmp mai avea vreun secol 
până să vină pe lume) care ar poseda totuşi un gen de realitate 
şi înafara observării umane. Dar este aceasta într-adevăr o rea-
litate atâta vreme cât, „nederanjată”, nu se manifestă prin nicio 
formă recognoscibilă, cantitativă? Ori nu-i decât respiraţia 
inodoră a unor elegante ecuaţii diferenţiale? Cititorul va gândi 
că s-a cam întrecut măsura. Dar ideea a fost frământată şi în-
toarsă pe toate feţele de nume uriaşe ale cugetului. Un singur 
exemplu: Bergson. Iată cum o sintetizează specialistul autohton 
în fi losofi a sa, Constantin Antoniade: „Cunoştinţa pură are să ne 
arate că realitatea este continuă; însă mintea noastră, condusă 
de trebuinţele fundamentale ale vieţii, îmbucătăţeşte acest real 
continuu în lucruri dinscontinui şi astfel lumea externă, una şi 
continuă, ne apare împărţită în lucruri, multiplă şi discontinuă”. 
Şi puţin mai încolo, şi mai tranşant: „Universul n-ar fi  decât o 
masă de materie pe care imaginaţia o fărâmiţeşte în molecule şi 
atomi”. Acelaşi principiu al unei realităţi primordiale compusă 
dintr-o haotică substanţă (sau câmp) amorfă, căreia numai şi 
numai conştiinţa îi conferă o confi guraţie organizată. Ce me-
canism mental a putut declanşa această contestare radicală a 
realităţii obiective, atât la gânditori, cât şi la cercetători de primă 
mână? Răspunsul cel mai la îndemână ar fi : imposibilitatea de 
a accesa şi desţeleni teoretic cu acurateţe zonele elementare ale 
lumii noastre, neputinţă derivată din Principiul incetitudinii al 
lui Heisenberg.

„Ştim că nu îi putem cere lumii să fi e exactă” – ne mărturiseşte 
Jacob Bronowski, autorul şi realizatorul unor documentare şti-
inţifi ce BBC de largă audienţă; „principiul lui Heisenberg afi rmă 
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că nu există evenimente, nici chiar evenimente atomice, care 
să poată fi  descrise cu certitudine, adică cu toleranţă zero”. Şi 
astfel ajungem din nou în ograda trilogică a lui Lucian Blaga. 
Nu putem „scăpa” de mister nici în cel mai elementar act de 
cunoaştere. Tot ceea ce descriu cercetătorii cu privire la in-
sondabilul univers infra-scopic posedă integral parametrii 
transcendenţei existenţiale centralizate din viziunea fi losofului 
român. Coordonată de Marele Anonim, denumire intenţionat 
neutră conferită de Blaga, spre a nu cădea în vreun „abuz me-
taforic” pretenţios ori pompos gen „raţiune imanentă”, „eu 
absolut”, „Tată extramundan” etc. Acolo, în străfundurile su-
b atomice bântuite de incertitudine, de dualităţi nefi reşti, 
de cameleonism „undicular” şi ubicuitate, ce nu se lasă sub 
niciun chip prinse în rigori analitice ci doar în tulburi teorii 
pro  babilistice, acolo zace misterul absolut al oricărui demers 
epistemologic. Nivel se pare mai straniu şi mai tulburător decât 
cel al tărâmurilor astrale insondabile care sunt prea îndepărtate 
ca să aibă vreo infl uenţă asupra vieţilor noastre. Ciudata lume 
cuantică în schimb se desfăşoară aici, în adâncimea nisipului pe 
care păşesc, în cristalul apei pe care o sorb însetat, în peticul 
bătătorit de epidermă cu care împing sacadat clapele tastaturii. 
O transcendenţă azvârlită la o mie de miliarde de ani lumină 
îmi e total indiferentă pentru că nici măcar ea, presupunând 
că ar fi  interesată intuitiv de existenţa mea, nu ar avea acces la 
vreo informaţie despre mine. Cum şi incantaţia mea către ea ar 
rămâne suspendată veşnic printre bolţi, într-o hoinăreală fără 
ţintă şi sfârşit, zburătăcind agonic cu 300.000 km/s. În schimb, 
Marele Anonim mai degrabă sălăşluieşte extrem de confortabil 
în „funcţia de undă” a mierlei care s-a oprit o clipă pe pervazul 
ferestrei, a spumei „cuantice” plutind pe aroma cafelei din 
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ceaş ca de pe colţul biroului şi în milioanele de conexiuni ne-
uronale electro-chimice ce s-au stabilit în scoarţă în pre-clipa 
în care tastez chiar acest cuvânt. În broboanele de sudoare ale 
laborantului surescitat şi în insolenţa „spiritului” electronului 
ce se corporalizează doar când bietul fi zician îşi aruncă privirea 
exasperată înspre el. De acolo îşi prezervă cu suverană îndărătnicie 
secretele înverşunate căutate fremătător de intelectul omenesc. 
De acolo, asemeni Primului Motor aristotelian, generează frea-
mătul tăcut şi obscur al cuarcilor şi fotonilor, dansul ritualic 
elementar ce pare să mărturisească cu totul alte tărâmuri, alte 
înţelesuri. Smintind cugetul ce încearcă neputincios a-i descifra 
ciudăţeniile. De ce face asta? – ar veni întrebarea de bun-simţ, 
în fapt, pentru profesioniştii gândirii conceptuale, doar o in-
terogaţie prostească şi inutilă. Însă Lucian Blaga, fi losof, dar şi 
mare poet, încearcă totuşi răspunsuri (poate că tocmai în asta 
constă măreţia demersului său metafi zic): „Probabil atingerea 
«adevărului transcendent» ar echivala cu o serioasă primejdie 
de natură tot atât de ascunsă ca orice transcendenţă. Bănuim că 
primejdia aceasta pândeşte şi ameninţă de-a dreptul echilibrul 
existenţial”. Primejdie se abate asupra subiectului cunoscător 
care „ar putea fi  smuls din aderenţele sale creaturale, şi astel scos 
din echilibrul său, de o asemenea cunoaştere”. Dar ameninţă şi o 
altă primejdie, de data aceasta de anvergură apocaliptică: pentru 
însuşi Marele Anonim, care „ar putea fi  scăzut în potenţa sa, şi 
în parte zădărnicit în intenţiile sale de o asemenea cunoaştere 
individuată. Orice eventuală cunoaştere absolută, proprie unui 
subiect periferial al existenţei, ar însemna un pericol de des-
centralizare a existenţei”! Mai prozaic, Blaga o zice în cele din 
urmă pe şleau: „o asemenea cunoaştere ar echivala cu o castrare 
parţială a Divinităţii”! De aici, „reţeaua de factori izolatori” cu 
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care ne împresoară, constând în legi fi zice inexpugnabile prin 
care „se apără pe sine şi toate misterele derivând din el”, prin care 
„ne înşală şi ni se sustrage metodic”. Şi, de fapt, cât de „simplă” 
matematic este întreaga problemă: ori viteza, ori poziţia...
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Cosmin Victor Lotreanu

Preliminariile unui „Apel” 
fondator. Charles de Gaulle 
şi orele dramatice ale Franţei 
(mai-iunie 1940) 

„Franţa imemorială, copleşită de 
Istorie, asasinată de războaie şi 
revoluţii, pendulând fără odihnă între 
grandoare şi declin, dar renăscută, 
de la un secol la altul, prin geniul 
reînnoirii.”

                  Charles de Gaulle 

ANUL ACESTA, la 80 de ani de la un 
gest istoric, cu urmări fundamentale 

în istoria Franţei şi a lumii („Apelul” din 18 
iunie 1940) avem posibilitatea de a refl ecta 
asupra climatului epocii, curajului „celui 
mai ilustru dintre francezi”, cum avea să îl 
numească pe Charles de Gaulle preşedintele 
René Coty în 1958, credinţei absolute în 
victorie, până la urmă fi delităţii faţă de pro-
pria naţiune. Fidelitatea este un atribut im-

Cosmin Victor Lotreanu, 
Consul General al României 
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portant, gândit în termen de loialitate şi 
patriotism autentic. Gheorghe Eminescu, 
într-o lucrare asupra lui Napoleon I scria 
că, la momentul de mare încărcătură 
emoţională al repatrierii rămăşiţelor pă-
mânteşti ale fostului împărat al Franţei 
(Paris, 15 decembrie 1840; Victor Hugo 
avea să spună în mod sim bolic: „Sire! Re-
intraţi în capitala Voastră!”), la ve  derea 
mareşalului Henri Gatien Bertrand 
(fost militar apropiat de Napoleon I, 
autor al faimoaselor Caiete din Sfânta 
Elena, insula unde l-a însoţit în exil, în 

ultimii săi ani de viaţă), mulţimea prezentă a strigat 
„Trăiască fi delitatea!” 

Franţa din vara anului 1940 era o ţară în derută. 
Guvernul condus de premierul Paul Reynaud os-
cila între capitulare şi continuarea luptei alături de 
Anglia, în colonii, în primul rând în Africa de Nord. 
Personal premierul a susţinut necesitatea ca Franţa 
să reziste, opinie împărtăşită de noul sub-secretar 
de stat de la Ministerul Apărării (5 iunie 1940), ge   -
neralul Charles de Gaulle. Problema a fost în să 
atitudinea defetistă a mai multor membri ai Ca bi-
netului precum şi a majorităţii liderilor militari. Mă 
refer în primul rând la generalul Weygand şi, mai 
ales, la mareşalul (vice-premier la acel moment) 
Philippe Pétain. Sunt multe de spus asupra destinului 
acestuia din urmă, asupra alegerilor sale, asupra po-
liticii asumate. „Eroul de la Verdun”, unul din sim-
bolurile Franţei victorioase în anul 1918, s-a pro-
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nunţat asupra acceptării, în faţa Reich-ului, a unei înfrângeri pe 
care a considerat-o inevitabilă. Defetismul mareşalului Pétain 
a fost probabil infl uenţat nu numai de realitatea din teren aşa 
cum a perceput-o la momentul respectiv dar şi de modelul sta-
tal al Spaniei lui Franco (Pétain a fost anterior ambasador al 
Franţei la Madrid) sau de neîncrederea, ca militar, în regimul 
parlamentar al Republicii a III-a. Ceea ce mai târziu se va forma 
ca „Statul Francez”, cu capitala la Vichy, va fi  tocmai un model 
de organizare statală cu totul opus celui republican. Din păcate, 
aspect simbolizat de întâlnirea cu Adolf Hitler de la Montoire 
(24 octombrie 1940), Pétain a ales calea colaboraţionismului, 
aspect ce nu a împiedicat ocuparea ulterioară a „Zonei Libere” 
franceze de către armata germană, la 11 noiembrie 1942. 

Charles de Gaulle a ales un alt drum, cel al continuării re-
zistenţei. Privind retrospectiv şi meditând asupra cuvintelor 
fi losofului Jules Lagneau („Certitudinea este un aspect profund 
în care gândirea nu se poate menţine decât prin acţiune”), putem 
afi rma că profesiunea de credinţă a generalului a fost curajul, 
convingerea sa privind victoria fi nală. Conduita lui de Gaulle în 
război a fost una loială faţă de patrie iar afi rmaţiile generalului, 
după cum ne arată mai multe documente, sunt edifi catoare. De 
pildă, într-o scrisoare trimisă de pe front soţiei sale, la 2 iunie 
1940, de Gaulle scrie că „de pe 15 mai nu am dormit trei nopţi. Te 
îmbrăţişez cu toată inima mea ce te iubeşte... Nimic nu contează 
mai mult decât asta: Trebuie salvată Franţa.” Cum altfel pot fi  
interpretate şi următoarele cuvinte: „Să fi m fermi şi fi deli. La 
capătul suferinţelor noastre se afl ă cea mai mare glorie a lumii, 
cea a oamenilor care nu au cedat.” 

Numirea generalului de Gaulle ca sub-secretar de stat la 
Apărare a fost primită de alţi membri ai Guvernului cu răceală, 
cu neîncredere dusă până aproape de absurd. Mareşalul Pétain 
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a afi rmat că aceasta (numirea) „nu este făcută pentru a aranja lu-
crurile” iar generalul Weygand a reproşat premierului Reynaud 
că a numit în funcţie „un copil.” La acea dată Charles de Gaulle 
avea 50 de ani... Pe de altă parte, nominalizarea lui de Gaulle, 
legiferată odată cu apariţia sa în „Journal Offi  ciel” la 6 iunie 1940 a 
fost salutată de militari vizionari precum generalul Jean de Lattre 
de Tassigny, după cum o spune acesta din urmă, într-o scrisoare 
trimisă soţiei sale la 7 iunie 1940: „Remaniere ministerială. De 
Gaulle în Guvern. Curios dar, în fond, trebuie să apară oameni 
tineri, care au idei, imaginaţie, care trec la acţiune.” 

De Gaulle a avut în iunie 1940 două deplasări succesive la 
Londra. Prima a fost determinată de ordinul premierului Paul 
Reynaud, personaj politic decis să continue războiul. Între ve-
derea celor doi (Reynaud şi de Gaulle) din 6 iunie 1940 s-a con-
centrat asupra însemnătăţii misiunii încredinţate generalului. 
De Gaulle sesizase defetismul în creştere şi infl uenţa negativă 
a lui Pétain, vice-premier în Guvern. La afi rmaţia lui Reynaud 
privind faptul că „mai bine îl avem în Executiv decât în afara 
acestuia”, de Gaulle a răspuns că „sper să nu fi ţi nevoit să vă 
schimbaţi opinia. Cu atât mai mult cu cât evenimentele sunt 
în derulare foarte repede şi defetismul riscă să ne copleşească.” 
Misiunea la Londra a fost sintetizată de premier astfel: „Vă solicit 
să mergeţi la Londra cât mai repede. În cursul întrevederilor pe 
care le-am avut, pe 26 şi 31 mai, cu guvernul britanic, am lăsat 
impresia că nu excludem perspectiva unui armistiţiu. Dar în 
prezent englezii trebuie convinşi că noi vom rezista, orice s-ar 
întâmpla, chiar şi peste Mări dacă va trebui. Îl veţi întâlni pe 
domnul Churchill şi îi veţi spune că remanierea Cabinetului 
meu şi prezenţa dumneavoastră lângă mine sunt argumente 
ale deciziei.” Trebuie remarcat un lucru fundamental şi anume 
viziunea politică a lui Winston Churchill, un om de stat în ade-
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văratul sens al cuvântului, dublată de o formare democratică 
profundă, după cum de altfel el însuşi rostea: „Curajul este ceea 
ce trebuie pentru a te ridica şi a vorbi; curajul este de asemenea 
ceea ce trebuie pentru a te aşeza şi a asculta.” 

În acelaşi timp au existat voci în presă care nu numai că au 
salutat numirea lui de Gaulle dar au şi întrevăzut începutul unui 
destin cu totul excepţional. „Le Matin” comenta că „generalul de 
Gaulle nu este numai una din torţele armatei; este lumina însăşi 
care va limpezi drumurile cele mai sumbre...” iar „Times” scria 
că „este vorba de un spirit clarvăzător, lucid şi un om de acţiune 
capabil de materializarea unor vise şi idei ce par abstracte.” 

Foarte interesantă şi sugestivă este existenţa unui alt „Apel”, 
la 21 mai 1940, pronunţat de generalul de Gaulle în localitatea 
Savigny-sur-Ardres. Generalul s-a confruntat cu defetismul şi 
lipsa de voinţă privind continuarea luptei, impactul important 
şi traumatizant al tehnicii germane de război, în primul rând 
combinaţia letală aviaţie/ tanc/ mobilitate extremă a mijloacelor 
mecanizate şi de infanterie. Pe scurt s-au confruntat două con-
cepte antagonice anume cel al „războiului de mişcare” versus cel 
al „războiului de poziţii”, ultimul propriu anilor 1914-1918. Din 
păcate decidenţii militari francezi au fost incapabili să se adapteze 
noilor realităţi belice şi au rămas cantonaţi în mentalitatea purtării 
unui război în anul 1940 cu mijloacele anilor 1914-1918. Chiar 
şi în acei ani preponderenţa dimensiunii numerice a soldaţilor, 
„războiul de tranşee”, toate acestea au declanşat tragedii umane 
de tip Chemin des Dames, Paschandaele, Verdun. Mişcările re   vo-
luţionare ale celui de al doilea deceniu al secolului XX au avut ca 
origine şi tulburările din armatele implicate în război, su ferinţele 
soldaţilor, pierderile masive de vieţi subordonate în întregime unor 
operaţiuni militare deseori evitabile. De Gaulle a înţeles încă din 
perioada interbelică (în anul 1934 a publicat o carte intitulată 
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Vers l’armée de métier/ Spre armata de profesie) schimbarea pa  -
ra  digmei de război, necesitatea modernizării tacticii de lup tă, 
preeminenţa „forţei mecanice” în esenţă a tancurilor şi aviaţiei. 
Totodată de Gaulle a descris, „avant la lettre” şi cu o clarviziune 
surprinzătoare, ceea ce se va întâmpla mai târziu, la 1940: 
„Mâine putem cunoaşte acelaşi destin. Purtaţi prin forţa lu cru-
rilor, orientaţi prin căi ferate, din care opt din unsprezece se 
fi nalizează la nord de Th ionville, prin Westfalia, Flandra şi prin 
canalele Ruhr-ului şi Ţărilor de Jos, atraşi spre Anvers şi Calais 
de instinctul de a supraveghea mişcările Angliei, determinaţi de 
dorinţa de a ne lovi drept în inimă prin calea cea mai scurtă 
şi facilă, germanii nu ar urmări ca direcţie principală de atac 
Oise?” Practic, subliniind şi importanţa „forţei mecanizate”, de 
Gaulle a descris în mod vizionar catastrofa militară din 1940 şi 
tactica germană. În acest sens trebuie lecturat primul Apel, cel 
de la Savigny-sur-Marnes, la 21 mai 1940: „Războiul mecanic 
a început la 10 mai. În aer şi pe pământ motorul mecanic este 
elementul principal al forţei. Inamicul a luat asupra noastră 
un avantaj iniţial: De ce? Numai pentru faptul că mai devreme 
şi mai complet a înţeles să profi te de pe urma acestui adevăr. 
Suc cesele sale sunt aduse de diviziile blindate şi de aviaţia de 
bombardament, nu din alte cauze! Ei bine!...Victoria noastră 
ne-o vor aduce într-o zi diviziile noastre blindate şi aviaţia 
noastră de atac. Sunt semne premonitorii ale acestei victorii 
me  canice a Franţei: Șeful care vă vorbeşte are onoarea de a 
comanda o divizie blindată franceză. Această divizie tocmai a 
luptat din greu: Ei bine! Putem spune simplu... că această divizie 
a dominat câmpul de bătălie de la prima la ultima oră a luptei. 
Toţi cei care au luptat, de la general la ultimul soldat, au reţinut 
din această experienţă o încredere absolută în puterea unui ase-
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menea instrument. Acesta ne trebuie pentru a învinge. Graţie 
lui am învins deja pe un punct din această linie. Graţie acestuia 
vom învinge într-o zi pe toată linia.” Cele menţionate vin să 
confi rme ceea ce spunea, cu un secol mai devreme, Alexis de 
Tocqueville: „Tiranii sunt puternici numai pentru că noi suntem 
în genunchi.” În acele momente dramatice din mai-iunie 1940, 
Charles de Gaulle a fost aproape singurul care nu a cedat, care 
a păstrat acelaşi curaj neştirbit. După cum spunea Mahatma 
Gandhi „este uşor să te menţii cu ajutorul mulţimii. Îţi trebuie 
curaj pentru a rămâne singur”. 

Apelul rostit la 21 mai 1940 şi radiodifuzat la fi nalul lunii 
mai 1940 în emisiunea Sfertul de oră al soldatului prefi gurează 
viitorul „Apel” fondator de la 18 iunie 1940. Charles de Gaulle 
reiterează, în cuvintele rostite, importanţa aproape exclusivă 
a forţelor blindate, în primul rând a tancurilor. Generalul are 
curajul afi rmării şi susţinerii cu perseverenţă a opiniei sale. 
„Curajul consistă în a căuta adevărul şi a-l rosti” (Jean Jaurès) 
oricare ar fi  condiţiile sau gradul de solidarizare al celor care te 
înconjoară. 

Ca membru al guvernului francez, de Gaulle a avut ca misiune 
principală, după cum am menţionat, coordonarea cu Londra 
în sensul unei continuări adecvate a războiului. Generalul a şi 
afi rmat, într-o convorbire cu premierul Paul Reynaud că „fără 
a renunţa la lupta pe solul Europei cât mai mult timp posibil, 
trebuie decisă şi pregătită continuarea luptei în Imperiu.” 
Referinţa a fost evident legată de posesiunile coloniale franceze, 
în primul rând cele magrebiene, cele care astăzi formează 
Algeria, Tunisia şi Maroc. Atitudinea lui de Gaulle a contrastat 
cu cea a partizanilor armistiţiului, tot mai numeroşi pe măsura 
creşterii unei atitudini capitularde în toate rândurile decidenţilor 
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politici şi militari. Foarte sugestiv este dialogul între generalul 
Weygand şi de Gaulle, din data de 8 iunie 1940, relatat de acesta 
din urmă în Memorii de Război. Schimbul de replici a avut loc la 
Marele Cartier General al armatei franceze, cu sediul în castelul 
Montry: 

– „Vedeţi, nu m-am înşelat când v-am anunţat acum câteva 
zile că germanii vor ataca pe Somme pe 6 iunie. În acest moment 
trec râul. Nu pot să îi împiedic.” (Weygand) 

– „Am înţeles. Trec Somme. Și după?” (de Gaulle) 
– „După? Sena şi Marna.” (Weygand) 
– „Și după?” (de Gaulle) 
– „După? S-a terminat!” (Weygand) 
– „Cum? S-a terminat? Dar Imperiul? Lumea întreagă?” (de 

Gaulle) 
– „Imperiul? Este o copilărie! Cât priveşte lumea, după ce 

vom fi  învinşi aici, Anglia nu va aştepta opt zile pentru a negocia 
cu Reich-ul.” (Weygand) 

De Gaulle concluzionează că „discuţia a fost în zadar. Am 
plecat, după ce i-am spus generalului Weygand că maniera sa 
de a vedea lucrurile este cu totul opusă inten ţiilor guvernului. 
Acesta din urmă nu va abandona bătălia chiar dacă luptele 
ar deveni net defavorabile.” Nu îmi rămâne decât să adaug cu-
vintele lui Napoleon Bonaparte: „Adevărata înţelepciune este 
determinarea fermă.” 

Pe 9 iunie 1940 a avut loc prima întrevedere între de Gaulle 
şi premierul britanic Winston Churchill. Foarte in teresante 
sunt impresiile reciproce. În Memorii de Război, de Gaulle va 
scrie: „Înainte de toate el era, prin caracterul său, făcut pentru 
a acţiona, a risca, a îşi juca rolul, cu mare grijă şi fără scrupule. 
Pe scurt, l-am găsit bine aşezat în rolul său de şef şi lider.” Pe de 
altă parte Edward Spears (general britanic, reprezentant special 
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al premierului Churchill pe lângă guvernul francez şi ulterior 
pe lângă de Gaulle) a menţionat foarte buna impresie lăsată 
de general asupra delegaţiei britanice: „De Gaulle a făcut o 
excelentă impresie asupra tuturor celor pe care i-a întâlnit. A 
fost calm, sigur de el însuşi, în niciun caz demoralizat. Civilii 
şi militarii britanici au fost încântaţi să ştie că Reynaud era 
susţinut de această viguroasă personalitate, dar aceste elogii 
au fost permanent atenuate de regretul ce a însoţit fi ecare con-
statare a unei măsuri juste: Ce păcat că acestea nu au fost luate 
mai demult!” 

Pe data de 10 iunie 1940, poate defi nitiv, Charles de Gaulle s-a 
convins, în cursul unei reuniuni cu mai mulţi decidenţi politici 
şi militari, de ceea ce va nota mai târziu în Memorii de Război şi 
anume că „evidenţa dezastrului s-a impus în toate conştiinţele.” 
Constatarea se subsumează unei idei mi litare a generalului, 
dezavuate de generalul Weygand, de mareşalul Pétain şi de Paul 
Baudouin, sub-secretar de stat la Afaceri Externe, viitor ministru 
al afacerilor externe (de la 17 iunie 1940) în guvernul condus 
de mareşalul Pétain. Ideea sus-menţionată denumită „încăperea 
bretonă” (a se citi „careul fortifi cat breton”, Bretagne fi ind regiune 
litorală franceză) a fost criticată vehement de Weygand, acesta 
vor bind de „ruptura defi nitivă a liniilor noastre de apărare”. La 
rândul său Paul Baudouin a solicitat „un armistiţiu ne întârziat” 
cu Germania. Totuşi binomul Reynaud/de Gaulle, adept al 
rezistenţei, nu a cedat. În aceeaşi seară, premierul francez a rostit 
un discurs la radio, tonalitatea acestuia fi ind însă una dramatică: 
„Nimic, niciodată, nu va face să cedeze voinţa noastră de a lupta 
pentru pământul nostru şi libertăţile noastre... Franţa nu poate 
să moară!” 

„Careul breton”, prezentat şi susţinut de Charles de Gaulle şi 
în cursul unei vizite efectuate la Rennes la 12 iunie 1940, urma 
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să se materializeze printr-o linie fortifi cată de rezistenţă („de 
la Couesnon la estuarul Vilaine”) care să în cerce să oprească 
înaintarea germană şi să conserve o arie teritorială delimitată în 
metropolă cât mai mult timp posibil. Ariergarda acestei linii urma 
să fi e litoralul şi proximitatea maritimă a Angliei. (sursă de provizii 
şi suport militar) Gu vernul francez ar fi  trebuit să se instaleze la 
Quimper (în interiorul „careului breton”) însă, tot ca un semn 
iminent al capitulării, în ultimul moment „establishment”-ul 
politic şi militar a preferat oraşul sudic Bordeaux. De Gaulle va 
nota în Memorii de Război: „M-am pronunţat în mod natural 
pentru Quimper. Nu pentru că aş fi  avut iluzii că am fi  putut 
rezista în Bretagne, dar dacă guvernul s-ar fi  repliat, nu ar fi  avut, 
mai devreme sau mai târziu, altă posibilitate decât evacuarea pe 
Mare. Având în vedere că germanii ar fi  trebuit să ocupe peninsula 
pentru a acţiona faţă de englezi, nu ar fi  existat o aşa-zisă zonă 
liberă în Bretagne. Odată îmbarcaţi, miniştrii ar fi  luat, după 
toate probabilităţile, direcţia Afri cii, după o oprire în Anglia. În 
orice caz Quimper ar fi  fost etapa necesară unor viitoare decizii 
energice...” 

Pe data de 13 iunie 1940 generalul de Gaulle a fost în şti-
inţat asupra desfăşurării unui consiliu suprem interaliat la 
prefectura Tours, fără a fi  invitat să participe. Acesta a fost mo-
mentul în care de Gaulle a înţeles că abandonul şi ca pitularea 
sunt chestiuni de zile, dacă nu de ore. După cum va nota în 
aceleaşi Memorii de Război: „Prezenţa mea în Cabinet, chiar 
într-o poziţie secundară, devenea o imposibilitate.” Generalul a 
redactat o scrisoare de demisie însă demersul său a fost oprit 
de Georges Mandel (ministru de interne în guvernul condus de 
Paul Reynaud), acesta rostind cu viziune şi înţelepciune politică 
afi rmaţii pe care le putem defi ni ca profetice: „În orice caz nu 
suntem decât la începutul războiului mondial. Veţi avea mari 
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sarcini de rezolvat, domnule General! Dar cu avantajul de a fi , în 
mijlocul tuturor, un om integru. Nu vă gândiţi decât la ce trebuie 
făcut pentru Franţa şi vă rog să consideraţi că, în asemenea caz, 
funcţia actuală vă va facilita multe lucruri.” Încă un argument 
de susţinere, peste timp, a celor scrise de Alexis de Tocqueville: 
„Istoria este o galerie de tablouri în care sunt puţine originale şi 
multe copii.” 

La data de 14 iunie 1940 hazardul a făcut posibil atât ul tima 
întâlnire cu mareşalul Pétain cât şi plecarea ime diat-ulterioară 
a Generalului în Anglia. Hazardul, atât de frumos interpretat 
de Charles Aznavour („le hazard est curieux, il provoque des 
choses”) a însemnat o strângere de mână „fără un cuvânt” la 
hotel „Splendid” din Bordeaux în tre Pétain şi de Gaulle (nu 
aveau să se mai revadă niciodată) şi, totodată, plecarea ultimului 
la Londra. Destinul îşi urma cursul, după cum spunea Sacha 
Guitry: „Hazardul este de ghizarea favorită a destinului...”

Ziua de 16 iunie 1940 a fost una plină de dramatism. Ini-
ţial premierul Paul Reynaud a încercat legiferarea uniunii fran-
co-britanice, idee susţinută de omologul englez Winston Churchill 
(de altfel cei doi au stabilit să se întâlnească la Concarneau, pe 17 
iunie 1940 pentru a proclama uniunea respectivă, proiect menit 
a facilita continuarea luptei) în să consiliul francez de miniştri 
întrunit la 16 iunie 1940 (orele 17.00) a respins propunerea. 
Premierul Reynaud a demisionat iar preşedintele Albert Lebrun 
l-a însărcinat pe mareşalul Pétain cu misiunea formării unui 
nou executiv. Din acest moment capitularea Franţei a devenit 
„un fait accompli.” Charles de Gaulle va scrie în Memorii de 
Război: „...Trebuia trecut în Africa, totul reluat de la capăt de 
acolo... Dar aceasta implica măsuri extreme: Schimbarea înal-
tului comandament, demiterea Mareşalului şi a jumătate dintre 
miniştri... consimţirea ocupării totale a metropolei, pe scurt, 
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într-o situaţie fără precedent, ieşirea cu toate riscurile din cadrele 
şi procesele normale.” Cu alte cuvinte „la situaţii excepţionale 
măsuri excepţionale.” De Gaulle a revenit de la Londra la 
Bordeaux în seara zilei de 16 iunie 1940, însă după demisia lui 
Paul Reynaud, a solicitat sprijinul generalului Spears pentru a 
reveni la Londra de urgenţă. Churchill şi-a dat imediat acordul. 

17 iunie 1940 l-a găsit pe Charles de Gaulle la Londra, acesta 
având o întrevedere imediată cu Churchill. Generalul a reiterat 
premierului britanic voinţa sa neclintită de a con tinua lupta. După 
cum va scrie în Memorii de Război, „mi-am expus ideile domnului 
Winston Churchill. Naufragiat prac tic pe ţărmurile Angliei, ce 
aş fi  putut face fără sprijin? El mi l-a acordat imediat şi a pus 
BBC la dispoziţia mea. Am convenit împreună să folosesc BBC 
imediat ce guvernul Pétain va solicita armistiţiu inamicului.” În 
aceeaşi zi, la orele 12.30, mareşalul Pétain va anunţa la radio, 
într-un discurs, că „trebuie încetată lupta”, că s-a adresat în noaptea 
precedentă „adversarului” pentru a îi solicita să identifi ce, „între 
soldaţi”, „după luptă şi în onoare militară, mijloacele de a pune 
capăt ostilităţilor.” Prin urmare, după cum ne spune de Gaulle 
în Memorii de Război, „în aceeaşi seară, am fost încunoştinţat 
că a făcut-o. A doua zi, la orele 18.00, am citit la microfon 
tex tul pe care îl cunoaştem. Pe măsură ce rosteam cuvintele 
irevocabile, simţeam că în mine însumi se încheie o viaţă, aceea 
pe care am trăit-o în cadrul unei Franţe solide şi al unei armate 
indivizibile. La 49 de ani, intram într-o aventură...” Parafrazând 
pe Samuel Johnson, „nu forţa ci perseverenţa creează marile 
opere.” Paradoxal un mareşal al Franţei a abandonat lupta 
(Philippe Pétain) dar un general de brigadă (Charles de Gaulle) 
a continuat-o. 

„Apelul” din 18 iunie 1940 va fi  citit în jurul orelor 18.00, de 
la studiourile BBC din Londra, în prezenţa ge neralului Spears 
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şi a doi colaboratori ai societăţii media sus-menţionate anume 
Elisabeth Barker şi Patrick Smith. Actul simbolic al voinţei, cu-
rajului, determinării, nu în ul timul rând renaşterii naţionale şi 
totodată naşterii a ceea ce s-a numit „Rezistenţa” franceză, îşi 
trăia primele clipe. Un moment istoric fără îndoială ce îndeamnă 
la refl ecţie asupra acţiunii şi, de ce nu, destinului militar, politic 
şi naţional. Victor Hugo scria odinioară că „voinţa identifi că, 
libertatea alege. A identifi ca şi a alege înseamnă a gândi.” Me-
ditând la de Gaulle şi conduita sa în aceste zile premergătoare 
„Apelului” din 18 iunie 1940, revin în minte cele scrise de 
Jean-Paul Sartre anume că „nu am visat să fi u erou. Am ales asta. 
Suntem ceea ce vrem să fi m.” 

Închei acest articol evocând amintirile singurului mi li tar 
francez prezent lângă Charles de Gaulle în acea zi fun damentală 
(18 iunie 1940), locotenentul Geoff roy de Courcel, viitor am-
basador la Londra. Rândurile de mai jos sunt importante mai 
ales din perspectiva unui participant direct, legat nu numai 
profesional ci şi afectiv de viitorul prim ministru şi preşedinte 
al Franţei: 

„Generalul de Gaulle nu îl întâlnise pe Churchill decât de trei 
sau patru ori, însă cei doi s-au înţeles: aveau amândoi aceeaşi 
viziune asupra războiului şi un anume romantism asupra ma-
nierei de a acţiona... Seara, în momentul ci nei... Generalul a fost 
încunoştinţat asupra cererii de ar mistiţiu şi a anunţat intenţia sa 
de a lansa un apel a doua zi la BBC, expunând totodată şi tematica... 
A parcurs cea mai mare parte a zilei de 18 scriind şi revizuind 
Apelul, întrerupându-se doar pentru a expune, vorbindu-mi cu 
o voce impunătoare, cum vedea viitorul războiului după pră-
buşirea Franţei şi decizia Angliei de a continua lupta... Este greu 
să descriu emoţia pe care am simţit-o ascultând apelul la radio şi 
am simţit imediat că trăiam începutul unei noi mari schimbări. 
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...Câţiva voluntari s-au prezentat la micul apartament din piaţa 
Seymour încă de a doua zi, puţin numeroşi, pentru că acest 
prim Apel nu a fost ascultat de multă lume. Îmi amintesc că am 
deschis eu însumi uşa, pe 19 iunie 1940, primului dintre aceştia. 
A fost un mecanic de la Hispano-Suiza ce tocmai se angajase 
în aviaţie. Am deschis în faţa sa un modest registru şi am scris 
numele şi adresa... Știu numai că a fost primul dintr-o lungă 
listă. Astfel a început cea mai dinamică parte a vieţii mele. E  ram 
tânăr, aveam voinţa de a lupta şi am găsit lângă acest General 
pe care nu îl cunoşteam atunci foarte bine o şansă nesperată 
de a răspunde acestei dorinţe în acelaşi timp cu riposta faţă de 
imensa dezamăgire pe care o simţeam în faţa nenorocirilor care 
copleşiseră ţara mea.” 

Cariera politică şi militară a generalului Charles de Gaulle, 
des tinul său cu totul special, trecerea de la singurătatea şi obs-
ti naţia unei credinţe în victorie în timpurile cele mai grele 
până la parcurgerea, pe jos, în mijlocul ovaţiilor, a bu levardului 
Champs-Élysées din Parisul eliberat al zilei de 25 august 1944, 
nu fac decât să întregească portretul unei personalităţi cu totul 
remarcabile a istoriei Franţei şi a lumii. Cu atât mai potrivite 
sunt cuvintele lui Stefan Zweig ce rezumă la esenţă reperele unui 
vieţi: „Numai cel care a cunoscut seninul şi tenebrele, războiul şi 
pacea, măreţia şi decadenţa, a trăit cu adevărat.” 
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Felix Nicolau

Convergenţe literare: 
teoria asimptomaticităţii 
(mini-eseuri)

*
Mulţi romani erau înnebuniţi după gla-

diatori. Până şi snobii leşinau să urmărească 
caft eli mortale. Cum a păţit şi Terenţiu când 
i-a fugit publicul de la reprezentaţia piesei 
Soacra, căci auziseră că se luaseră la harţă 
din senin gladiatorii.

Cum să fugi de la comedia Soacra?? Ăştia 
aveau mult mai puţin umor decât cruzime co-
calară, căci ei nu intrau în bătaie, doar turnau 
gaz pe foc. 

*
Ştiu că mulţi nu cred, dar deşi lirica tru-

badurilor provensali a infl uenţat masiv po e-
sia de dragoste europeană, inclusiv pe fi lieră 
galiţian-portugheză (sec. XIII) – celebrele 

Felix Nicolau, 
critic literar, poet, prozator, 

Bucureşti
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„Cantigas de amigo” în care îndrăgostiţii se plâng că nu îşi gă-
sesc „amicul” cu care să treacă prin viaţă şi ispitele ei –, nu tre-
buie neglijate aspectele agravante ale fenomenului. Anume acele 
„Cantigas de escarnho y de maldizer” în care totul era luat în 
bodrângă.

Odată ce ai scăpat din mână ambele capete, nu mai poţi juca 
la ambele capete.

*
Lumea se beşică pre urgent în zilele astea, corectitudinea po-

litică ucide creaţia. Să ne gândim doar la Restif de la Bretonne, 
acest „Voltaire al cameristelor", care în timpul Revoluţiei franceze 
scria la Les Nuits de Paris şi în care protagonistul, acest operator 
epic, de fi ecare dată când face sex neprotejat cu o târfâ descoperă 
fi nalmente că e una din fi icele lui.

Şi când te gândeşti că se bălăcarea cu Marchizul de Sade prin 
talk-show-uri.

*
Redactorul revistei „Biblioteka”, Osip Senkovski, despre ro-

manul Oameni sărmani al lui Dostoievski: „totul la el e minuscul 
– ideiuţa e ca un strop de ploaie, detaliile sunt cele mai mici, 
peniţa e atât de fi ravă (…), sentimentele şi pasiunile sunt atât de 
delicate, că, după lectură, am exclamat: ce talentuţ drăgălaş!...”.

*
Corupţia politică aşa cum e refl ectată în literatura de dinainte 

de comunism are şi ceva naiv, patetic. Nu te poţi gândi la Agamiţă 
Dandanache ca la un maniac arogant şi dictatorial. Alt şantajist, 
Caţavencu, e un pufulete în faţa damei bune. De fapt, şi el o 
adoră pe Zoia bărbată. 
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Mai puţin subtil şi mai proletar, Gib I. Mihăescu deja îi duj-
mănea pe aristocraţi. Dar până şi Prinţul Preda e leşinat după 
Donna Alba. Şantajul cu scrisorile cade în ridicol: prinţul vinde 
cutia originală a scrisorilor, lucrată de un celebru artist din şcoala 
italiană, pe 60 de mii de lei şi le transferă într-o mitocănească 
cutie de tutun din tablă.

Ei, pe şantajiştii ăştia nici nu îi puteai lua prea tare în serios, 
mai ales că nu apăruseră facultăţile de jurnalism. Actualmente, 
nu ar fi  ajuns nici secretare-şef.

Nişte coţcari.

*
Facem o comparaţie între romanele epocii din diverse ţări 

– deci nu poate fi  aranjament bursierat – şi vedem că în secolul 
al XIX-lea lumea se spăla, se îmbrăca dichisit, bogaţii erau ei cu 
nasul pe sus, dar se mândreau cu ce făceau pentru locul în care 
trăiau şi pentru oameni, doar că se aşteptau să fi e cam gâdiliţi. 
Ierarhii clare, societăţi high-context în care trebuia să cunoşti 
eticheta, să ai grijă de imaginea ta. De la Elisabeth Gaskell, 
Wives and Daughters, care aici scrie despre timpurile de dinainte 
de Marea Reformă, pe la 1830, la Arnold Bennett, Anna of the 
Five Towns, la Rebreanu, Duiliu Zamfi rescu, Balzac. Imaginea 
e cam la toţi la fel – problemele începeau de la subcontractori 
şi antreprenori, arendaşi axaţi pe profi t şi rupţi de istoria co-
munităţii, în trecere. Când aristocraţii nu îi supravegheau, 
ar monia socială, câtă era, putrezea. Respectabilă şi imaginea 
femeii în târgurile tradiţionale de atunci, nu îţi puteai imagina 
reţele de prostituţie extinse peste toata lumea occidentală, dacă 
tot vedem trafi cul de carne vie şi pedofi lia bogaţilor alimentată 
de cuplul Epstein.

Convergenţe literare: teoria asimptomaticităţii
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A, şi după acest ultim roman Gaskell a reuşit să îşi cumpere 
conacul mult visat cu banii încasaţi. Să aibă loc cu droaia de 
copii.

*
Nu trebuie să ne dispreţuim, orişicât. Şi occidentalii, cât de 

rafi naţi ar fi  fost unii, puţini ar fi  rezistat regimului miliţienesco-
securistic de la noi. Iată o rasată ca Henriette Yvonne Stahl. Cum 
avea origine dubioasă, la un moment dat s-a măritat cu Petru 
Dumitriu, după o mai lungă relaţie, dar au divorţat rapid. Scopul 
era să îi ofere ei protecţie. După ce răsfăţatul comuniştilor a 
rămas în Occident, Yvonne a poposit în puşcărie aproape un an 
fi x pentru acel măritiş. 

După ce a ieşit, a început târâş-grăpiş să îşi revină. Ba a făcut 
progrese ideologice atât de mari încât în anii ’70 s-a publicat o 
a doua parte a romanului Voica, în care Ion, băiatul adoptiv, cel 
care îi adusese multe belele Voicăi, dar pe care apoi îl salvase 
de la înec tot ea, devine activist comunist şi el, ca fratili lui 
moromeţean, şi va duce muncă de lămurire cu maică-sa despre 
„binefacerile” Colectivei.

Aşa se face că scriitoarea începe să încaseze premii literare, 
e tradusă la Paris etc. Dar din dar se face. Deşi din familie 
occidentală cu pretenţii. Nu o judecăm, Doamne fereşte, că fură 
vremuri aspre, dar remarcăm că adesea ţăranii noştri cu bună 
creştere şi cu datini vii au rezistat mult mai bine bestialităţii 
comuniste. 

„În viaţa oricărui om există fenomene mai mult sau mai 
puţin recunoscute de către cei ce le trăiesc. De obicei oamenii 
se feresc să povestească, ca să nu pară anormali sau ridicoli. Dar 
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pentru a lupta împotriva obscurantismului trebuie văzute şi 
studiate aceste fenomene d.p.d.v. modern, ştiinţifi c, iar nu – pur 
şi simplu – negate sau camufl ate.”

– Despre Realitatea Iluziei: de Vorba Cu Henriette Yvonne Stahl

*
Mai ţineţi minte episodul din romanul Shame (Ruşine) al lui 

Salman Rushdie când vin la Londra doi prieteni pakistanezi ai 
naratorului şi merg la teatru? Protagonistul le spune: politica 
goleşte teatrele. Ei îi răspund că oricum e mare lucru că încă 
poţi vedea pe scena diverse piese, căci în Pakistan nu se putea 
reprezenta Iulius Cezar al lui Shakespeare deoarece nu se tolera 
uciderea unui conducător politic nici măcar fi ctiv. Abia când 
un ofi cial britanic s-a oferit să îl joace pe înjunghiabilul Cezar 
autorităţile pakistaneze au aprobat piesa.

Ei – s-au împlinit amândouă fi cţiunile şi în realitate. Mare 
scofală!

*
Kiki-la-doucette face o reverenţă succesomanilor: «Tu lèches 

des choses plus dégoûtantes» (Colette, fi reşte)

*
Un scriitoro-sociologo fi nlandez, Jari Ehrnrooth, arată că în 

Suedia oamenii nu fost închişi pe timp de Covid-19, amendaţi 
sau urmăriţi cu drona din cauza dictaturii.

Modelul fi nlandez funcţionează mai nou şi pentru mulţi 
artişti (strict fi nlandezi, fi reşte). Ei sunt primii care informează 
că cineva fumează, că e nemascat, că zădărniceşte propaganda. 
Responsabili!

Convergenţe literare: teoria asimptomaticităţii
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Faptul că nu mă incită operele lor nu e pentru că ar fi  fl eşcăit-
narcisist-ideologice, ci pentru simplul motiv că prefer democraţia 
de tip vechi... ăăă, scuze, dictatura.

*
Încă mai sunt dintre aceia, prin kultură, care cred că literatura 

se scrie din talent, precum şi că un critic trebuie să citească fi ecare 
pagină a unei cărţi ca să-şi dea seama de (non)valoarea ei?

Felix Nicolau
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Paul Salzberger 
(n. 9 august 1945, Timişoara) 

pictor, scenograf, artist plastic

Studii:
Şcoala de Muzică şi Arte Plastice, Timi-
şoara (abs. 1964)
Institutul de Arte Plastice, sec ţ ia Sceno-
grafi e, Bucureşti (abs. 1971)

A lucrat la Teatrul de Stat Arad şi a co la-
borat în multe teatre din România. S-a distins 
în colaborările cu regizorul Aureliu Manea la 
Turda, la Bulandra, la Cluj. 

În 1976 a emigrat în Israel şi a început 
un nou capitol lucrând la Televiziunea Isra-
eliană, canalul de stat. Aici a montat sute de 
emisiuni şi a fost implicat în fi lme de mare 
anvergură şi prestigiu. Filmul Bread (regia 
Ram Loewy) a câştigat Marele Premiu Italia, 
cel mai important premiu în televiziunea eu-
ropeană. 

În paralel a creat scenografi i de teatru la 
Haifa, Tel-Aviv, Ierusalim. 

-

-
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De asemenea, a predat cursuri de sceno grafi e la Academia de 
Arte şi Design „Bezalel” din Ierusalim şi la Şcoala de Film „Sam 
Spiegel” Ierusalim.

În 2012, după pensionare, se dedică Artelor Vizuale în formă 
digitală.

Album Paul Salzberger



Paul Salzberger, Moara de imagini

1. Paul Salzberger, Carafa



2. Paul Salzberger, Eşec teatral



3. Paul Salzberger, Berceni



4. Paul Salzberger, Natură moartă



5. Paul Salzberger, Departe de lume



6. Paul Salzberger, Furtuna



7. Paul Salzberger, Peisaj bănăţean



8. Paul Salzberger, Corbul



9. Paul Salzberger,  Goliat



10. Paul Salzberger, Becket la Marea Moartă



11. Paul Salzberger, Freud în tren



12. Paul Salzberger, Capacul
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Călin Chendea

„La o zi după frângerea inimii”

NORAH JONES este o solistă vocală, 
com      pozitoare şi pianistă americană, 

năs     cută la 30 martie 1979 în Manhattan, 
New York, cu numele Geethali Norah Jones 
Shankar. 

Mama Norahei, americana Sue Jones, a 
fost producătoare de concerte, iar tatăl ei, 
Ravi Shankar, a fost un celebru exponent al 
muzicii clasice indiene. Compozitor, vo      calist 
şi virtuoz al unui instrument cu coar    de 
smulse, numit sitar, Ravi Shankar a câştigat 
premiul Grammy pentru „Cea mai bună 
muzică de cameră” cu albumul West Meets 
East (1967) – o colaborare cu uriaşul violonist 
Yehudi Menuhin, fostul elev al lui George 
Enescu. De asemenea, Shankar a concertat la 
Woodstock, 15-18 august 1969, într-un ce-
lebru festival pe scena căruia au mai urcat o 

Călin Chendea, 
redactor al revistei „Arca”, 

Arad

Pro-musica
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seamă de nume mari, printre care: Joan Baez, Santana, Creedence 
Clearwater Revival, Janis Joplin, Th e Who, Joe Cocker, Ten Years 
Aft er, Th e Band, Crosby, Stills, Nash & Young, Jimi Hendrix. 
Demnă de menţionat este şi colaborarea lui Ravi Shankar cu 
George Harrison, chitaristul grupului Beatles. Harrison l-a în-
tâlnit la Londra în 1966, iar apoi l-a vizitat în India pentru şase 
săp tămâni pentru a studia sitarul. Cei doi au mai avut două mari 
proiecte muzicale, respectiv, concertul de caritate pentru 
Bangladesh (august 1971) şi albumul Shankar Family & Friends 
(1973). 

Din partea tatălui, Norah mai are o soră, Anoushka Shankar, 
care, muziciană fi ind şi ea, a continuat arta tatălui lor, fi ind cân-
tăreaţă la sitar şi compozitoare.  

După ce părinţii ei s-au despărţit în 1986, Norah a rămas cu 
mama sa într-o suburbie a metropolei Dallas, statul Texas. Cu 
consimţământul ambilor părinţi, la vârsta de 16 ani şi-a schimbat 
numele în Norah Jones. La Dallas a urmat cursuri de jazz, pian şi 
solist vocal, în cadrul University of North Texas.

În 1999, Norah s-a mutat la New York, unde după doar trei 
ani a reuşit consacrarea deplină cu primul ei album, Come Away 
with Me. Mixtura de jazz, country, blues şi pop, i-a adus şar-
mantei brunete, la doar 23 de ani, cinci premii Grammy, cele 
mai importante fi ind pentru „Albumul anului” şi pentru „Cel 
mai bun artist debutant”. Discul a ajuns până pe prima poziţie a 
topului american de albume, a avut şi un succes comercial imens, 
cu vânzări de peste 27 milioane de exemplare, devenind astfel 
Disc de Diamant. Un album de-a dreptul fabulos, printre cele 
mai bune într-un top al preferatelor mele, pe care l-am ascultat 
la nesfârşit pe o platformă de streaming tocmai apărută ca un 
miracol tehnic, atunci, la începutul anilor 2000.

Călin Chendea
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Următoarele albume de studio 
au fost Feels Like Home (2004) 
şi Not Too Late (2007). Ambele 
au fost number one în topul al bu-
melor revistei „Bilboard” şi s-au 
vândut în peste un milion de 
exemplare, fi ind declarate discuri 
de platină. 

După o carieră de aproape 20 
de ani, Norah Jones a ajuns la 
cel de-al optulea său album de 
studio, Pick Me Up Off  the Floor, lansat în 12 iunie 
2020.

LP-ul se deschide cu How I Weep, moment muzical 
decupat parcă din prima perioadă a carierei Norahei 
Jones, în care tonul emoţional al vocii sale amplifi că 
tristeţea pierderii unei persoane iubite, evocată în 
versuri sumbre:

„Inside I weep
And I weep for a loss that’s so deep
Th at it hardens and turns into stone
Th ere it stays
And rolls through bones
‘Til they crumble”

„Plâng şi plâng înăuntru
Pentru o pierdere atât de grea 
Încât plânsul se întăreşte şi se transformă în piatră 
Rămâne acolo şi se rostogoleşte prin oase 
Până se sfărâmă”.

Textura instrumentală reuşeşte să contrabalanseze 
întrucâtva amărăciunea printr-un aranjament de coar -
de expresiv.

„La o zi după frângerea inimii”
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În aceeaşi notă plină de melancolie e realizată şi compoziţia 
Heartbroken, Day Aft er. 

La o zi după ce i-a fost frântă inima, apare un dialog între sen-
timent şi raţiune, între inimă şi minte: 

“Heartbroken, day aft er, our world is wasting away”...
(...)
Oh hey, hey, it’s gonna be okay my little one 
I promise we’ll fi nd our way.”

„La o zi după frângerea inimii, lumea noastră se risipeşte” ...
(...)
Oh, hei, hei, va fi  bine, micuţa mea
Promit că ne vom regăsi drumul.”

Vocea de soprană lirică a Norahei Jones este strălucitoare. 
Jucându-se cu dinamica, ea trece cu mare lejeritate de la un ton 
liniştit la unul mult mai puternic, concomitent cu acelaşi traseu 
al sonorităţilor pianului său.

To Live, piesă editată şi pe single, e o fuziune de gospel şi jazz. 
Un cântec care ne îndeamnă să trăim clipa cu mult optimism, 
bucurându-ne de libertate, mereu în căutarea iubirii. 

„To live in this moment
And fi nally be free
Is what I was aft er
No chains holding me
If love is the answer
In front of my face
Th en I’ll live in this moment
And fi nd my true place”

„Să trăiesc acest moment
Şi să fi u în sfârşit liberă
Asta e ceea ce am tânjit după aceea
Niciun lanţ nu mă ţine
Dacă dragostea este răspunsul
Imediat
Atunci voi trăi acest moment
Şi-mi voi găsi adevăratul loc”

Călin Chendea
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Melodia I’m Alive, scrisă de Norah Jones împreună cu chi-
taristul Wilco’s Jeff  Tweedy, are un mesaj optimist într-o lume în 
care femeile nu sunt întotdeauna tratate la egalitate cu bărbaţii.

„She’s crushed by thoughts
At night of men
Who want her rights
And usually win

Oh, I’m alive
Yes, I’m alive
Yes, I’m alive

I care a lot
I know the things I’m not
It’s alright, it’s okay
And it’s not, maybe things will change”

„E zdrobită de gânduri
În noaptea bărbaţilor
Care vor să-i ia drepturile
Şi de obicei câştigă

Oh, sunt în viaţă
Da, sunt în viaţă
Da, sunt în viaţă

Îmi pasă mult
Cunosc lucrurile care nu pot fi  eu
E în regulă, e în regulă
Şi nu e, poate lucrurile se vor schimba”

Vocea Norahei Jones este caldă şi, în acelaşi timp, puternică. 
Reuşeşte cu mare uşurinţă să se menţină în planul apropiat au-
ditoriului, lăsând în spate ţesătura de sunete realizată din ritmurile 
line ale pianului împreună cu sound-ul chitarei acustice.

Piesa Heaven Above confi rmă virtuozitatea instrumentală a 
Norahei, tuşeele mlădioase ale pianului ei, specifi ce jazz-ului, 

„La o zi după frângerea inimii”
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sunt ca un pansament pentru rănile deschise cauzate de pierderea 
iubitului. Versurile sunt o destăinuire a artistei despre propria ei 
luptă cu singurătatea, cu melancolia. 

„I’m not lonely
‘Cause I’m looking at pictures of you

We were dancing
In the place where your heart was in love
And the pieces were in the right place
Sent from Heaven above.”

„Nu sunt singură
Pentru că mă uit la pozele cu tine

„Noi dansam 
Acolo unde inima ta era îndrăgostită
Şi toate erau la locul potrivit
Trimise de sus din Rai.”

Pick Me Up Off  the Floor este o incursiune sonoră confortabilă 
în 11 acte cu o instrumentaţie puţin estompată pentru a evidenţia 
vocea plină, rotundă, a Norahei Jones cu timbrul ei plăcut şi 
nos talgic, benefi ciind şi de versuri duioase, prin care artista îşi 
dezvăluie cu mult curaj propriile vulnerabilităţi.

Călin Chendea
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Leo Butnaru

Coroana

Eroul pe frunte cu o
cicatrice din lupte victorioase
nu poartă coroana de lauri – aceasta
i-ar acoperi cicatricea
cum ar veni –
adevărata coroană. 

Dacă morile...

Dacă morile de vânt ar putea vorbi
cu modestia de rigoare s-ar lăuda că 
l-au învins pe Don Quijote 
lăsându-se învinse doar de Cervantes. 

De fapt 
vântul parcă încearcă să spună ceva 
când trece prin aripile șubrezite ale morilor...

Leo Butnaru, 
poet, Chişinău
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Precauţie

Inima parcă ar bate și ea într-o ușă
însă bate pe invers
dinăuntru
să nu încerce să deschidă 
cineva;

inima 
mereu în situaţie în care 
nu încape îndoială
dar nici certitudine că...

Arderea manuscriselor

Cândva
privind în urmă
autorul se orienta după 
manuscrisele ce ardeau  – ale sale 
sau cele colosale  
ale „Sufl etelor moarte”.
                                      De azi încolo
deja se va întâmpla să clipocească 
ecranul pustiu al calculatorului 
ca cel mai devastator incendiu
de manuscrise
și de viaţă.

Leo Butnaru
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Privind ceasul

Când ceasul rămâne în urmă – ceasul-deșteptător, spre exemplu, – 
el rămâne în urmă de ce: de viaţă 
sau de moarte? – întreb și eu
ca naivul
ce nu poate să nu se gândească la viaţă
dar mai ales la tine
moarte
ce pari a fi  un defi nitiv 
noapte bună (ca
să nu zic: noapte rea...)
transmis prin ereditate – tu
Moarte care
cu fi ecare ins sfârșit
ţi dobori propriul record întru
absurditate tu
Moartea cu care trebuie să înceapă 
Guiness Book
cu tine sfârșindu-se
Moarte 
care niciodată nu este epilog
ci doar
propriul prolog
prolog
prolog...

Leo Butnaru
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Toxici, dar...

Ce toxic a fost Nero! 
Fumul înecăcios al Romei în fl ăcări...

Da’ și ăla Stalin
ce otrăvitor mai era! 

Dar să vezi
oricât de veninoși erau
pentru Moarte s-au dovedit a fi  totuși 
destul de comestibili.

Jogging

Poţi fugi de orice
numai nu și de moarte… 
                                   Însă 
de ce nu ai încerca
totuși
să fugi de ea? 

Joggingul face bine sănătăţii
prelungește timpul vieţii 
în care 
să poţi fugi de moarte.

Leo Butnaru
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Ultimul cuvânt

A te contra cu moartea 
e ca și cum te-ai contra cu 
ecoul: 
         ultimul cuvânt 
îi va aparţine.

Ultimul cuvânt 
ca ecoul cuvântului care 
a fost la Început...

Iar despre strictul necesar

În neplăceri
în eșecuri
dar și în bucurii
încântări
bineînţeles că încerc să caut motivele
dar mai ales poezia. 
                               Inclusiv 
poezia... la minut a
strictului necesar
și strictul necesar al poeziei. 

Leo Butnaru
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Epitaf discret

Cei născuţi prematur
de șapte luni
Doamne
ajung la tine cu două luni mai repede.

Introducere

O scurtă introducere la viaţă?... 
Însăși viaţa…

Patria norilor

Norii
Rătăcitorii
în căutarea patriei lor... 

Când plouă
înseamnă că norii 
și-au găsit patria.

Leo Butnaru
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Obiecte pierdute

Expoziţia universală din 
lucrările rămase după divorţ
la fostele soţii de pictori geniali
e de neluat în seamă
în comparaţie cu
iată!
însăși lumea  ce pare
sau chiar înseamnă fel de fel de lucruri
ca într-un atotcuprinzător birou al obiectelor pierdute.

Inclusiv omul...

Memoria lumii

...Amintiri din viitor?  – Să fi m serioși…
Omul nici măcar prezentul nu și-l poate aminti 
nu tocmai… 
                    În genere
e mereu în extindere cealaltă parte a memoriei lumii
în care se afl ă 
aruncate alandala
lucruri și evenimente uitate defi nitiv. 
                                                              Dacă 
ar mai fi  fost împovărată și de ele
lumea pur și simplu s-ar fi  anihilat de la sine.

Leo Butnaru
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Eugen Barz

Fiul cel bun

Ca un tunel de nori ne învăluie, 
profeţii Îl pândesc de după perdele,
se vede pe chipurile lor culoarea speranţei.
E Fiul cel Bun, există pentru călătoria în 

vieţile noastre, 
va încuia moartea pe care am udat-o cu apă 
rătăcind în jurul ei ca nişte versuri facile.
Deodată totul se transformă, 
soarele se ascunde, stelele cad, 
El se împreună cu liniştirea,
sângele se desparte de apă, 
rămân doar mânile-I albite ca neaua
şi steagul Lui în noi, 
pentru atunci când carnea se va prinde 

iarăşi de oase.

Eugen Barz, 
poet,  preot ortodox, 

Madrid
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Ucenicie

Ridic fruntea
să-mi crească solzi lucitori,
ucenicesc cu Petru
mersul pe ape,
cu Profetul Isaia în dans
prind aripi 
pe valuri
şi mă împărtăşesc
în liniştea Pescarului. 

Straja de noapte

La stâlpul infamiei sihastrul 
despică drumul 
cu ochiul lui de piatră, 
sângerează după fi ecare rugăciune, 
îngerul lui
a prins solzi 
şi lacrimi.
O dată pe an,
lângă straja de noapte
se iau amândoi de mână
şi zboară.

 PoezieEugen Barz
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Chemare

Ca un nevolnic mă agit 
cu inima întinsă peste tot
şi totuşi e primăvară,
curg jgheaburile 
ca pietricelele-n nisip, 
mi se face de moarte 
fără să am toate actele 
în regulă. 
Mă cheamă lătratul 
câinelui din curte 
şi glasul Domnului
spre altă copilărie.

Teii de la Cernobîl

Bolnav sorb
din paharul înalt
în peştera cu texte sacre
îngân cântec 
teilor de la Cernobîl.
Caii din stepă 
au izbit capetele 
de cer,
până la sânge. 

Eugen Barz
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Un deşert se aşază alături, 
sunt leprosul fără vecini, fără casnici, fără prieteni, 
căptuşit cu greaţa ca lâna rece pe piele 
o iau la sănătoasa, 
aud vocile coastelor mele
răstignite între ţipete fantomatice,
fi ecare cuvânt se scaldă în alt întuneric
şi se revarsă peste tot corpul.
Răul se face mai rău
trec un cimitir îndoielnic, 
la poalele lui zugrăvesc o icoană,
are toate datele mele de glorie.

 PoezieEugen Barz
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Urban

Ca ieri şi alaltăieri
oraşul mă strânge de tâmple,
 lustruieşte dimineaţa cu maşinării de import,
îmi târăşte viaţa în stup istovit,
singur sufl etul nu se lasă răpus
de gardienii libertăţii impuse.
Voi radiografi a poemele de peste noapte, 
aşez deasupra fi ecăruia
nume din biblioteca lui Moise 
cu rugăciunea inimii pe buze 
ca un călugăr athonit.

Eugen Barz
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Tânguire

Rugăciunea mea nu mai are aripi,
eu însumi i-am crestat încheieturile
cu tăişul păcatului,
viaţa mea a prins miros
de sat părăsit,
cu pomi fără rod
şi fără îngeri păzitori.
Le-am găsit cândva
într-o singurătate albastră,
pe cursul unui imn răcorit de un râu,
dar cu toate creioanele 
de colorat
le-am astupat ochii.
Strofe întregi am năclăit
în cuvinte deşarte
şi am strigat declaraţii false de dragoste,
până le-am diluat sângele.
La Sărbătoarea Sfi nţilor fără Nume,
le voi dărui aripile mele,
din carnea remuşcării
voi rosti litanii
ca un glas în pustie.

Eugen Barz
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Fără să te întrebi

Fără să te întrebi de vei putea trece
peste cruzimea ei, 
anulezi ceea ce eşti şi ştii, 
plăsmuieşti o realitate care ar fi  fost, 
dar nu este.
Păşeşti prin mlaştină, 
fi erbinţeala ei înfi ge în tine 
fulgere ieşind din fi ecare umăr 
cu braţe cu tot.
Fericit vei fi  să ţi se zdrobească 
fl uierele picioarelor.

Eugen Barz
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Iertare

Ar trebui să dau iertare celei plecate departe,
de pe norul ce adapă grădinile în iulie 
aplaud graurii când îi ciugulesc din palmă, 
din raiul ei rotund ca un uger aduce imn minţii mele 
tulburate de păru-i despletit.
Râsul ei îmi aminteşte de drumul împreună, 
două umbre zglobii ieşind pe sub bolta înaltă 
spre livezile cu lauri.
Părea că o întâlnesc prima oară, 
că nu ne cunoştem, 
râdeam fericiţi asemenea unor fi inţe de dinainte de a fi . 
Mă depărtez s-o privesc - pare că fac asta de multă vreme 
cu ochi negri de temere -
ca şi cum aş căuta o clipă anume, 
ca şi cum scenele împreună nu ar fi  fost adevărate. 
Nu va fugi dintr-o inimă atît de largă, 
am colorat uliţele cu pomi roditori, 
fl uturi se joacă în părul ei, 
îngerii sună din trâmbiţe, 
leul şi mielul beau din aceeaşi fântână.

Eugen Barz
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Mângâiere

Liniştea Ta Doamne,
mă mângâie
ca atunci când mama
mi-a sărutat
prima oară pleoapele.
Acum ştiu cum se plânge de bucurie
când albul deşertului
se lipeşte de mine.
Dacă-mi astup urechile,
Îţi aud liniştea.

Eugen Barz
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Monica Rohan

DE/SCRIERE

O toropeală a ierbii...
Nu-mi spune!
Taci, mai bine taci.
Numai triluri.
Păsările rostogolesc sfere de rouă.
Trilurile din rai slobozite
saltă prin frunze.
Jelanie şi voioşie.
Împletitul dans de sunete pure.
Aş tot zbura, aş tot visa!
Lumina de-a dreptul despică mireasma 

crinilor.
Raze galbene, pulbere uleioasă.
Aterizează în nucul bătrân
o pasăre neagră
gureşă, răguşită – 
amărăciune împarte vocea ei groasă.
Nucile-s verzi, în cămăşi de tanin.
Ţarca poartă maramă cernită.

Monica Rohan, 
poetă,  

Timişoara
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ISCĂLITURI

Se va scrie pe apă
cu fi erăstrăul vântului
oho maestrul scriptor va mărunţi
fi bra mlădie
năframa de in – 
îmblânzirea apelor nu-i orişicui hărăzită
cerneala albastră cărată anevoios
din aval spre izvoare.
Pe prund se va scrie întocmai
după orgolioasa sfadă
când lostriţa îşi îngroapă aurul
în răsadniţe vechi  – 
Se va scrie cu întreagă zdrobirea de inimă
cum numai o singură dată
în faptul serii
când ştii că nu peste mult
va exploda lumina eternă
vraja ei va înfi ge în oameni
miliarde de cioburi subţiri – 
Ca nişte păpădii de foc
vor străluci corpurile noastre
zburând prin aerul fraged
al veacului „ics” – însemnatul – 
iscălit pe oglinda picăturii de rouă.

Monica Rohan
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TRĂIT/CITIREA

I se arătase o carte
din prima sa zi
şi a început să citească
fără să se oprească din cititul fl ămând
al trestiilor şi-al visătoarelor slove ascunse
prin scorburi luminescente în nopţile anilor grei.
Citea înainte fără să vrea să se mai poată opri
peste munţi şi peste văi
în hamace de cânepă
legăna pruncii poveştilor lumii
de nu mai îmbătrâneau tot crescând şi-nfl orind
şi dospind ca un aluat binevoitor
încă din prima zi 
când i se arătase o carte
şi a pornit pe fi rul razei poveştii
fără să se mai poată opri din trăit...

Monica Rohan
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FOILE SCRISE

Se aud câinii pământului – (e-ntuneric) – 
îşi răspund pe corzi diferite,
latră a pustiu, smulg fâşii prelungi de-ndurerare.
Dacă ciuleşti urechile
poţi prinde-n antene drumul întins
pe unde trec sunete,
distingi în plăpânda zeamă a nopţii
fi rele de prin ierburi
ori miriapodul pod plutitor – 
Plâng greieri în talpa de var:
noaptea asta-i numai arsură
colţii săi din piatră fosforescentă
scapără lângă foile scrise... 
Mereu va veni cineva mai puternic
va şterge istorii
şi-n urmă lăsa-va scrum şi cenuşă.

Monica Rohan
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PRAŞTIE DIN CUVINTE

De pe inimă, neaua.
Porneşte prin crengile pinilor vântul.
Cine mână norii dacă răsufl area lui
zăboveşte în mireasma tulburată a amintirii?
De pe inimă spulberă neaua...
Nu-i vântul acela ce trece
prin ramurile memoriei. Nu.
Altcineva poartă pe umeri o praştie
din cuvinte unite în formă de inimă
şi ţinteşte patria unică
îndepărtata mea viaţă.

Monica Rohan
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CUM ALTFEL, CUM?

Pun inima mea pe o perină îndesată cu
ceaţă şi nu se scufundă inima mea
pluteşte pe cer ca pe aburul bălţii
o, aburul verzui înălţat din
rărunchii heleşteului, zumzetul cosaşilor,
doldora ziua îndesată în noapte
ca o perină mică într-o perină
răpitoare şi
neisprăvit de neagră...

Da ce-mi pasă mie?
Mă fac nimic şi nici norul
nu mă bate cu amăgirea vedeniilor sale,
nici mă tună focul din
iasca anilor duşi.

Strâng ghemotoace de ceaţă
fac bulgări pietroşi
lovesc în peretele ca un perete 
de alb neînduplecat de cuiele
nici de unghiile ori fruntea
de unde la fi ecare izbitură
cuvinte ţâşnesc
sângele din retezate poeme.

Monica Rohan
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CINE SĂ MAI PRICEAPĂ?

Tu răzui pata solară din ochii mei.
Neliniştita scăpărare a nopţii
umple paharul cu stele.
Cine să mai priceapă
cum şi de ce
izvorul de lacrimi?

DESCRIEREA ÎNNOPTĂRII

Lumina de la ferestrele tramvaiului
trasează dungă galbenă
peste zidul întunecat.
Mâna ta rece. Îndepărtatele voci.
Seara în care
niciun cuvânt
nu s-ar mai opri 
lângă inimă.
Începuse ploaia.
Brusc – un torent de aplauze –  
picăturile treceau prin frunzişul îngheţat.
Mari stele căzătoare
desprinse din orbitele moarte demult.

Monica Rohan
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Sanda Maria Deme

***

mi-e bine sub soare
fi ecare celulă mi se dilată graţios
absorbind mirosul de viaţă
n-am uitat de fericire, ce bine,
fi ecare traumă are început şi sfârşit
rămân nişte sechele
bune pentru gunoi

azi e o zi minunată, 
mă încălzesc treptat fără febră
pielea mea scorojită de clor
se întinde sub protecţia bronzului

cât de mult am aşteptat căldura asta!

o să mă duc la piaţa de lângă mine
să văd dacă mai sunt oameni fericiţi
au revenit ţărăncile bătrâne
cu rod de grădini de la ţară
cu parfumul lor de pătrunjel
zâmbind viclean, să cumperi de la ele

Sanda Maria Deme, 
poetă,  
Arad
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pe vreme de molimă soarele nu străluceşte
nu încălzeşte nimic
sufl ete reci conduc lumea
furând bucurie din noi
mutând vremea fără anotimpuri

azi e bine
fără mască pare normal,
înşelător, fi indcă este un alt fel de normal

Sanda Maria Deme



132 3, 2020

Poezie

***

am aprins lumânarea
am spus rugăciunea care mă protejează
în altarul cu icoane din camera mea
Dumnezeu ne ascultă oriunde
credinţa nu e pe bani
costă mai mult, depinde de sufl et

mă sfătuiesc pe mine
îmi ridic capul şi mintea spre cer
plumburiu, apăsător, nu iartă
păcatele noastre sunt prinse din gândire
scrise cu cerneli care nu se şterg
simt un înger păzitor în dreapta mea,
tace, pe chipul lui de metal auriu
nu pot să descifrez o stare,
de bine, de rău, de încurajare

mi-am plantat seminţele fericirii
o să răsară la vară
sfi os, le aştept, în taină,
tatăl meu cânta pricesne în copilărie
în biserici oameni simpli
se rugau pentru sănătate
femei cu coşuri de răchită
împărţeau pomeni de sărbători
în muzica divină deranjată de albine

Sanda Maria Deme
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au murit albinele de la lipsa de fl ori
nu le găseşti lângă catedrale
prea mult beton şi piatră
le-a stricat polenizarea

Sanda Maria Deme
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***

primăvara a fugit
sufocată de prognoze false
frigul îmi clănţăne dinţii 
sub frisonul meu general de spital
simt frigul pe coridoare
de la presimţirea trecerii în dincolo
nu mă sperie moartea ilogic
m-am obişnuit cu ea
crearea de pericole e mult mai rea
amplifi cate de adrenalina inerentă

e încă martie, cu zile grăbite
boboci de cais îngheaţă în nopţi geroase
mirosind a foamete rurală
acasă, stai în casă, cu ştiri şi panică,
doar împreună o să reuşim,
o victorie poate
sau o epuizantă nenorocită de depresie

visez sala de concerte
singură pe fotoliu, singur spectator,
îmi creez armonia cu ochii închişi
şi-mi simt pulsul rar constant
până mâine

noi, cu pâinea noastră cea de toate zilele,
suntem fericiţi, suntem fericiţi,
tu que no puedes, capricho 42, Goya,
doar totul e o satiră?

Sanda Maria Deme
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***

fi ecare noapte e un semn de viaţă
un licăr de speranţă
în vuietul sufl etelor care se tem,
aud sunete discordante de maşini 
transportând durere şi febră, 
totul pare vopsit în culorile unui război roşu
dus de noi împotriva noastră

mă gândeam la o plajă cu nisip,
soare şi pescăruşi,
la o linişte suspendată între două lumi
una în mintea mea şi una adevărată

să nu luăm iubirea în deşert
să naştem monştri imaginari
să ne topim energiile în frică
să încetăm să ne rugăm 
să ne ispitim cu amăgiri de profeţi mincinoşi

aici există doar o singură viaţă
pentru fi ecare 
şi o singură inimă care poate fi  înfrântă,
nicăieri nu e pace
nicăieri nu e întuneric veşnic

ne iubim pe noi, între noi,
cerând Cerului iertare,
dragoste şi ploaie vindecătoare

Sanda Maria Deme
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Lazăr Magu

Sfat

Am extras din pământ tot aurul,
tot cărbunele. 
Acum nu mai găsim acolo
nici strălucire, nici căldură.
Lăsaţi-i morţii
puţin cărbune – cât pentru un calorifer.
În Apuseni, moartea adună tinichele.

Artefact

Am răscolit muzeul – nu mai era nimic.
Nici ieslea, nici crucea, nici apostolii.
Numai Domnul singur.
Ghidul vechi, Filact, îmi spune cu mult
tact – Nu e cel de la Pilat.

Golgota

Ca un gât de lebădă, crucea…
Lebăda a început să cânte.

Lazăr Magu, 
poet,  
Arad
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Crucea crescută în captivitate

Ca pe o pasăre uriaşă, Domnul îşi ducea crucea,
care nu ştia să zboare. De câteva ori
au căzut împreună.

Rusalii

Cu o gură plină de duh,
clopotul vorbeşte în toate limbile.

Testament

Nemuritori sfi nţii din icoane!
Într-o icoană să mă îngropaţi!

Act de creaţie

Obosită, Fecioara Maria a intrat
în atelierul unui geamgiu să se odihnească.
S-a rezemat de un geam
- geamul a devenit icoană.

Lazăr Magu
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Dumnezeu a fost bijutier

O viaţă întreagă a căutat fi loane de aur.
În ziua pensionării a găsit în mină
un lanţ de aur.

Rănile celelalte

Grozave răni – răni antemergătoare
inciziilor reci cu gust de cuie…
Sunt veşnice şi fără alinare
şi tot mai sus pe trupul Lui se suie.

Pereche

Privim miraţi cum dealul spre munte se retrage,
cum marea se-adânceşte în gropile cu alge.
Şi înţelegem bine – spre cerul depărtat,
Domnul Christos şi Crucea, de mână au plecat.

Lazăr Magu
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Vecernie

Cu câte un bătrân de mână,
Dumnezeu urcă treptele catedralei.

Utrenie

Atâta fum de tămâie că nu-l mai vedem 
pe Dumnezeu. Ne închinăm unii la alţii.

Picanterie

Încercând să mă sfi nţesc
m-am culcat cu capul pe Biblie.
Întâi am visat-o pe Bat-Şeba,
apoi pe Împărăteasa din Seba.
Aşa am început să trăiesc.

Prezenţă

Îngerii au fost azi-noapte aici.
Le-am găsit jucăriile…
Câteva steluţe rupte, câteva bucăţi de nimb,
câteva c.d - uri cu concertul
din noaptea Naşterii.

Lazăr Magu
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Elina Adam

joc

nu ştiu cum să privesc această distanţă 
dintre noi

ni se spune să jucăm după reguli
distanţarea e una dintre ele,
măşti ne acoperă chipurile
avem toate şansele să nu ne mai 

recunoaştem
la fi nalul acestui joc efemer,
visurile noastre vor umple aerul de cenuşă
păsări phoenix tulburate
se vor roti deasupra noastră
am rătăcit calea spre înviere, vor spune
tristeţea din privirea lor
se-mprumută ochilor noştri uscaţi,
lacrimile nu au voie să fi inţeze în noi
ne vom hrăni cu iluzia lor.

Elina Adam,
poetă,  

Cluj
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amintirea

Dumnezeu umblă prin aer ca pe ape,
tălpile Lui sărută
frunţile tuturor Adamilor şi Evelor
de la începutul lumii şi până acum.
 
ei trec prin istorie
se şterg uşor de sudoare ca de o rouă,
trudire eternă le este trecerea,
şi simt tălpile Lui ca pe o nostalgie,
ca pe un vis.

frig

o dimineaţă de iunie stranie
se aşază pe sufl etul meu ca o ceaţă.
soarele pare că agonizează
un abur nedesluşit
umblă printre trupuri şi sentimente
ca o nelinişte eternă
pasărea calcă pe linia orizontului
ca pe o sârmă întinsă,
mult prea întinsă,
saltul ei şfi chiuie aerul în falduri aspre,
aşa cum numai tăcerea
se rostogoleşte.
dedesubt,
o inimă sângerie
se răneşte de ţipătul ei.

Elina Adam
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metamorfoză

stăm aşezaţi în iarbă.
pustiuri de ape între noi.
acolo, se unduiesc, leneşe, 
dorinţele şi visurile noastre.

un aer rarefi at ajunge de undeva, 
ca o amintire,
până la noi,
şi se depune pe ochii noştri.
aburul lui uşor
face să tremure lumina.

nu suntem singuri,
chiar de ne desparte o lume.

purtăm fi ecare, 
în spate şi pe braţe, 
în ochi şi în trup,
fi inţele noastre trecute,
pe care le mai trimitem, uneori,
în locul nostru,
în lupta aceasta perpetuă,
ca pe nişte spectre frumoase şi albe.
săgeţile trec prin ele ca prin aer.
vâjâie a văpaie ori,

Elina Adam
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câteodată, a moarte.

obosiţi, ne întindem în iarbă,
cu toate ale noastre.
aerul ne pătrunde în nări şi în ochi,
se întinde pe trupurile noastre ca un fl uid opalescent.
 
încet, spectrele acestea frumoase şi albe prind a se acoperi cu 

carne şi sânge, cu piele şi păr
într-o alcătuire nouă şi tandră.

stăm aşezaţi în iarbă.
nimic nu ne desparte,
numai gustul diferit al lacrimilor,
care se preling încet pe chipurile noastre,
ca odinioară, 
mirul pe barba lui Aaron.

Elina Adam



144 3, 2020

Poezie

jertfă

odihneşte-Te pe păcatele mele, Doamne,
ca pe nişte pietre
atât am să-ţi dau,
sufl etul meu zdrenţuit,
colţurile lor ascuţite
sunt coroana de spini
din cuvintele mele.

Sângele Tău picure pe ele
cu sunet de toacă,
facă-se ele uşoare şi albe
ca păsările-n dimineţi nesfârşite.

apoi, ne vom înălţa amândoi,
cu aripile-ntinse până sus, pe cruce.
din lemnul ei şi trupul Tău 
să mă-ncrestezi din nou.

la vremea numai de Tine ştiută, 
ca pe-un dor, 
cu sunet de clopot să mă chemi:
îţi voi aduce cuvintele mele
scrijelite pe inimă 
ca pe ţărâna dintâi.

Elina Adam
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trecere

verde pe verde se acoperă
niciunul nu-şi mărturiseşte taina
pasul ei subţire trece printr-un ochi de albatros
ca printr-o horbotă de fl uturi
osul e galben şi miroase a mir
străluceşte tăcut apusul pe cupola arămie
cine-i va rosti cântecul
dacă nu cerul?
grăbiţi, îngerii urcă şi aripile-s strânse
zgomotul lor e sfi os ca şoapta zefi rului
pe obraz de proroc
ea-l simte pe chip ca pe o amintire ne-ncepută.
aşa va urca şi sufl etul ei…
faldul de verde se dezîncrustează
din ierburi şi din ochi
în icoane smerite
în care plutesc, ca pe ape, heruvimi.

Elina Adam
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Valeriu Stancu

O noapte fără de sfîrșit*

ERA O NOAPTE caldă, liniştită, adîncă. 
Orologiile și clopotele de la bisericile 

orașului abia bătuseră miezul nopţii. Ne 
întorceam acasă pe jos, ţinîndu-ne de mînă. 
„Acasă” e un fel de a spune, de fapt mergeam 
la mine, unde, în „camera din spate” pe tre-
ceam multe nopţi stînd la poveşti. Eram încă 
doi copii cuminţi, doi camarazi. Uneori, ce-i 
drept, ne mai bîntuiau gînduri erotice, pe 
mine, cel puţin, mai stăruitor, dar le alungam 
repede, căci ne uneau preocupări în care 
sexul încă nu-şi făcuse loc. Deşi ne iubeam, 
încă nu făcuserăm dragoste. Era înspre sfîr-
şitul lui august, de fapt începea ziua mea. Mă 
întorsesem din tabăra de la Homorod, unde 
petrecusem vreo trei săp tămîni alături de 

Proză

Valeriu Stancu,
eseist, poet, prozator,

Iaşi

* fragment din romanul blestem de tîrfă, în curs de 
apariţie
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bunul prieten Liviu Davidescu. N-am nici acum cuvinte să 
măsor uimirea ce m-a cuprins cînd am văzut-o aşteptîndu-mă la 
gară pe un peron unde era sorbită de privirile hulpave ale mas-
culilor, ea cu picioarele frumoase, ispititor arcuite, de handbalistă, 
şi cu minijupul care le scotea ochii tuturor bărbaţilor ce treceau 
pe peron în după-amiaza fi erbinte şi însorită cînd am revenit 
din tabără. Cum de afl ase cînd mă întorc? Din tabăra așezată 
între munţi nu-i dădusem nici un telefon, cred că nici nu aş fi  
avut cum, chiar dacă aş fi  încercat, în afara unei cărţi poştale cu 
banalele salutări dintr-o tabără aproape pionierească nu am 
purtat corespondenţă, nici măcar alor mei nu le spusesem cînd 
revin, pentru simplul motiv că nu ştiam nici eu. Acum era spre 
sfîrşitul lui august şi mă pregăteam să intru în clasa a zecea. În 
oraş, sărbătorisem, cu cîteva ceasuri mai devreme, împlinirea a 
16 ani. Era deci dimineaţa zilei de 27 august 1966. Cu o zi înainte 
hoinăriserăm prin Copou, ni se alăturase şi un prieten, Titi 
Manea, văzuserăm un fi lm la „Maxim Gorki”, stătuserăm la o 
cafea şi ne întorceam aproape tăcuţi spre casă, pătrunşi de 
solemnitatea clipei ce avea să urmeze (la ora două a dimineţii 
aveam să fac taman 16 ani!). Cînd am ajuns ceva mai sus de 
alimentara Căileanu, pe la Minciună, un prieten care, în pri-
măvară, îmi dăduse un cîine-lup, cum spuneam noi pe atunci 
ciobăneştilor germani, de fapt o căţeluşă adorabilă, inteligentă, 
fi delă şi vitează, pe care o botezasem Tiupka, furîndu-i numele 
dintr-un fi lm, Crăiţa s-a smucit din mîna mea, lăsîndu-mă cu 
gura căscată şi cu fraza neterminată (îi vorbeam despre un unchi 
de-al meu, Ilarion, ucis pe front, chiar în pragul conacului 
părintesc), şi a luat-o dintr-o dată la fugă, la vale, înspre şcoală. 
Ca nebuna! Fără să spună un cuvînt. Ca un vîrtej a plecat de 
lîngă mine. Ca o stea căzătoare ce se grăbeşte să-şi împlinească 
destinul, dezintegrîndu-se în spaţiu. Am rămas trăsnit, apucînd 

O noapte fără de sfîrșit
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doar să mai văd cum dispare pe poarta larg deschisă a şcolii. În 
democraţia de rahat pe care o traversăm acum, ce instituţie, ce 
om, bogătan ori sărman, ce sinucigași îşi mai ţin porţile deschise?! 
Şcoala unde, în urmă cu doar un an și o vacanţă fusesem încă 
elev şi unde am petrecut nu mai puţin de opt ani. Frumoşi? 
Urîţi? Grei? Uşori? Negri sau gri? Nici acum nu pot să-i judec în 
mod lucid, sine ira et studio. Pe-atunci însă nu fi losofam despre 
condiţia de copil în dictatura comunistă, dictatură care-mi ne-
norocise familia şi-l împinsese pe bunicul Haralambie în laţul 
spînzurătorii, ci doar eram emoţionat să intru iar în curtea şcolii, 
mai ales că o făceam ca un fur, în viul nopţii. Îmi era frică să nu 
dea peste noi vreo patrulă de-a miliţiei sau nişte cretini de pe-
cecişti, că o îmbulinam: ne păştea şcoala de corecţie. Am intrat 
totuşi să-mi caut iubita şi s-o recuperez, căci mai aveam doar 
vreo două-trei sute de paşi şi ajungeam acasă. De ce fusese nevoie 
să fugă? Nu-i spusesem nimic urît sau supărător, nu mă dădusem 
la ea, nu eram nici măcar ameţit (deşi, pe vremea aceea, înce-
pusem deja să beau cu patimă şi profesionalism): socotisem că 
ziua care urma era prea importantă, ca să-i umbresc fru museţea, 
îmbătîndu-mă. Am intrat şi eu cu fereală în spaţiul generos al 
şcolii şi am căutat-o peste tot: în curtea fără nici un copac, be-
tonată în urmă cu vreo doi ani, pe platou, în pădurice, după 
tufele de cătină, prin cazematele săpate de noi în argila dealului 
ce urca înspre Zegan. Nu era nicăieri. Şi totuşi o văzusem intrînd 
în curtea şcolii, dispărînd după clădirea fostului dispensar, doar 
nu zburase, nu se înălţase la ceruri ca Iisus, nu se volatilizase, nu 
devenise nici omul invizibil, nici omul care trece prin zid, vestitul 
„passe-muraille” pe care tocmai îl văzusem la „Puşchin” şi unde 
Bourvil mă cucerise pe de-a-ntregul! Disperat, am încercat şi 
uşa din spate a şcolii, pe unde intrau elevii la ore. Evident, nu era 
încuiată. Nici nu mă aşteptam să o găsesc altfel. Am încercat 
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ușile pe rînd, doar biblioteca și cancelaria erau încuiate; am 
străbătut cele două culoare în formă de L, am intrat în toate 
clasele, nimic. Intrase în pămînt. Doamne, unde putea să fi e 
Crăiţa? Şi de ce fugise de lîngă mine? Cînd eram eu prin ciclul 
doi, direcţiunea şcolii sau cine ştie cine altcineva hotărîse să 
ciopîrţească trupul curţii şi, pe platou, să construiască o anexă 
pentru şcoală. Zis şi făcut! Ne-au ciuntit platoul şi au făcut o 
clădire urîtă, lungă precum o şopîrlă, lătăreaţă și turtită ca o 
broască, fără etaj, ca o plăcintă într-o tigaie încinsă ori ca o 
balegă în mijlocul cîmpului. În clădirea aceea, la un moment 
dat, pe lîngă atelierul de lăcătuşerie „a’ lu’ moş Chitic”, a fost şi o 
clasă (chiar şi eu am petrecut un trimestru pe-acolo, o ţineam 
minte, pentru că în acea clasă eram cînd echipa naţională de 
handbal masculin a României a cîştigat al treilea titlu mondial, 
învingînd Redegeul în fi nală, iar noi, băieţii, ascultam la radio 
desfășurarea partidelor și  comentam fi ecare meci, fi ecare vic-
torie). De-afară, se intra într-un hol pătrăţos, din trupul căruia 
muşcau patru uşi: două pe laturi şi două chiar în faţa celui ce 
pătrundea în hol. Aşadar, clădirea pe aproape toată lungimea ei 
fusese împărţită în două săli mari, în care se pătrundea din 
acelaşi hol, pe cele două uşi centrale despre care tocmai am 
pomenit. În partea stîngă era sala peste care împărăţea profesorul 
Chiticeanu, căruia noi îi spuneam moş Chitic, iar în dreapta, 
unde învăţasem eu cîndva, se făcuse o sală de sport. Mi-am zis 
că numai acolo putea să fi e. Într-adevăr, acolo era! Dar minunea 
prin care erau descuiate uşile de la intrarea în clădire şi de la 
intrarea în sala de sport a rămas pentru mine pînă astăzi un 
mister! Crăiţa, tronînd pe un maldăr de saltele, era de o frumuseţe 
stranie, exotică, o taină indică, o zînă tăcută şi ireală care-mi 
deschidea peştera binecuvîntată a comorilor lumii. O lumină 
care fugise de mine, ca să mi se ofere. Un mugure care încă nu 
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ştia ce vrea de la viaţă sau ce-i va oferi aceasta, dar care, învăluită 
în tristeţea violului care-i pecetluise existenţa, mi se dăruia. Căci 
era goală, fremătătoare, ispititoare, marmoreană în bătaia lunii, 
iar razele astrului nopţii, blagian, îi sporeau misterul, mîngîindu-i 
văzduhul pielii. Toate aceste gînduri mi-au venit pe nesimţite, în 
timp, ori de cîte ori retrăiesc magia acelei clipe, ori de cîte ori 
încerc să repet o minune ce nu se repetă. Atunci însă vedeam în 
faţa mea doar un trup, căci eram, la rîndu-mi, un trup, doar un 
bărbat în devenire, un predator adulmecîndu-şi victima, un 
mascul înnebunit de simţuri. Şi, Doamne, ce carne avea Crăiţa 
la cei 14 ani ai ei! Și cum știa să se dăruiască! Acum, cînd scriu 
aceste rînduri, s-au scurs cincizeci de ani de la acea noapte, şi, 
vorba lui Labiş, „toamna îmi îneacă sufl etul în fum”, dar peste 
destrămarea întomnării, învolburarea acelei nopţi îmi arde su-
fl etul cu aceeaşi intensitate, ca în noaptea venirii mele pe lume, 
pe lumea ispitei și a păcatului, o lume care începuse pe maldărul 
de saltele aruncate lîngă o fereastră din sala de sport a şcolii unde 
am început inutila ucenicie a cunoaşterii. Cu adevărat avea ceva 
de indiancă în ea, de fragilă zeitate orientală. Doar razele lunii o 
îmbrăcau şi-i străluceau sînii, doi porumbei în plin zbor, într-un 
zbor înnebunitor, mai albi decît restul trupului ei ferm, dăltuit 
cu patimă de un maestru. Aşa cum mai albă, mai luminoasă îmi 
părea noaptea spînzurată de razele lunii, aşa cum albă trebuie că 
era faţa mea pe care o simţeam golită de sînge...

– Vino lîngă mine!, a îngînat abia şoptit, încît mai mult am 
intuit zisa ei, decît am auzit-o. Vino lîngă mine! Vreau să-ţi ofer 
şi eu un cadou pentru ziua ta! Cel mai frumos cadou pe care-l 
pot eu oferi băiatului ce mă iubeşte...

– Nu mi-l oferi, dacă tu nu mă iubeşti, am întrerupt-o cu o 
brutalitate de care nu mă credeam în stare, i-am şoptit în timp 
ce, totuşi, îi mîngîiam înfi orat sînii, îmbătîndu-mă de ambrozia 
din potirele lor.

Valeriu Stancu
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– Tocmai pentru că te iubesc ţi-l ofer, prostuţule, tocmai asta 
nu înţelegi...

– Bine, dar puteam aştepta pînă ajungeam acasă, mai aveam 
doar trei minute de mers, i-am răspuns terorizat la gîndul că în 
orice clipă se putea ivi un paznic, un miliţian, un pececist sau 
chiar golanii mei din cartier...

– Nu, nu vreau să merg la tine, mi-aş aminti de suferinţa de 
la Anul Nou şi n-aş mai avea curajul să mă ofer fără teamă, fără 
nici o reţinere, fără nici un gînd spre trecut!

...Ne-am iubit ca nebunii, pînă ne-a bătut ziua în patima 
sleirii... A fost cea mai frumoasă noapte de dragoste din lunga 
mea viaţă. Neverosimilă! Irepetabilă!

Nu a mai vrut să meargă la mine și am condus-o direct acasă 
la ea. Iar de atunci nu am mai văzut-o niciodată. După ireala 
noapte a contopirii noastre în sala de sport a fostei mele școli, a 
dispărut de parcă nici nu ar fi  existat vreodată, m-a părăsit tot 
fără nici un cuvînt, așa cum mi se dăruise, şi nimic nu am afl at 
despre ea nici pînă astăzi.

Doamne cît am mai căutat-o, în fi ece zi, Doamne, cît am mai 
gîndit la ea şi am visat-o în fi ece noapte!

Cînd m-am întors – zburînd, plutind – acasă, în „camera din 
spate”, liniștită și răcoroasă, camera mea ruptă din trupul casei 
părintești, camera în care mi-am petrecut adolescenţa și prima 
parte a tinereţii, ca să-mi alung din sufl et și din minte noaptea 
aceea care pentru mine nu avea să se încheie niciodată, dar 
poate și pentru faptul că inima-mi dădea ghes, am scris într-un 
caiet cu însemnări zilnice, următoarele rînduri: „În sala gotică, 
înaltă şi rece, scăldată în irizări de vitralii, privindu-şi invitaţii, 
Prinţul se întreba, ţinînd în mînă un pocal ieşit din atelierele lui 
Benvenuto Cellini: „cîţi dintre cei ce se îmbată acum, sorbindu-
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mi licorile şi se ghift uie cu vînatul din pădurile mele vor porni 
înaintea mea spre lumile nesfîrşite ale împărăţiilor de dincolo 
şi cîţi din ei îmi vor supravieţui, bucurîndu-se că-mi vor lua 
sub tălpi ţărîna gropii? Cîţi din aceşti barbari vor sorbi licorile 
otrăvite şi vor poposi în vatra întunecată ori poate strălucindă 
a lui Lucifer? Cîţi, Doamne, cîţi dintre oaspeţii mei vor pleca 
înaintea mea şi cîţi vor vrea să-mi rostuiască veşnicia? Barbară, 
păgînă întrebare, dar mi-a şoptit un aed la ceas de taină şi de 
rugă nişte gînduri: şi cine moare azi, mîine în zori va şti-nţelepţii 
care-s trădători...”

În sala gotică, înaltă şi rece, scăldată în irizări de vitralii, făcliile 
mai mult umbresc în clătinări adîncurile sălii, mistreţii, berbecii, 
fazanii, becaţele, pift iile, aspicurile, lichiorurile benedictine, 
vi   nu rile, îmbătrînite în butoaie din vremea cruciadelor îşi dez-
bra că aromitoarele cămăşi uleioase, chihlimbarii, ori porfi rii se 
rînduiesc pe mese, menestrelii şi-au dres vocile, şi-au acor dat 
strunele, rapsozii şi-au inventat poveştile, slujnicele şi-au îm pros-
pătat nurii, şi-au dezgolit sînii, curtezanele şi-au înmi resmat 
trupurile, curtenii şi curtezanii freamătă de ne răbdări complice... 
În sala gotică, înaltă şi rece, scăldată în irizări de vitralii, sub 
fl amuri zdrenţuite de războaie se-mbată cavalerii, domniţelor li 
se învolbură sîngele, din temniţele uitate-n înhrubări îngheţate 
urcă gemetele celor înlănţuiţi, schingiuiţi, armurile fumegă, 
zăngăne săbiile... doar străjerii nu intră în sala gotică, înaltă şi 
rece, scăldată în irizări de vitralii, sîngerată de vîrtejul petrecerii, 
doar străjerii îşi prefi ră gîndurile şi singurătăţile la posturi pe 
metereze, la porţi, în turnuri, donjoane, adîncuri, tainiţe... Sum-
bru amurgul, întunecat fulgeră!”. 

Pe gînduri cădea cavalerul, pe gînduri cădea 
Şi-n ogivele sălii se-mbătrînea o stea...”
Erau primele mele gînduri de scriitor așternute pe hîrtie.
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Medicina şi literatura se bat 
cap în cap?

Cu doctorul şi scriitorul Ion Corlan*

„Îmi place să scriu dimineaţa şi să nu fi u 
deranjat. Am locul meu, rezervat, hârtiile 
rămânând acolo până la urmă toarea întâlnire. 
Este vorba, în fond, de un mic ritual. Fac ordine 
pe masă, pun cafeaua alături şi mă concentrez. 
Ca să reuşesc ceea ce mi-am propus, trebuie să 
mă transpun şi să intru în atmosfera şi pielea 
fi ecărui personaj. Pentru asta însă, confortul 
psihic este absolut necesar. Este important să fi u 
relaxat, calm, rupt de celelalte pro bleme, altfel 
ratez. Sunt multe situaţii când scriu în gol şi din 
zeci de pagini reţin doar câteva rânduri. Este şi 
moti vul pentru care reiau de mai multe ori 
acelaşi capitol sau aceeaşi scenă, trecându-le 
prin diverse variante, dar dacă nu am inspiraţie, 
dacă nu reuşesc să mă transpun, ceea ce scriu 
este fără viaţă. Nu am complexul paginii albe, 
deoarece nu mă aşez la masă să scriu dacă nu am 
ideea. Ideea este esenţială pentru mine, înainte de 
a începe scrisul”. 

Ion Corlan,  
prozator, dramaturg,  

(17 octombrie 1949 - 3 iulie 2020)

* Acesta este ultimul interviu pe care ni l-a acordat 
scriitorul-medic, Ion Corlan. (Carmen Neamţu)
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– Medicina şi literatura se bat cap în cap?
– În mod sigur nu se bat. Nici de completare nu cred că poate 

fi  vorba. Există o anumită mentalitate legată de cultura ge  nerală 
a medicilor, poate şi datorită faptului că aceştia toată viaţa lor o 
ţin tot prin examene. Dacă n-au pile! Nu, medicina îi împinge, 
pe cei care o studiază sau şi o practică, spre literatură şi în ge-
neral spre artă. Înclinaţia, gustul pentru frumos, receptarea fe-
nomenului artistic, a calităţii unei opere de artă etc. sunt înscrise 
în zestrea genetică a fi ecăruia. Aşa a vrut Creatorul: ca totul să 
fi e programat.

– De ce e nevoie să fi i un scriitor bun?
– În literatură, în general în artă, două cerinţe sunt esenţiale: 

talentul şi ideea. Stilul se face oricum, dar ideea, dacă nu există, 
nu se poate duce la capăt modelul imaginat. Talentul, un fenomen 
complex, merge de mână cu ideea prin universul ce se vrea creat. 
Fac parte dintre cei care consideră talentul, nu un har, ci un dar. 
Din păcate, în ziua de azi şi din motive bine întemeiate din ce în 
ce mai puţini medici se trezesc la sfârşit de săptămână cu o carte 
în mână. Medicina în esenţă este dură şi relaţia dintre medic şi 
pacient, chiar dacă ajunge la o anumită intimitate (încrederea ori-
cum trebuie câştigată) trebuie menţinută în limitele lucidităţii, 
ale obiectivităţii actului medical. Nici nu-i bine ca medicul să plân-
gă la pieptul bolnavului împreună cu acesta. Actul medical – în 
esenţă un act creator – nu este o melodramă aşa cum se întâmplă 
prin fi lme sau chiar în diverse romane, ci un act lucid, complex, 
un act care, trecând peste slăbiciunile omeneşti inerente, se face 
la rece. Cu timpul se produce o altfel de receptare a acestuia de 
către medic.

Carmen Neamţu vs Ion Corlan
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– Adică s-a produs imunizarea…
– Nici nu s-ar putea altfel. Este vorba despre acea „dezu-

manizare” a celui care practică medicina, care până la o anumită 
limită este necesară pentru un act medical de calitate. Gândiţi-vă 
la intervenţiile operatorii de anvergură, mai ales cele din urgenţă. 
Romanticii, visătorii, cei care-ar vrea să culeagă idealuri din 
romane – mă refer la medici, nu le pot transpune în practica me-
dicală sub formă de melodrama.

– Care e cel mai mare inamic al scriitorului?
– Timpul este cel mai mare duşman al omului. Orice al tă 

profesie mi-ar fi  oferit mai mult timp liber pentru scris. Re-
laţia medic – scriitor, atât de plastic defi nită de Cehov, este su-
pusă în felul nostru atacului unui duşman infl exibil: Timpul. 
Diagnosticul trebuie să fi e complet, cuprinzând şi completând, 
sugerând prognosticul. Ce contează în precizarea lui? Datele 
obiective. Acestea sunt luate în considerare. Reduci o viaţă la 
o singură frază sau, şi mai dur, la un singur cuvânt. Durerea 
cumplită uneori, tristeţea, depresia cu ale ei viziuni lucide, pre-
cise asupra absurdităţii vieţii, focul mocnit, ascuns cu grijă de 
cele mai multe ori, suferinţa,,din spate’’ care în cele din urmă 
rămâne numai a ta trebuie date la o parte, pentru că acestea sunt 
subiective şi irelevante. Rămân datele obiective, atâtea câte sunt 
culese cu exigenţă, dar şi cu mare regret. Atât cât ai sau crezi că 
ai la dispoziţie ca să stabileşti dialogul acela dur şi-n care nu te 
poţi recunoaşte. Şi-atunci, dacă sunteţi de acord cu altă ocazie o 
să revenim, pentru că în cele din urmă dialogul este partea cea 
mai densă a vieţii.

Carmen Neamţu vs Ion Corlan
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– Am venit la doctor, recomandaţi-ne câteva pilule pentru 
fericire.

– Poezie: Eminescu, Topîrceanu, Arghezi, Nichita Stănescu, 
Labiş, Coşbuc. Teatru: „Rinocerii”, „Cântăreaţa cheală”, „Pescă ru-
şul”, „Livada cu vişini”, „Şase personaje în căutarea unui autor”, 
„Un tramvai numit dorinţă”, „Conu’ Leonida faţă cu reacţiunea”. 
Romane: „Idiotul”, „Fraţii Karamazov”, „Bătrânul şi marea”, „Ro-
şu şi negru”, „Lolita”, „Ana Karenina”.

– Cu talentul te naşti, ţi-l cultivi, ce credeţi?
– Am mai spus: talentul îl văd, atât cât există, ca un blestem. 

Blestemul de-a crede în vis, de-a crea o lume fi ctivă şi dacă se poate 
s-o poţi pune în mişcare pe o scenă şi să ai revelaţia palpabilului. 
Este vorba de o lume, pe care, înainte de-a o construi până la 
capăt, simţi nevoia s-o oferi. Un univers pe care îl dai şi golul ce 
rămâne aşteaptă deja să fi e umplut cu altul şi... tot aşa.

– Dacă e să puneţi sub microscop lumea scriitorului, ce 
vedeţi acolo?

– Lumea scriitorilor îmi pare ceva fi cţional, visuri, obsesii, 
reuşite, dezamăgiri, invidie – uneori patologică. Ei, scriitorii, 
par prizonierii unei structuri extraterestre. Pe toţi îi conduce 
blestemul prin labirintul scrisului pentru că ceva acolo, în acest 
labirint stă viu: Visul. El te cheamă, nu-ţi dă pace, te obsedează, 
îţi transmite starea aceea de frustrare permanentă, trăgându-te 
într-o luptă dinainte pierdută.

– Și ce mai rămâne din lumea imaginată – creată, în cele 
din urmă? 

– Tot visul. 

Carmen Neamţu vs Ion Corlan
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– Cât timp? 
– Nu are importanţă răspunsul, îl acceptăm în schemă pen-

tru că tot el – visul – prin lumea nou creată ne duce în transă, 
ofe rindu-ne – prin scris – scurte perioade de fericire, uneori pa-
roxistică. Este totuşi extraordinar să te transpui, să construieşti o 
lume s-o pui în mişcare, să-i găseşti alternative, dându-i energia 
universului tău, care mereu, mereu se goleşte.

– Ce relaţie aveţi între medicină şi literatură, care e „soţia” 
şi care e „amanta”? 

– Revenind la relaţia medic – scriitor, medicină – soţie, lite-
ratură – amantă, am făcut concesii după concesii amantei, unele 
cu mari regrete, făcând eforturi să nu-mi neglijez soţia, să-i fi u 
loial. Fiecăreia în parte, într-o altfel de relaţie, i-aş fi  putut da 
mai mult, în mod sigur. 

– Ce simţiţi când citiţi o carte bună?
– Simţi ceva miraculos când citeşti o carte bună, un sentiment 

adânc, ce-ţi prinde fi ecare fi r nervos al trupului, fi ecare fi bră din 
corp, te transfi gurează transportându-te dincolo, într-un univers 
magic. Un sentiment egalat de creaţie (dar cititorul devine co–
creator!) sau poate de dragoste, însă dragostea o găseşti acolo, 
citind, o dragoste căreia i te dărui căutându-i rezolvare prin 
tine.

Carmen Neamţu vs Ion Corlan
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Alexandru Ruja

Un boem al cercului literar: 
Deliu Petroiu1 

I. Schiţă biografi că
Iubit de aproape toţi colegii săi din Cercul 
Literar, pentru altruismul său, pentru sin-
ceritatea prieteniei şi rectitudinea atitudinii, 
calităţi verifi cate în timp prin vremuri tul-
buri, pentru înclinaţia sa literară, mai ales 
spre spontaneitatea versului scăpărător în 
in teligenţa de combinare ritmică şi aşezare 
muzicală a rimei, pentru ironia fi nă pusă în 
mişcarea versurilor, Deliu Petroiu nu a reuşit 
să închege ceea ce s-ar putea numi o operă 
literară. A fost, poate, cel mai mare risipitor 
de talent şi inteligenţă dintre membrii Cer-
cului Literar, în afara unei opere scrise. La 
Deliu Petroiu boema tinereţii sibiene s-a 
prelungit până în anii maturităţii. Fire sen-
sibilă, a suportat greu recluziunea la care au 

1 Din volumul în curs de apariţie: Cercul Literar de la 
Sibiu, destine frânte – destine împlinite.

Alexandru Ruja,  
istoric, critic literar,  

Timişoara
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fost obligaţi scriitorii Cercului Literar, 
odată ce au fost exilaţi din Clujul ti-
nereţii lor universitare. În mrejele lui 
Bachus, Deliu Petroiu a găsit un teren 
mai agreabil şi mai puţin ameninţător 
decât în realul imediat, în care nu pu-
teai fi  sigur că acela care îţi stătea în 
proximitate nu era cumva un turnător. 
De care cei din Cercul Literar au avut 
parte din plin. 

Deliu Petroiu s-a născut la 24 august 
1922 în localitatea Nădlac, judeţul 
Arad. După câţiva ani (1929) familia se 
mută la Arad, iar Deliu Petroiu urmează 
clasele primare la Şcoala „Iosif Vulcan” 
şi Şcoala de aplicaţie de pe lângă Şcoa la 
Normală de învăţători. A urmat cur-
surile Liceului „Moise Nicoară” (1933-1941; exa  men 
de bacalaureat – iunie 1941) iar cursurile universitare 
la Cluj şi Sibiu – Facultatea de Litere şi Filosofi e 
(1941-1946). Este cunoscut interesul, pa  siunea şi în-
clinaţia cerchiştilor pentru teatru, iar Deliu Petroiu a 
fost unul dintre cei mai activi în acest domeniu. De 
altfel în anul universitar 1942/1943 i s-a acordat 
Premiul I la secţiunea declamare/ dramă, de către un 
juriu format din Profesorii Victor Papilian şi Ion 
Breazu.2 Cu o teză având ca temă Estetica artelor 
aplicate, elaborată sub coordonarea ştiinţifi că a pro-
fesorului Liviu Rusu, îşi ia licenţa în estetică şi fi -
losofi a culturii, cu califi cativul Magna cum laudae. 

2 Lista premianţilor în anul universitar 1942 – 1943, (în) „Vieaţa 
universitară”, Sibiu, anul II, 1943, nr. 4-8, 27 iunie, p. 6.
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După absolvirea facultăţii se înscrie la doctorat la Profesorul 
Liviu Rusu, parcurs doar un an, deoarece în 1947 se desfi inţează 
specialitatea estetica. Se va reînscrie la doctorat la Universitatea 
din Timişoara, la Profesorul Victor Iancu; şi-a susţinut exa me-
nele, dar nu a fi nalizat doctoratul (titlul tezei: Elementele con-
stitutive ale operei de artă). Din 1947 devine profesor la Arad. 
Predă limba şi literatura română la mai multe licee din oraşul de 
pe Mureş – Liceul „Moise Nicoară”, Liceul Pedagogic, Liceul 
Maghiar. Deşi avea cu strălucire pregătirea necesară nu s-a putut 
stabili ca profesor titular la un liceu din Arad, a trebuit să pe-
regrineze ca suplinitor pe la diverse şcoli. Ca şi ceilalţi colegi din 
Cercul Literar a trăit şi el sub paradigma existenţială de destine 
frânte – destine împlinite.3 

3 Dacă nu a avut dosar personal de urmărire, securitatea se interesa de 
activitatea sa şi documentele se găsesc în dosarele altora în cadrul Arhivei 
C.N.S.A.S. Într-un Raport trimis de către „Ministerul Afacerilor Interne. 
Serviciul Raional Arad. Nr. 362/9482 din 9 ian. 1957. Strict secret. Ex. nr.1” 
către „M.A.I. Dir. Reg. Timişoara” se raportează următoarele: „La Ord. 
Dvs. cu Nr. 361/27789 din 20.XII.1956 cu privire la numiţii Deliu Petroiu 
şi Muller Carol vă raportăm următoarele:[…]”. Sunt prezentate datele 
biografi ce, despre familie, locurile de muncă, aspecte de comportament, 
sunt plasaţi pe lângă el diverşi informatori etc. „Agentul „Gavrilescu” 
ne informează căci numitul Petroiu este repartizat la Arad de circa 4 -5 
ani.[…] Datorită lipsurilor arătate mai sus, elementul în cauză în timp ce 
lucra în cadrul liceului Mixt, a fost propus pentru sancţionare şi să fi e mutat 
disciplinar cu serviciul într-o comună din provincie, lucru pe care Secţiunea 
de Învăţământ nu a reuşit să-l facă, deoarece susnumitul a intervenit, prin 
unele persoane, respectiv prin numitul ONITA fostul şef al Secţiei de 
Învăţământ din reg. Arad, în prezent la Timişoara, tot în acest post. Astfel 
numitul Petroiu Deliu în loc să fi e trimis în provincie a fost repartizat ca 
director la şcoala de 7 ani din cartierul Sega, unde a lucrat conştiincios un 
an de zile, după care la cererea lui a fost schimbat din funcţia de director şi a 
rămas ca profesor tot la acea şcoală.” Alt informator („La data de 28.X.1956, 
agentul „CIMPANARU” a furnizat o notă informativă... “) dă informaţii 
despre ce a spus Deliu Petroiu „în legătură cu evenimentele din Ungaria”. 
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În anul 1959 este chemat la Universitatea din Timişoara, pe 
atunci Institutul Pedagogic de 5 ani din Timişoara. Ca lector 
universitar la Facultatea de Filologie a predat istoria artei. Cursul 
facultativ de istoria artei era, pentru studenţi, o încântare, iar 
colocviul, o delectare. Mai ales modul de manifestare, decât 
nivelul cursului, a făcut din Deliu Petroiu unul dintre cei mai 
iubiţi profesori de către studenţii Universităţii timişorene. În 
anul 1984 (la 62 de ani) s-a pensionat de la Universitate, dar în 
anul 1990 a fost rechemat şi a predat, în continuare, Istoria artei. 
A fost solicitat şi la alte facultăţi (Facultatea de Arhitectură, 
Facultatea de Muzică (secţia de actorie) ) unde a predat Estetica; 
a fost, ne spunea într-o discuţie Deliu Petroiu (5 decembrie 
1997) o reparaţie târzie a primei sale pasiuni: Estetica.

Cunoscându-l din perioada studenţiei, având şi posibilitatea 
de a discuta cu el în diverse întâlniri neprotocolare şi relaxate, 
m-am întrebat adesea de ce Deliu Petroiu nu scrie, nu se manifestă 
în literatură, asemeni celorlalţi colegi din Cercul Literar. Talentul, 
cultura şi sensibilitatea sa artistică pledau pentru o asemenea 
manifestare. Nu este mai puţin adevărat că oralitatea îi era starea 
sa de graţie, iar poeziile ori versifi cările sale circulau oral. Au 
rămas de la Deliu Petroiu textele din Revista Cercului Literar 
şi cronicile muzicale şi de artă plastică din presa din Arad şi 

Întâlniri cu Ștefan Aug. Doinaş sunt urmărite şi date se găsesc în dosarul lui 
Doinaş de la C.N.S.A.S. „Ministerul Afacerilor Interne. Direcţia Regională 
Timişoara. Nr. 372/13199 din 27 iunie 1960. Strict secret. S.C. nr. 1199. 
Către Ministerul Afacerilor Interne. Direcţia III.Bucureşti. La ordinul Dvs. 
nr. 372/00212763 din 5 mai a.c. referitor la numitul ȘTEFAN AUGUSTIN 
DOINAȘ, raportăm următoarele: În vederea stabilirii elementelor cu care 
numitul ȘTEFAN AUGUSTIN DOINAȘ a luat legătură în oraşul Arad în 
perioada 1 -2 mai a.c., a fost dirijat agentul „BADESCU NICOLAE” din 
problema învăţământ, pe lângă cunoscuţii acestuia. Astfel, agentul sem-
nalează, că în ziua de 1 mai a.c., in jurul orelor 13, ȘTEFAN AUGUSTIN 
DOINAȘ a venit la restaurantul „Bulevard” din Arad, fi ind însoţit de Deliu 
Petroiu, profesor...[...].” 
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Timişoara. Adunate în volum, acestea, pe lângă faptul că ar fi  un 
document pentru mişcarea artistică a vremii, ar arăta orizontul 
de cultură al autorului.

II. Începuturile literare
Începuturile literare certe sunt din perioada studenţiei. Afi rm 
certe, pentru că din această perioadă se păstrează texte publicate 
în „Revista Cercului Literar” şi în „Vieaţa universitară”, precum şi 
informaţii din presa vremii că a citit la cenaclul Cercului Literar. 
Nu este, însă, exclus ca activitatea literară să fi  început încă din 
perioada liceului, la Arad, având în vedere emulaţia literară 
existentă în Liceul „Moise Nicoară”, despre care au vorbit Ștefan 
Aug. Doinaş, Ovidiu Cotruş, chiar Deliu Petroiu, dar şi alţi foşti 
elevi, colegi la acelaşi liceu. De la şezătorile literare ale Cercului 
Literar, ţinute în afara Sibiului, Deliu Petroiu era nelipsit. Cu 
toată bonomia sa inter-personală, era caustic în scris, de un ac -
centuat umor negru, cu o ironie care tăia apăsător. Aşa se face 
că Deliu Petroiu excela în epigrame şi în epitafuri, avea o uşu-
rinţă a versifi caţiei în condiţii extrem de difi cile, pe rime date 
ca obligatorii sau chiar pe versuri iniţiale impuse. Din păcate 
multe asemenea creaţii s-au pierdut, deoarece au circulat doar 
oral, fi ind considerate simple jocuri literare, dragi cerchiştilor, 
care aveau un acut ataşament al ludicului, care se extindea de la 
expresia rafi nat artistică până la cea uşor licenţioasă. S-au păstrat 
totuşi câteva epitafuri scrise de Deliu Petroiu. Satira licenţioasă, 
versurile pline de ironie şi autoironie erau o obişnuinţă printre 
cerchişti şi le cultivau cu voluptate. Îşi imaginează un cimitir 
al „Cercului Literar” în care vor putea fi  citite aceste epitafuri, 
în care inteligenţa în versifi caţie, capacitatea de a observa o 
trăsătură esenţială în jurul căreia se construieşte catrenul, umo-
rul şi ironia, şarja ludică sunt evidente. Aceste epitafuri sunt 
ca şi necunoscute, fi ind într-o publicaţie rară şi greu accesibilă 
(„Vieaţa universitară”), de aceea le redăm în continuare:
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UNUI POET VESEL
(Se pare că e vorba de Radu Stanca printre ale cărui versuri se 
găseşte şi următorul: M-am hotărât să nu mai citesc)
„Aici îşi doarme somnul un poet
Ce cunoscut-a liniştea lumească
Din ziua-n care printr-un vers cochet
S-a hotărât să nu se mai citească.”

UNUI POET TRIST
„Aicea zace cela ce era
Ștefan Augustin etcaetera
Care îşi iubea muza cumplit
(Zice-se: amor nefericit).”

UNUI POET MIC
(pentru care mare parte din spaţiul sicriului este de prisos)
„Sub această glie
Stă Balea Ilie
Dar, – fenomenal! –
Doarme... vertical!”

UNUI POET MACABRU
(Unii sepulcrologi opinează că ar fi  vorba despre Ioanichie 
Olteanu, autorul celebrei Balade a înecaţilor şi care în viaţa cea de 
toate zilele purta şapcă)
„Noaptea la ora două şi jumătate
Fantoma lui se plimbă prin Cetate
Ieşită din mormântul cel obscur
Cu şapca peste craniul alb şi pur.”

UNUI TRADUCĂTOR
(După toate probabilităţile epitaful vizează pe Ion Oana care, se 
ştie, a tălmăcit cu deosebit sârg din lirica franceză)
„A tradus el foarte just 
Mulţi poeţi, – şi cu mult gust
Dar de la o vârstă-n sus
Fost-a de poeţi tradus”.
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UNUI PROZATOR
(Probabil Ion D. Sîrbu care a scris o nuvelă intitulată Etapă)
Avut-a în viaţă scriitorul Ion D.
„Etape” foarte multe: brune, blonde,
Dar zice-se că i-a rămas fi delă
Doar o „minoră”: mica lui nuvelă.”

UNUI OM DE LITERE, DE MEDICINĂ ȘI DE DREPT
(În privinţa acestui epitaf nu există dubiu; el aparţine polivalentului 
Ioan Negoiţescu din ale cărui opuri anunţate n-a văzut lumina 
tiparului decât faimoasa Poveste tristă a lui Ramon Ocg)
„Aici zac eu care-nainte de soroc
Născutu-l-am pe tristul Ramon Ocg
Iar lângă mine-i el, întors pe spate
Răpus de propria-i singurătate.”

ÎN FINE
„În această groapă zacem noi
Acela care-am fost cândva Deliu Petroi(u)
Ci toate le-am făcut numai pe jumătate
(Dovadă acest vers)
Pentru conformitate,
D.P.”

Că Deliu Petroiu a scris proză o dovedesc diversele notaţii 
din presa vremii. Citind cronica Cenaclului Cercului Literar, 
afl ăm că Deliu Petroiu a citit în cenaclul din data de 25 februarie 
1945 nuvela Persida4, iar în data de 18 martie 1945 o altă nuvelă 

4 „Naţiunea Română”, Sibiu, 1945, nr. 10, martie. „La cenaclul din 25 februarie 
1945 s-a citit nota despre Pavel Dan de C. Regman, versurile lui Tudor 
Bogdan şi nuvela Persida de Deliu Petroiu. Au luat parte domnii Lucian 
Blaga, Tudor Bogdan, Ovidiu Cotruş, Ovidiu Drimba, Henri Jacquier, 
I. Negoiţescu, Ion Nistor, Deliu Petroiu, Ion Pogan, C. Regman, Ion D. 
Sârbu, Radu Stanca, Robert de Suse; domnişoarele Dorli Blaga, Elisabeta 
Dobre, Ica Popescu, Eta Popovici.”
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al cărei titlu nu este menţionat. Este clar că Deliu Petroiu avea 
talent literar; de altfel reiese că avea pregătit pentru tipar un 
volum de proză, cu titlu neprecizat.5 Deliu Petroiu a tot amânat 
să dea nuvela spre publicare în Revista Cercului Literar, deşi era 
aşteptată, după cum reiese dintr-o scrisoare a lui Radu Stanca 
(datată, Sibiu la 22 August 1945): „Am aşteptat cu nerăbdare 
nuvela şi, aici, o mustrare, chiar revista a amânat mereu măcinişul 
tiparniţei pentru eveniment. Ce scrupule te-or fi  speriat de n-ai 
trimis-o? Regretăm, eu, Negoiţescu blestemă, cronica pentru 
Artele Minore, rămase dintr-odată fără schelet. N-a venit nici ea, 
precum nici din partea lui Doinaş, care n-a mai dat un semn de 
viaţă, nimic. Pesemne face, prin coclaurii Cap.[oralului] Alexa, 
exerciţii vocale pentru a completa mai iscusit autumnalul duo. 
Revista a intrat la tipar şi ar fi  putut, dacă v-aţi fi  luat osteneala, să 
însemneze cel mai bun număr. Stăm slab cu notele, în fi ne...”6 

Participarea lui Deliu Petroiu la întâlnirile literare ale Cer-
cului Literar (mai înainte, Cercul literar „Octavian Goga”) arată 
ambitusul unei anume activităţi de creaţie. „La serbările de la 
încheierea anului universitar (1941/1942, n.n. Al.R.), Cercul 
Literar a participat, având la dispoziţie o întreagă seară din ciclul 
săptămânii universitare, seară în care acest Cerc a organizat în 
prezenţa d-lui Rector şi a numeroşi profesori, a doua şezătoare 
literară din anul şcolar în curs. Au citit: Ion Negoiţescu, Ioanichie 
Olteanu, Nicolae Ţifl ea, Eugen Gelepu, Ștefan Aug. Doinaş, 
Ion Oana, I.I. Vintilă, Romeo Dăscălescu, Ion D. Sîrbu, Dan 
Constantinescu, Petre Hossu, Deliu Petroiu, Nicolae Pârvu. 
Scriitorii au fost prezentaţi de dl. Cornel Regman, care a ţinut şi o 
prezentare a activităţii anuale a Cercului rezumând fapte trecute 

5 „Naţiunea Română”, Sibiu, 1945, nr. 15, 29 aprilie. În acest număr se anunţă 
şi mutarea Cercului Literar la Cluj.

6 Deliu Petroiu, Cartea prietenilor mei, Editura Universităţii de Vest, 
Timişoara, 2006, p. 14.
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şi insinuând perspective de viitor.”7 În aceeaşi perioadă, tinerii 
studenţi au avut întâlniri literare la Timişoara, la Politehnică (21 
februarie 1942), apoi, la Arad, la Palatul Cultural (23 februarie 
1942), întâlniri la care a participat şi Deliu Petroiu. La Timişoara, 
Radu Stanca a prezentat conferinţa Problema literară a cititului; 
au avut intervenţii: Eugeniu Todoran, Ion D. Sîrbu, I. Negoiţescu 
ş.a.8 Cerchiştii au mai avut întâlniri literare la Avrig, Răşinari, 
Bucureşti şi, evident, Sibiu, etc. 

Dacă nuvela Persida nu a fost de găsit, dacă alte lucrări în 
proză scrise, dar nepublicate s-au pierdut, dacă unele au fost 
publicate prin diverse reviste dar încă nu au fost identifi cate9, 
7 Anuarul Universităţii „Regele Ferdinand I”, Cluj – Sibiu, în al doilea an de 

refugiu, 1941 – 1942, p. 246 – 249.
8 „A doua azi, în 20 februarie 1942, membrii Cercului au părăsit Sibiul, 

plecând la Timişoara, ca invitaţi ai colegilor lor de Universitate. În acest 
oraş manifestaţia culturală a Cercului prin simpatia de care s-a bucurat din 
partea celui mai select public timişorean, s-a transformat într-o adevărată 
manifestare a românismului pe aceste meleagurri. Programul a decurs în 
ordine: în după-amiaza zilei de sâmbătă, 21 februarie 1942, la orele 5, a 
vorbit, în Amfi teatrul „Traian Lalescu” de la Politehnică, dl. Radu Stanca 
despre Problema literară a cititului. Conferinţa a fost ascultată de un 
public format în majoritate din studenţi. În seara aceleiaşi zile a avut loc 
şezătoarea literară a Cercului la care au participat ofi cialităţile orăşeneşti 
şi universitare ale Timişoarei. Șezătoarea s-a deschis prin cuvântul de bun 
sosit al d-lui Decan D.V. Ionescu, care a captat, pentru studenţii sibieni, 
simpatia publicului timişorean de la primele cuvinte. Cald şi pătruns a 
răspuns, în numele studenţilor oaspeţi, Ioan Oana. Au citit, apoi, I.I. Vintilă, 
Ovidiu Drimba, Eugeniu Todoran, Romeo Dăscălescu, Ion Negoiţescu, 
Ion D. Sîrbu, Ion Oana, Radu Stanca, I.V. Spiridon. Studenţii cititori au 
fost prezentaţi în ansamblu şi, pe urmă, în parte printr-o foarte spirituală 
alocuţiune a studentului Cornel Regman. Părăsind Timişoara, studenţii 
Cercului literar au poposit în seara zilei de 23 februarie 1942 la Arad, unde 
au repetat, cu identic succes, şezătoarea de la Timişoara. Șezătoarea s-a ţinut 
în sala Palatului Cultural.” – Cf. Anuarul Universităţii „Regele Ferdinand I”, 
Cluj – Sibiu, în al doilea an de refugiu, 1941 – 1942.

9 Chiar Deliu Petroiu afi rmă că la Cercul „Octavian Goga” citea lucrări în 
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discutăm singurele lucrări în proză pe care le-am găsit publicate 
sub semnătura lui Deliu Petroiu. Una mai la îndemână fi indcă a 
fost publicată în „Revista Cercului Literar”10, ceea ce nu înseamnă 
că este mai cunoscută, iar cealaltă ca şi necunoscută: este vorba 
de schiţa Axente Berbecuţ.11 Având în vedere referinţele care au 
apărut în presă este o evidenţă că Deliu Petroiu era considerat, 
încă din perioada studenţiei, ca prozator. „În acest an, după 
Petre Hossu şi Ion D. Sîrbu, apare un al treilea prozator, Deliu 
Petroiu cu nişte nuvele, deşi cam facile, apreciate destul de 
mulţumitor, remarcându-se fl uenţa expresiei şi sprinteneala şi 
naturaleţea dialogului. (Ţinem să mai amintim că Deliu Petroiu 
se mai caracterizează şi prin o bărbie foarte proeminentă care-i 
dă aerul unui boxeur de categorie mijlocie sau june prim).”12

Casa italianului este subtitrată de autor ca „schiţă pentru 
un scenariu cinematografi c”, trimiţând spre arta imaginii şi a 

proză. Că scria proză şi după ce a fost nevoit să părăsească Clujul o do-
vedeşte şi faptul că I. Negoiţescu îi cerea mereu să defi nitiveze lucrările în 
proză, după cum mărturiseşte chiar Deliu Petroiu în profi lul pe care i-l face 
criticului în Cartea prietenilor mei: „Mă zorea să-mi defi nitivez lucrările în 
proză, îmi „vorbea” despre lecturile lui, îmi trimitea câte o carte. Mă sfătuia 
să părăsesc romantismul şi mitologia şi să mă încumet să las personajele 
pitoreşti (era sătul şi de ariviştii mai mult sau mai puţin balcanici), să încerc 
eroi din lumea contemporană, cu mare potenţial psihomoral şi cultural”. În 
prezentarea prozatorilor de la Cercul Literar, Victor Iancu scrie: „Grupul 
prozatorilor este alcătuit din Ion D. Sîrbu şi Dorin Drumaru. Primul a 
publicat schiţe şi nuvele inspirate din viaţa aspră a minerilor din Valea Jiului, 
de unde se trage, iar al doilea – încercări de beletristică literară.” Dorin 
Drumaru, despre care vorbeşte Victor Iancu, este pseudonimul literar al lui 
Deliu Petroiu. Sub pseudonimul Dorin Drumaru a publicat în Ţara dări de 
seamă asupra activităţii Cercului Literar.

10 Casa italianului, „Revista Cercului Literar”, Sibiu, anul I, 1945, nr. 5, mai.
11 „Vieaţa universitară”, Literatură şi artă, anul III, 1943, nr. 1, duminică 19 

decembrie, p. 2.
12 Aşa sunt ei, studenţii noştri, (în) „Vieaţa universitară”, anul III, 1943, nr. 1, 

19 decembrie, p. 12. 
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secvenţelor cinetice. Că ar putea fi  transformată în scenariu cine-
matografi c este neîndoielnic, dar Casa italianului rămâne, până 
atunci, o lucrare în proză, în care miezul dramatic aminteşte 
acut de baladele cerchiştilor.13 Altfel spus, proza ar putea trece 
uşor în ritmurile şi versifi caţia baladei, nu doar prin poeticitatea 
ei, ci şi prin trăirea în vis şi imaginar, prin spaţiul şi timpul retro, 
prin întâmplarea epică învăluită în enigmatic şi misterios. Proza 
începe cu descrierea unui pasaj natural, când pe o vreme ploioasă, 
tânărul Șerban se trezeşte pe o stradă măr ginaşă poposind lângă 
casa italianului. Un loc necunoscut, învăluit în poveşti care 
spo reau misterul, o casă ciudată „pururi adumbrită de arbori 
înalţi, cenuşie, umedă, răspândea un miros parcă putred. Un 
duh demonic o străbătea, de la coloana de onix până la turnul 
crenelat”. Dar taina acestei case îl reprezenta un „lacăt nefi resc 
de mare”, pe care nimeni nu l-a văzut descuiat, în jurul originii şi 
rostului acestuia ţesându-se cele mai fantastice poveşti. 

Șerban intră în casă, invitat de „Doamna Piază-Rea” („O recu-
noscuse: era ea, necunoscuta purtătoare de nenoroc, doamna 
neagră care se prelingea pe străzile dosnice, întotdeauna singură, 
niciodată înainte de apus.”) şi prima imagine a istoriei casei şi 
familiei îi este oferită de portretele pe care le vede pe pereţi. 
Venirea italianului în oraş s-a făcut în timpuri îndepărtate. Po-
veştile de iubire se întretaie şi fi ecare are tâlcul ei. „La patruzeci 
de ani, chinuit de gândul că i se curmă neamul” tânărul negustor 
„se hotârî să-şi aleagă soţie”. Refuză fi icele bogătaşilor care se 
îndreptau spre el pentru avere şi cutreierând satele în căutare „se 
întoarse în amurg cu o fată de pe câmp, frumoasă şi sălbatecă, o 
îmbrăcă orăşeneşte şi o făcu stăpâna casei lui”. 

De aici începe povestea Fiametei, care s-a născut din dra-
gostea lor. La vârsta iubirii, tatăl voia să o căsătorească, dar 

13 Că Deliu Petroiu avea cunoştinţe serioase în arta dramatizării o dovedeşte 
preocuparea de a o teoretiza – Cf. Despre dramatizări, (în) „Revista Cercului 
Literar”, Sibiu, anul I, 1945, nr. 6 -8, iunie – august.
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Fia meta nu-l poate uita pe Amedeo. Plecarea lui Amedeo nu 
atenuează iubirea Fiametei şi, pentru a-şi amâna căsătoria cu 
altcineva, ea ceru asemeni întâmplărilor din basme „să i se facă 
un lacăt mare, greu de descuiat şi aceluia care va învinge prin 
dibăcie, să-i fi e dată de nevastă”. De atunci, „mulţi tineri veniră, 
dornici să-şi încerce norocul. Dar rând pe rând, se întorseseră 
neputincioşi”. Taina lacătului nu a putut fi  cunoscută. Fiameta 
îl aştepta pe Amedeo. Trăind în aşteptare, Fiameta afl ă de la 
Filippo că Amedeo „murise în valuri”. 

 Prozatorul ştie să ţină mereu tensionată povestea, lui Șerban 
i se descoperă secvenţă cu secvenţă un drum spre adevăr, unul 
însă mereu oburat şi niciodată pe deplin devoalat. Povestea 
se naşte din poveste şi o secvenţă odată derulată o naşte pe 
cealaltă. Că Deliu Petroiu era familiarizat cu proza modernă este 
neîndoielnic, el însuşi creează în această viziune. Casa italianului 
îşi derulează spaţiul epic printr-un personaj martor: Șerban. Nu 
are rol în acţiune, ci doar în declanşarea şi validarea ei. Personajul 
martor există cu adevărat, el închide şi deschide povestirea, 
celelalte sunt mai mult sau mai puţin doar proiecţii epice. Este 
liantul între lumea realului şi aceea a imaginarului epic. După ce 
receptează povestea Fiametei, se grăbeşte să o relateze familiei, 
numai că existenţa celor din familie se desfăşura pe un alt plan, 
neputând percepe întâmplările din imaginar. Finalul prozei 
este un amestec de real şi fantastic, cu o simbolistică ambiguă 
şi misterioasă, prin cheia terminată în cruce. Prozatorul îşi lasă 
povestea să plutească într-un fi nal deschis.

Deliu Petroiu este un prozator inteligent. Fără a fi  livresc, ştie 
să creeze subiecte de proză, nu este un prozator de inspiraţie 
explozivă, ci un prozator care elaborează, fi ind atent la text, stil şi 
exprimare. Nu este întâmplător că atât I. Negoiţescu cât şi Radu 
Stanca îl îndemnau la scris şi erau nerăbdători să primească de 
la el lucrările în proză. 

Axente Berbecuţ este un text în proză care arată ingeniozitatea 
tânărului prozator, încă student, de a fi xa personaje pe spaţiu 
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epic restrâns, de a folosi arta dialogului şi forţa satirei, de a glosa 
despre faptele unui personaj mai mult absent. Fiindcă elevul 
Axente Berbecuţ apare doar într-un succint dialog cu profesorul 
său de limba franceză, – „domnul profesor Drăghiceanu” – , care 
îl suspectează că el este acela care a pus pioneza pe scaunul de la 
catedră. Prozatorul fi xează epic foarte bine starea clasei de elevi 
şi neliniştea profesorului, transformat pentru câteva momente 
într-un detectiv care voia să-l identifi ce pe vinovat. 

Personajul central al schiţei nu este cel care dă titlul, ci este 
profesorul, într-o portretizare cu două feţe: aceea a severităţii 
la clasă (fi ind convins că Axente Berbecuţ este autorul gestului 
incriminat şi verifi cându-l la oră nu-l lasă să expună ceea ce a 
pregătit: – „Ou-est-ce que vous aviez pour aujourd´hui? Mon-
sieur Berbécutz!; – Pour aujourd´hui... – bâlbâi cel întrebat – 
vous aviez...; – Merci, monseur Berbécutz.”) şi a ipostazei în care 
acceptă darul adus acasă de bunica elevului. Schiţa are nu doar 
două părţi temporale, dimineaţa la şcoală şi după-amiza acasă, ci 
şi două ipostaze caracterologice. Prozatorul nu este deloc străin 
de folosirea ironiei, a satirei şi a umorului. 

III. Cronicar al artelor minore 
Deliu Petroiu se impune în perioada studenţiei prin cronica 
artelor minore. Teoretizată de Radu Stanca, încă din primul nu-
măr al Revistei Cercului Literar14, cronica artelor minore este 
continuată de Deliu Petroiu. Articolul lui Radu Stanca nu rămâne 
la o simplă motivare a necesităţii unei cronici a artelor minore 
ci devine o teorie asupra esteticii acestora, asupra diferenţelor 
axiologice dintre artele majore şi artele minore, evidenţiind 
virtuţile unui teoretician. 

Deliu Petroiu începe cronica artelor minore cu o analiză 
istorico-critică a enigmei, considerată un adevărat propulsor 
14 Radu Stanca, Mică introducere la artele minore, (în) „Revista Cercului Li-

terar”, Sibiu, anul I, 1945, nr.1, ianuarie.
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poetic.15 Chiar dacă Radu Stanca a deschis teoretic drumul 
acestei cronici din „Revista Cercului Literar”, ea va fi  susţinută, 
în continuare, de către Deliu Petroiu, care va scrie despre enigmă, 
despre tehnica epigramei şi va teoretiza natura artelor minore. 
Că Deliu Petroiu acoperă o zonă culturală vastă se observă 
imediat, prin trimiterea spre cultura chineză sau a vechii Grecii, 
ambele culturi fi ind spaţiu predilect de manifestare a enigmei. 
În perioada medievală, în Renaştere şi în Clasicismul francez, 
enigma a fost cultivată şi au rămas „câteva culegeri de enigme 
migălos versifi cate în hexametri, sonete sau alte tipare prozodice”, 
iar, mai recent, „enigma tinde, sub semnul evului, spre o acută 
specializare precizându-şi confi niile, natura şi rostul într-un act 
gratuit al judecăţii realizat prin jocul de cuvinte”. Unghiul de 
cercetare al enigmei este evident original, pentru că autorul se 
apleacă asupra înţelegerii estetice a modului enigmatic, care, după 
cum însuşi afi rmă, a rămas „în afara oricărei cercetări estetice”. 
Autorul consideră că „enigma nu este în esenţa ei o artă” – „Un 
sonet enigmă, de pildă, cu toate că generat sub specie artistică 
şi oferit în vestmântul poeziei, îşi păstrează farmecul particular 
numai atâta timp cât sensul îi rămâne ascuns reclamând efortul 
căutării.” Elementul artistic îndeplineşte în enigmă o „funcţiune 
propulsivă”, iar exemplifi carea se face prin texte din Boileau 
(„celebra enigmă a purcelului”) şi Mallarmé („Propunem la 
întâmplare acest vers din Mallarmé: „O de notre bonheur, toi, 
le fatal emblème!” Care deschizând splendidul Toast funebru 
vizează moartea.”). Există o înrudire între enigmă şi poezie, dar 
aceasta se manifestă la nivelul tehnicii poetice. Un anume tip de 
poezie enigmatică a cultivat Deliu Petroiu însuşi, este adevărat 
că, în cele mai multe cazuri, prin manifestare orală.

Cronica despre epigramă este în literatura română între 
primele care s-au scris prin evidenţierea valorii şi rolului epi-

15 Un propulsor poetic, (în) „Revista Cercului Literar”, rubrica „cronica artelor 
minore”, Sibiu, anul I, 1945, nr. 2, februarie. 
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gramei.16 Cronica începe tot cu un demers istoric pentru a 
evidenţia nu doar vechimea, dar şi evoluţia în timp a epigramei. 
„Sensului uşor elegiac de inscripţie funerară şi votivă mărturisit 
în timpul clasicismului grecesc, epoca alexandriniană nu întârzie 
să-i adauge caracterul de instantaneu caustic sau linguşitor, ero-
tic sau didactic, macabru chiar, epuizând în germene toate mo-
dalităţile pe care le vor amplifi ca dar nu spori epocele viitoare.” 
În epigramă se închide într-o formă poetică simplă, concisă, un 
anumit sentiment ocazional, dar, în evoluţie, epigrama devine 
„un joc de spirit rafi nat”, face saltul spre „registru superior”, fără 
ca să devină, totuşi, expresia unei specii de artă majoră.

Cronica lui Deliu Petroiu este in nuce un adevărat tratat 
estetic despre epigramă. După analiza evoluţiei în istoria culturii 
a epigramei, cronicarul discută specifi cul epigramei – fenomenul 
epigramei în el însuşi – şi evidenţiază două coordonate prin 
care se poate pătrunde spre evidenţierea acestui specifi c. Prima 
„priveşte epigrama ca o unitate de stări sufl eteşti, o sinteză 
lirică miraculos împlinită sub semnul inspiraţiei”. Ar fi  ceea 
ce se întâlneşte la Herder, apoi la Goethe sau Möricke. A doua 
coordonată se referă la caracterul formal al epigramei şi insistă 
„asupra isteţimei cu care ea trebuie să fi e tăiată şi îndeosebi 
asupra efectului produs de ascuţişul pointei” şi cronicarul îl 
ci tează, acum, pe Lessing. Sunt amintite şi epigramele, aşa zis 
locale, construite pe întâmplări ori personaje cunoscut într-un 
mediu restrâns, care au şi ele valoare dacă îndeplinesc „simpla şi 
pura condiţie a desăvârşirii formale” (unui beţiv, unui lăudăros, 
unui zgârcit etc.). 

Epigrama valoroasă rămâne mereu în condiţia ei de gratuitate, 
fi indcă, afi rmă esteticianul epigramei, „nimeni nu împunge (ex-
ceptând, fi reşte, proştii) pentru ca prin unul sau două distihuri 
să-şi dărâme adversarul. Înţepătura aparte a acestui ac, oricât 

16 Tehnica epigramei, (în) „Revista Cercului Literar”, rubrica „cronica artelor 
minore”, Sibiu, anul I, 1945, nr. 3, martie.
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de ascuţit, nu poate da niciodată sânge, nici măcar sânge rău.” 
Tehnicile poetice folosite de epigramist sunt asemenea celor 
folosite de poet. Nimic nu este exclus, „de la clasicul dialog, prin 
inevitabilele comparaţii şi metafore, până la hulitul calambur”, 
pentru a se atinge momentul culminant al epigramei, care con-
stă în pointă. Deşi în antichitate distihul era forma predilectă 
de manifestare a epigramei (sunt citate epigramele lui Marţial, 
scrise în distih, alcătuit dintr-un hexametru şi un pentametru), 
opţiunea cronicarului merge spre epigrama compusă în catren. 
Se poate face asemănarea epigramei cu caricatura, ambele având 
caracterul şi fi nalitatea coroziv-critică. 

Că Deliu Petroiu era angrenat pe termen lung în comentarea 
artelor minore – şi că numai întreruperea apariţiei revistei şi 
schimbările sociale l-au determinat să renunţe – o dovedeşte şi 
articolul despre natura artelor minore17, poate cea mai aplicată 
teoretizare a artelor minore, o punere a acestora în paradigma 
estetică specifi că. Cerchiştii şi în special Deliu Petroiu au fost 
aceia care au încercat să discute şi la nivelul conceptelor teoretice, 
din perspectivă axiologică şi de pragmatism social, problema 
artelor minore. Lucru deloc facil în absenţa altor lucrări la care 
să te poţi raporta. Difi cultatea nu este ocolită de Deliu Petroiu 
care o numeşte fără reticenţe. „Difi cultatea de a teoretiza sis-
tematic în domeniul artelor minore se naşte din modul ade-
sea fl agrant în care diferă şi se opun numeroasele activităţi 
sub sumate acestei denumiri globale. Izgonite de sub sceptrul 
frumosului, abandonate tutelei peiorative a agreabilului, artele 
minore nu se bucură nici de adâncimea unei analize, nici măcar 
de schema aerată a unei clasifi cări; esteticienii îşi întorc faţa de 
la ele. Dar ceea ce e cu zgomot dat afară pe uşă, revine câteodată 
pe fereastră.”

17 Natura artelor minore, (în) „Revista Cercului Literar”, rubrica „cronica ar-
telor minore”, Sibiu, anul I, 1945, nr. 5, mai.

Un boem al cercului literar: Deliu Petroiu



174 3, 2020

Restituiri

Și totuşi, teoreticianul artelor minore găseşte un punct de 
sprijin nu oriunde, ci în teoriile lui Kant, care „nu pregetă să 
acorde demnitatea de artă majoră (la rubrica artelor fi gurative) 
fi e utilajului de gospodărie, fi e tapetelor, inelelor şi chiar ta-
bacherelor; faptul e săvârşit cu o stupefi antă candoare, imediat 
după acea critică a plăcerii şi a judecăţii estetice, inegalabilă prin 
caracterul ei atât de stringent şi exhaustiv. De altfel, tot Kant 
insistând (ce-i drept, într-o notă) asupra deosebirii esenţiale 
care există între „ceea ce place numai în apreciere” şi „ceea ce 
desfată”, (agreabilul, adică) nu se poate dispensa de o minuţioasă 
studiere a comicului şi a manierei umoristice în genere, cu toate 
că «această manieră aparţine mai mult artei agreabile decât celei 
frumoase»“.

În perspectiva constituirii unei estetici a artelor minore, Deliu 
Petroiu vine cu o viziune originală, prin accentuarea diferenţei 
din frumosul caracteristic artei majore şi caracteristica estetică 
a artelor minore, în primul rând agreabilul şi apoi scopul de 
înfrumuseţare al unui loc, al unui moment al vieţii etc. Nu că-
utarea „unui obiect propriu zis estetic” duce la reliefarea spe-
cifi cului artelor minore, pentru că o asemenea direcţie de analiză 
ar însemna îndepărtarea de la chiar specifi cul şi rolul acestor 
arte „a căror tendinţă de bază se limitează, precum se ştie, la 
a înfrumuseţa o realizare sau o activitate”. Și atunci ar trebui 
căutată o altă perspectivă a cercetării, una „quasipsihologică”, 
pentru că prin aceasta „se va tinde la defi nirea varietăţii de 
plăcere pe care artele minore o prilejuiesc, a impulsului care le 
dă naştere, a funcţiei îndeplinite în economia totală a spiritului 
omenesc”. 

Deliu Petroiu îşi consolidează teoria asupra naturii artelor 
minore, confi gurând esenţa acestora. În lumea artelor minore 
fru mosul, esteticul există împreună cu agreabilul şi utilul în 
dozaje diferite, existând obiecte în care una dintre trăsături se 
poate manifesta mai puternic şi mai insistent. Deliu Petroiu 
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exemplifi că printr-o „grădină artistic înfăţişată”, care poate fi  
apreciată din perspectiva esteticului, dar şi din aceea a utilităţii; 
este adusă în discuţie şi arta ceramicii. Această intersectare a 
frumosului cu agreabilul şi utilul, tendinţa, în primul rând, de a 
înfrumuseţa constituie estetica fundamentală a artelor minore. 
Deliu Petroiu duce şi mai departe discuţia, afi rmând că s-ar 
putea discuta despre artele minore şi din perspectiva creaţiei, 
cu accent pe artizanat, pe meşteşug, pe arta imprimeriei, pe 
ornament, unde este nevoie de o anumită „fi neţe” şi, nu de puţine 
ori, de „subtilitate”. Din nou aduce argumente din marea artă 
şi îl citează pe Valéry în legătură cu ornamentul: „Ornamentul, 
scrie el undeva, e în principiu o reacţiune naturală a simţurilor 
noastre în prezenţa unui spaţiu gol în care ele tind să pună ceea 
ce ar satisface mai bine funcţiunea lor de a recepta.” 

Într-o istorie a teoretizării artelor minore, defi niţia confi gurată 
de Deliu Petroiu este prima cu adevărat cuprinzătoare pentru a 
evidenţia specifi cul acestora. 

„Născute din nevoia de a înobila viaţa, în dubla ei înfăţişare 
de muncă şi răgaz, artele minore îşi împlinesc un rost dacă nu tot 
atât de pur cât cel al surorilor legitime, cel puţin tot atât de întins. 
Funcţia lor socială e indiscutabilă şi dintre cele mai de preţ. Cu 
modestie şi discreţie, ele pledează pentru o atitudine de viaţă în 
care esteticul îşi găseşte justa şi armonioasa lui creştere.” 

Cronica lui Deliu Petroiu este o pledoarie, nu doar atrăgătoare 
dar şi îmbibată de cultură pentru recunoaşterea şi aprecierea 
artelor minore, în care frumosul convieţuieşte cu agreabilul şi 
utilul.
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I. Funeriu

Arghezi. Lecturi infi dele

CÂT de superfi cial se citește poezia! Câte 
erori de editare au trecut neobservate de 

cititori și chiar de profesori de literatură, de 
stiliști sau de critici literari! Mai neplăcut e 
când acești specialiști ai textului formulează 
concluzii hermeneutice sofi sticate pornind 
de la erori. Am scris cândva despre cunoscuta 
gafă a lui Călinescu în interpretarea unui vers 
din poemul Memento mori al lui Eminescu. 
Reproducând copite în loc de copile, în ver-
sul: „Când în straturi luminoase basmele co-
pile cresc”, divinul critic e convins că bas mele 
sunt, în viziunea lui Eminescu, niște ani male 
fabuloase cărora le cresc copite. Ce să mai 
zicem de un personaj al lui Marin Preda care 
exclamă boi în loc de voi citând patriotic din 
Goga: „De ce m-aţi dus de lângă boi”, după care 
discuţia alunecă semantic înspre simbolistica 
mitologică a boului Apis, ca să ajungă până la 
urmă la cucuruzul au tohton, materie primă 
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a mămăligii noastre, cea de toate zilele. În Țiganiada, editorul 
neglijent reproduce boieria, în loc de bu iecia, ceea ce dă apă la 
moară unor interpretări sociologice vul gare în anii ’60 ai secolului 
trecut. Despre gafele – prea multe – ale lui Adrian Marino în 
editarea lui Macedonski am scris o carte întreagă (258 p.), după 
care prietenii fi lologi au început să mă evite, iar autorul acestor 
erori m-a onorat, în bună tradiţie românească (vinovatul nu e 
cel care calcă pe bec, ci cel care constată că becul s-a spart!) cu 
califi cativul belfer de care trebuie să te ferești „ca de pungașii de 
buzunare”.

Deși a benefi ciat de un editor fabulos, l-am numit pe Gheorghe 
Pienescu, nici Arghezi nu a fost scutit de asemenea erori. E 
drept, erorile nu sunt imputabile editorului, ci tipografi lor sau 
unor „antologatori” de ocazie. Cea mai cunoscută poezie a lui 
Arghezi este Testament, în primul rând pentru că e o artă poetică 
prezentă în manualele școlare. Reproduc primele versuri:

Nu-ţi voi lăsa drept bunuri, după moarte,
Decât un nume adunat pe-o carte.
În seara răzvrătită care vine
De la străbunii mei până la tine,
Prin râpi și gropi adânci,
Suite de bătrânii mei pe brânci,
Și care, tânăr, să le urci te-așteaptă,
Cartea mea-i, fi ule, o treaptă.

M-am întrebat, tot citind, ce sens ar putea avea sintagma 
seara răzvrătită și nu i-am dat de capăt. La un examen de ba-
ca laureat, am pus această întrebare unui candidat, altfel bine 
pregătit, poate prea bine pregătit mi-am zis, când a încercat să-mi 
„decodeze” sintagma, recurgând la o terminologie metaforică 
im presionantă din arsenalul comentariilor literare care circulau 
pe vremuri printre elevi. Profesoara examinatoare clătina și 
ea din cap în semn de aprobare. Așa o fi , le-am zis, dar eu tot 
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cred că acolo nu e seara, ci scara pe care, câteva versuri mai jos, 
benefi ciarul clauzei testamentare e invitat s-o urce treaptă după 
treaptă. Din păcate, Arghezi n-a prea lăsat manuscrise, variante 
nici atâta, așa că probe n-am de unde să produc. La câţiva ani 
du pă acel episod, discut întâmplător subiectul cu profesoara 
Emilia Ungureanu. Îmi spune că, la o emisiune radiofonică, 
Gheorghe Pienescu a relatat că poetul însuși s-ar fi  amuzat (?) pe 
seama erorii, de lecţiune sau poate de tipar, exclamând concesiv: 
„acuma las-o așa!”

Scrupulos Pienescu, nimic de zis. Dovadă ediţia Scrieri, un 
model de urmat. Dar ce se poate face când un altul, neatent 
(Petru Romoșan), reproduce greșit un text editat impecabil de 
Pienescu? O mostră freudiană incredibilă. Iat-o, în poezia Rada, 
sedus de graţiile ţigăncușei, P. R. „personalizează” imboldul im-
personal al poetului:

Și-a dezvelit sărind
Bujorul negru și fetia,
Parcă s-a deschis și s-a închis cutia
Unui giuvaer de sânge,
Aș pune gura și aș strânge.

Un pic mai jos, recidivează:
Statuia ei de chihlimbar,
Aș răstigni-o ca un potcovar
Mânza la pământ,
Nechezând...

Mică deosebire faţă de original, dar cât de penibilă, căci la 
Arghezi este: ai pune gura, ai strânge, ai răstigni-o.

În sfârșit, niciun muritor nu este perfect. De data aceasta cred 
că o eroare a trecut neobservată de însuși Pienescu. Iarăși n-am 
probe, dar în versurile din ciclul Cântare omului:

Gândește mintea, zicu-mi, dar ce-ar putea să facă
Fără gândirea mâinii, închisă și săracă!

sintagma gândirea mâinii n-are nicio noimă. „Mintea gândește”, 
ne-o spune poetul în primul vers, mâna doar execută ceea ce-i 

I. Funeriu
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comandă aceasta. Nu garantez că în loc de gândirea ar trebui 
reprodus lucrarea, garantez însă că, dacă nu e lucrarea, atunci 
termenul autentic este un alt trisilab cu accentul pe a doua 
silabă.

P.S. Un prieten curios, inginer nec plus ultra, văzându-mi 
textul acesta, tare s-a mai mirat de califi cativul cu care am fost 
onorat de A. M. și m-a rugat, necitindu-mi cartea, să-i dau, 
baremi, un exemplu de acolo. „Cererea dumitale îmi vine ca 
o mănușă – i-am spus – căci explică originea confuziei dintre 
seara și scara din Testament”. Și am continuat: „un C de mână 
se confundă ușor cu un e de mână. Macedonski scria urdesc, 
în loc de actualul urzesc, ilustrând etimologia (lat. vulg. ordire). 
Cum în manuscrisul poetului e o mică pauză între ur și desc, 
scrupulosul editor transcrie vin dese, ceea ce contrazice până și 
versifi caţia, căci urzesc e bisilab, pe când vin dese e trisilab…, 
dacă am numărat eu bine” am continuat, recitându-i solemn pa-
sajul cu pricina:

Însă plâng cu lacrimi și amari suspine
Căci vin dese, turbate, hoardele străine.

Arghezi. Lecturi infi dele
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Iulian Negrilă

Alexandru Macedonski 
(1854-1920)

BALCANIC la origine, numele lui derivând 
de la Macedonia, fi ul generalului, a fost 

cel mai contestat scriitor român. La aceasta 
a contribuit el însuși, devenind victimă a 
propriului său orgoliu.

Posteritatea i-a fi xat un binemeritat loc 
în istoria literaturii române de la sfârșitul 
veacului al XIX-lea și începutul secolului al 
XX-lea.

Personalitatea plină de contradicţii, pen-
tru care lumea n-a fost altceva decât pro-
pria-i refl ecţie despre univers, opera mace-
donskiană s-a bucurat de aprecieri din partea 
criticii și istoriei literare românești care i-au 
descoperit noi valenţe, sporindu-i totodată 
posibilitatea receptării prin timp. 

Până în jurul anului 1890, Macedonski 
nu se impusese ca un poet original, deși de-
butase cu aproape un sfert de secol înainte, 

Iulian Negrilă, 
istoric literar, 

Arad
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fi ind nimic altceva decât un continuator talentat al pașoptiștilor, 
ai căror urmaș s-a vrut mai ales în alegerea tematicii. În ultimul 
deceniu al secolului XX-lea poezia sa surprinde prin imagini 
îndrăzneţe, prin armonii nemaiîntâlnite, iar farmecul ei deosebit 
alterna de la ușoare accente de bucurie și extaz, până la fi orul 
abis perceptibil al unei melancolii sensibile.

Al. Macedonski s-a orientat spre Ardeal chiar de la debut, 
prima sa poezie, Dorinţa poetului, apărând în „Telegraful ro-
mân”. Multe dintre poeziile sale au fost reproduse, apoi, și de 
alte publicaţii din Transilvania.

Intrând cu zgomot și încredere în politică, Al. Macedonski 
intuia în acest pas realizarea aspiraţiilor sale, spre vârful piramidei 
sociale, fără eforturi, ca ceva ce i se cuvenea fi rii lui independente 
și sfi dătoare. Atmosfera timpului fi ind antimonarhică, aceasta 
se conjugă în mod armonios cu caracterul său protestatar, ne-
conformist, poetul ajunge în confl ict cu societatea vremii.

Atacurile lui Al. Macedonski s-au manifestat la un moment dat 
în mod direct la adresa monarhului, prin versuri. Astfel, poezia 10 
Mai în care transpare atitudinea lui antidinastică, e reprodusă la 
scurt timp și de „Lumina” (Arad) din 12 iunie, 1873.

Ce sentimente l-au îndemnat pe poet ca în 1910 să-i scrie 
lui Carol I, cerându-i ajutor material și, călcându-și pe inimă, 
invocând meritele sale literare și serviciile tatălui său, este greu 
de presupus. Cert este că scrisoarea ce-o reproducem, cercetată 
la Muzeul Literaturii Moldovei din Iași, nr. 4824/1-2, refl ectă 
una din acele contradicţii specifi ce caracterelor neliniștite, ego-
centriste, ajunse în pragul umilinţei și dezechilibrului

         
Majestate,
În momentul de a mi se vinde prin licitaţie publică puţinul 

mo bilier pentru suma de trei sute de lei, recurg la prea înalta 

Alexandru Macedonski (1854 1920)
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Voastră mărinimie spre a fi  salvat din această crudă și dezastroasă 
situaţiune.

Majestatea Voastră, care în orele de restriște a fost totdeauna 
pentru mine mântuire, va pune și de astă data suferinţa mea în 
cumpănă cu bunătatea Dumnezeiescului ei sufl et.

Sunt Sire, cu cel mai adânc respect, prea devotatul și veșnic re-
cunoscătorul Majorităţii Voastre, prea umil supus, Al. Macedonski, 
str. Teilor, 174

Majestăţii Sale Carol I, Rege al României.

Cererea e însoţită de o scrisoare în limba franceză, cu data 
de 14 mai 1910, expediată din str. Teilor, 174, București, D-lui 
Louis Basset, secretarul M.S. Regelui Carol I, prin care autorul îi 
explică mai pe larg situaţia sa.

În același timp, Mirea V. Stănescu, redactorul responsabil al 
revistei „Gura satului”, care cu nr.28/1871 a apărut la Arad, a 
fost unul dintre propagatorii poeziei macedonskiene în Ardeal, 
găsind în unele dintre versurile sale, mai ales din prima perioadă 
a creaţiei o dârză atitudine antimonarhică. Semnifi cativă în acest 
sens fi ind La patria, apărută în nr.1/1874 a revistei arădene, 
reprodusă după „Oltul” din 30 septembrie 1873. Același redactor 
îi publică pentru prima dată „În gura satului” poeziile Sărac și 
curat și Șarpele și pita, care au fost reproduse apoi și în „Oltul”. 
Ca tematică, prima poezie demască servilismul, lingușirea, pe cei 
care se bagă „slugă pentru bani la tirani”, fi ind foarte edifi catoare, 
pentru convingerile poetului, refl ecţiile din versurile-refren de 
la sfârșitul celor patru strofe câte are poezia:

„Decât slugă la ciocoi / Mai bine cioban la oi !”
În ordine cronologică, următoarele colaborări ale lui Macedonski 

sunt: Mama și Țara din „Lumina”, nr. 56/13-25 sep  tembrie 1873, 
p. 266, datată: București, 1 septembrie 1873 și Improvizaţie, din 
nr 67, apărut la 28 oct.- 9 nov. 1873, p.315, datată: București, 29 
august 1873 și dedicată amicului său, Vasile Cosmiadi. 

Iulian Negrilă
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Ca o dovadă a aprecierii poeziei lui Al. Macedonski, după 
1900, librăriile arădene Diecezana, Tribuna și Concordia au pus 
la dispoziţia admiratorilor poetului unele exemplare din opera 
sa, pentru ca după trecerea acestuia în lumea umbrelor dantești, 
ziarul lui Vasile Goldiș, „Românul” să-i publice poeziile Cântecul 
ploaiei, Naiada, Epoca de aur și În noapte. Primele două sunt 
creaţii mai vechi ale lui Al. Macedonski, apărute în 1886 și 1896, 
iar celelalte, în 1892 și 1913. 

Contradicţiile sale utopice îl vor pune în confl ict nu numai 
cu Junimea și Titu Maiorescu și cu V. Alecsandri, I. L. Caragiale 
și chiar cu M. Eminescu, care îl luase în vârful peniţei sale, 
în coloanele „Timpului” pe ambiţiosul poet. Acesta, în 1893, 
nu-i va rămâne dator și, prin cunoscuta epigramă își varsă tot 
veninul. Contemporanii au fost consternaţi, Macedonski a vrut 
s-o mai îndrepte, dar încercările și justifi cările sale n-au micșorat 
acuzaţiile.

La aproape un deceniu de la această întâmplare, Macedonski 
cu toate regretele sale, nu era vindecat de orgoliu. Astfel, în 1891, 
el îi scrie Canonicului Al Grama din Blaj, care editase o broșură 
ce-l defăima pe marele poet, aducându-i laude și angajându-se 
chiar, fără să-i ceară cineva, să răspândească acea cărticică. 

Onorate Domn,
Din întâmplare îmi căzu în mâini preţiosul Dvs. studiu 

Eminescu. L-am citit cu o desfi dere naturală. Mă așteptam la noi 
laude aduse nepieritorului. Disperasem într-adevăr de bunul 
simţ românesc. Dar scrierea D-voastră dovedește că adevărul, 
cu rând sau târziu, iese la lumină. V-a fost rezervat să fi ţi dincolo 
de Carpaţi. Singurul care să nu se închine minciunii, Eu, această 
glorioasă onoare, o am aici. N-a fost ultragiu care să nu mi se fi  
aruncat din această cauză. Ceva mai mult, Eminescu nu a fost 
ridicat decât decât spre a mă zdrobi pe mine și curentul antigerman 
reprezentant prin revista „Literatorul” (1880 – 1890).

Alexandru Macedonski (1854 1920)
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Daţi-mi voie să întind mâna cordială unui confrate de luptă, 
pentru triumful luminei. Vă felicitez cu entuziasm și după părerea 
mea sunteţi unicul român care a scris o cărticică completă și ne-
pasionată. Ar trebui ca studiul d-voastră să se răspândească. M-aș 
însărcina bucuros să vă trec câteva printre amicii mei, negreșit că 
în mod gratis.

Sunt, stimate domn, al d-voastră cu totul, Alexandru Macedonski, 
1891, București, 1 decembrie, 108, C. Dorob.(anţi).

Această epistolă a fost publicată în „Tribuna” (Arad), nr. 227 
din 16/29 octombrie 1911, p. 2 și dovedește, fără putinţă de tă-
gadă, că personalitatea lui Al. Macedonski a fost măcinată per-
manent de numeroase contradicţii, puţin explicabile în afara fi rii 
sale excentrice. El n-a lăsat niciodată să se observe că suferă de 
pe urma loviturilor primite, ci s-a refugiat totdeauna în lumea 
gândurilor, pentru plăsmuirea operei sale, a cărei valoare a rămas 
neștirbită peste vreme. 

Posteritatea a fost când aspră, când îngăduitoare cu Macedonski, în 
timp ce lucrările sale literare se publicau fără re stricţii. În „Ro-
mânul” (Arad) i se reproduce după „Literatorul”, poezia Valsul 
rozelor, în nr. 24 / 22 martie 1922, p. 1, iar o dată cu apariţia 
„Salonului literar” al lui Al. T. Stamatiad, în 1925, se reia pu-
blicarea unor creaţii macedonskiene. Astfel, apar pentru prima 
dată mai multe poezii în limba franceză, dintre care menţionăm: 
La Gourisankar, scrisă la 12 decembrie 1915 („Salonul literar”, 
nr.7 / noiembrie, 1925, p. 62), La Crane, scrisă la 27 noiembrie 
1914 și tipărită în același număr al revistei și Pale il me dit... 
publicată în nr.12 / mai, 1926, p. 107.

Adulat în cercul său literar, dar contestat în societatea străină 
de valoarea poeziei și artei sale, Al. Macedonski e în același timp 
zeu și satană, adunând în sufl etul său fi rav toate contradicţiile 
incoerente și inconsecvente, toate compromisurile care nu i-au 
mai servit la vreo propulsie în sferele înalte ce le visa. El a fost un 

Iulian Negrilă
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chinuit, un torturat care nu și-a găsit locul dezvoltării plenare și 
pentru care e singur vinovat. N-a avut spirit practic și n-a intuit 
că lupta cu adversari puternici, iar din această inegalitate nu 
putea ieși decât în pierdere. Nu s-a lăsat niciodată învins, și de 
aceea, jocul său devine donquijotesc și atunci când, nedându-și 
seama de simţul proporţiei, îl atacă pe Titu Maiorescu.

Inconsecvent cum era, poetul îi cere apoi ajutorul marelui 
critic. Așa se face că volumul de versuri din 1882 este dedicat 
„d-lui Titu Maiorescu, cu înaltă stimă...”.

Șirul contradicţiilor poetului ar putea continua. Ele au fost 
partea organică a fi rii sale. Cu toate acestea, Al. Macedonski și-a 
păstrat totdeauna puritatea sufl etească în faţa poeziei pe care 
a slujit-o cu devotament și abnegaţie, astfel că, triumful său în 
peisajul literelor românești nu-l mai poate nimeni contesta, el 
rămânând cel puţin poetul Nopţilor și al Rondelurilor, fără egal 
în poezia noastră de la începutul secolului al XX–lea. 

Alexandru Macedonski (1854 1920)
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Radu Ciobanu, 
scriitor, 

Deva

Radu Ciobanu

Eroism cultural

ÎN 1977 apărea America Ogarului Cenuşiu, 
de Romulus Rusan, jurnal al voiajului pe 

care l-a făcut împreună cu Ana Blandiana în 
Statele Unite, în condiţii precare, timp de 140 
de zile, cu „Greyhound”, autocarul săracilor, 
indiferent de culoarea pielii. Cartea a făcut 
valuri şi a cunoscut mai multe ediţii, deoarece 
deschidea orizonturi şi aducea un aer proaspăt 
în atmosfera îmbâcsită a vremii. Totodată a -
nunţa un tip special de călător, cel dispus să 
accepte lipsa oricăror facilităţi, comodităţi, 
confort, dar cu aspiraţia ireprimabilă a ini-
ţierii în valorile altor spiritualităţi. Când 
am scris atunci despre această apariţie, am 
in titulat-o Călătorii fără de arginţi, în ideea 
separării acestui gen de călători de acela al 
turiştilor sau de alte tipuri, precum călătorii 
seduşi de mirajul drumului, cei care umblă 
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doar din plăcerea de a umbla, sau din 
disperare, căutând singurătatea, eva-
ziunea din vacarmul globalizării con-
sumeriste, sau spre a provoca pur şi sim-
plu aventura. Călători fără de arginţi 
pot fi  şi aceştia, dar de eroism cultural nu 
sunt capabili decât cei de „tipul Rusan”, 
capabili să înfrunte orice dezagrement 
doar pentru a vedea câteva clipe un 
vestigiu solitar, înnobilat de eroziunea 
veacurilor. 

Sintagma eroism cultural nu-mi a -
par  ţine. Am descoperit-o în jurnalul 
ce   lui de al doilea fabulos voiaj al lui 
Romulus Rusan, care a apărut în două 
volume în 1986 şi 1988, sub titlul O 
călătorie spre marea interioară şi a fost reeditat 
anul trecut în trei volume, într-o superbă casetă bi-
bliofilă, de Editura Spandugino1, care, de altfel, obiş-
nuieşte să ne răsfeţe cu asemenea subtile bucurii. 
Am adoptat-o imediat ca titlu al acestor însemnări, 
întrucât autorul însuşi a folosit-o ca posibilă definiţie 
a propriei condiţii de călător: 

„Am ales mănăstirile, frescele, trecutul, sute de ki-
lometri în plus, în necunoscut, pe drumurile in certe 
[...], pe scurt, eroismul cultural care – ca de atâtea ori 
în istorie – ne va duce cine ştie unde...” (p. 181/I). 

E o frază care devoalează spiritul în care a decurs 
extraordinara călătorie de 12.000 de km, începută la 

1 Romulus Rusan, O călătorie spre marea interioară, 3 vol., 
București, Spandugino [Distinguo], 2019.

Eroism cultural
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vreo cinci ani după experienţa americană. Există două paliere 
ale acestei capodopere a genului homo viator: unul al naraţiunii 
călătoriei propriu-zise, celălalt al confi gurării jurnalului. Ase me-
nea marilor călători care nu rezistă chemării depărtărilor, – ca şi 
nedespărţita Ana Blandiana – pentru Romulus Rusan, jur nalul 
e intrinsec  noimei şi magiei drumului, un fel de legământ, şi 
trebuie scris în orice condiţii, la sfârşitul zilei, oriunde, sub apă-
sarea oboselii sau, în împrejurări deosebite, dimineaţa, înainte 
de pornirea într-o nouă etapă, actul scrierii fi ind totodată el 
însuşi prilej de refl ecţie: 

„Trăind cum scriem şi scriind cum trăim – locuind când la hotel, 
când pe unde apucăm, notând jurnalul când pe nerăsufl ate, când 
cu întârziere, când pe genunchi, când elaborat – viteza vieţii creşte, 
mintea merge mai repede, gândul e mai intens, notaţia îşi pierde 
cadenţa” (p. 351/II). 

Sau 
„Notez acum, când pot, cât pot şi cum pot, scriu sub presiunea 
timpului şi spaţiului, căci ştiu că mâine sunt mereu altul şi, amâ-
nând, aş înceta să fi u” (p. 352/II). 

Dar paginile cu care călătorul va ajunge acasă, sunt, totuşi va-
rianta „la prima mână”. Devenirea sa în ipostază de carte va mai 
dura ani, de la cosmetizarea stilistică, până la includerea relatării 
faptului cotidian în interstiţiile reconstituirilor laborioase şi ex-
trem de detaliate, a trecutului locurilor sau monumentelor, pro-
duse ale unei documentări prealabile, dar elaborate post factum 
cu obsedanta grijă a păstrării expresivităţii şi evitării derivei 
într-o erudiţie fastidioasă.

Călătoria a început în 1982 şi a fost prilejuită şi posibilă fi -
nan ciar la limită (deci, practic, tot „fără de arginţi”) de Premiul 
Herder, acordat Anei Blandiana. Romulus Rusan îşi începe po-
vestea chiar cu relatarea ceremoniei de premiere şi cu străbaterea 
la pas, câteva zile, a Vienei, după care au pornit efectiv la drum: 

Radu Ciobanu
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Salzburg, Graz, Coasta Dalmată, traversarea Iugoslaviei şi a 
Bulgariei, Stambul, Asia Minor, Grecia, Egipt, după care ar fi  ur-
mat, cum zice Ana Blandiana, a treia civilizaţie, cea „a celor două 
testamente”, care însă n-a mai apucat a fi  transpusă în cuvânt, 

„pentru că, trezit de vacarmul istoriei din visul contemplării 
istoriei, autorul s-a ridicat de la masa de scris şi a ieşit în stradă” 
(p. 9/I). 

Ca şi în America, animaţi de acelaşi neastâmpăr al drumului, 
de acelaşi spirit is coditor şi de aceeaşi voluptate a descoperirii 
libertăţii, Rusan şi Blandiana au format cuplul ideal al călătoriei. 
L-au avut cu ei şi pe Pif, maşina, o Lada verde, care, cu capriciile şi 
surprizele sale inepuizabile, a devenit veritabil personaj. Nici nu 
se putea altfel în jurnalul de voiaj al unui călător care, înainte de 
toate e prozator, încât orice ar scrie devine literatură. Dar, înainte 
de a comenta jurnalul, nu pot trece peste prefaţa de azi a Anei 
Blandiana, – Aventura de dinaintea aventurii – extrem de utilă 
pen tru recuperarea dreptei judecăţi a celor ce nu cred în efectele 
radical nefaste ale comunismului (cum alţii ca ei, nici în cele ale 
covidului...) Vestea că e laureată a Premiului Herder a primit-o 
în decembrie 1981. Aprobarea ieşirii din Ţară a obţinut-o în iu-
nie 1982, cu doar două zile înainte de ceremonia programată 
la Viena. În acest răstimp s-a pornit aventura prealabilă călă to   riei: 
un răstimp de stres, epuizant psihic, cereri, memorii, ar      gu mentaţii, 
amânări, umilinţe, audienţe, speranţe, nervi şi dez  nădejdi, în care 
şi-au pregătit călătoria, şi-au abandonat pre gă tirile şi iar le-au 
reluat, şi iar au sperat. Blandiana le reme mo rează pe toate cu 
har de prozator şi cu umor retrospectiv, cu antologice scene, 
precum cea a audienţei la acel monument de prostie pe nume 
Suzana Gâdea, ministru al Culturii, cum ar veni. Elementul 
senzaţional al acestei prefeţe, din cauza căruia şi insist asupra 
ei, este însă informaţia pe care a primit-o petenta, că odată cu 

Eroism cultural
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vestea premierii sale, la C.C. al PCR au sosit şi 22 de scrisori  
prin care „organul” era prevenit că premianta şi soţul  nu se vor 
mai întoarce. Toţi cei 22 de semnatari erau membri ai Uniunii 
Scriitorilor din România. Iată un subiect de tristă meditaţie, 
înainte de a pătrunde în mirajul călătoriei. Meditaţie asupra so-
lidarităţii „obştei scriitoriceşti”, a solidarităţii cu şi fără ghilimele. 
Au existat, şi încă există, amândouă...

O călătorie spre marea interioară e un titlu în care disting trei 
semnifi caţii. „Marea interioară” e întâi cea familiar denumită de 
romani Mare Nostrum, Mediterana cu tot arealul ei unic,  în care 
au rodit milenare civilizaţii. În al doilea rând,  marea interioară e 
intimitatea spirituală a călătorului însuşi, ale cărei profunzimi şi 
le descoperă hoinărind ad libitum prin această mirabilă lume. În 
fi ne, în timp ce-l însoţesc în periplul său, călătorul îmi revelează 
aspecte surprinzătoare ale propriei mele mări interioare, prin 
natura reacţiilor intime cu care răspund la naraţiunea sa deschisă 
spre noi perspective, îmbogăţită cu comentarii, confesiuni şi ati-
tudini umanist civice de o neveştejită actualitate, care îmi provoacă 
participarea la propriile-i trăiri. Jurnalul acesta e relatarea în cele 
mai mici şi aparent nesemnifi cative detalii, a unei neobişnuite 
probe de anduranţă. Iniţierea se făcuse cu „Ogarul Cenuşiu”, 
astfel încât Călătorul nu se pierde cu fi rea când se vede încolţit 
de difi cultăţi şi trăieşte clipa prielnică: 

„Am descoperit frumuseţi înfi orătoare, în sensul literal al cuvân-
tului” (p. 402/III), 

mărturiseşte el spre capătul drumului în care toate aceste fru-
museţi l-au apărat de epuizarea fi zică sau chiar psihică. Printre 
dezagrementele fi reşti, cele meteo sau cele specifi ce locurilor şi 
momentului – vizitatori nocturni în cort, –  ţânţari, furnici, şerpi 
– sau prin „viermuiala miloagă” a Orientului, de care e imposibil 
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să te detaşezi, între teama de înserare, „eterna spaimă a călătorului” (p. 
28/I) şi grija afl ării unui loc de înnoptat sau a agresiunii caniculei 
năucitoare, – cea mai agasantă şi mereu reiterată ca atare în  jurnal, 
a fost pre zenţa turiştilor, pentru care „lumea începe şi sfârşeşte cu 
vitrina” (p. 93/I), colecţionarii de kitschuri şi „imitaţii autentice”, 
al căror tur bulent „pelerinaj” i-a obligat tot timpul la retrageri, 
evadări, ocoliri. Cu un sentiment de frustrare, desigur, care a 
dus însă la nişte refl ecţii ce se constituie, adiţionate  retrospectiv, 
într-o adevărată fi ziologie a turistului modern: 

„...dacă secolul 19 a fost unul al descoperirii Greciei de către câţiva 
oameni mutaţi cu totul în intimitatea Antichităţii, secolul 20 a de-
ve nit al mulţimilor turistice – hulpave şi frivole – convinse că sunt ca-
pabile să-şi aducă Antichitatea la numitorul lor comun” (p. 283/II). 

Din faţa unor astfel de viituri, călătorul cată a se retrage 
„cu sentimentul jenant că am luat parte la zarva negustorilor din 
templu” (p. 283/II). 

Cum tot astfel provoacă nostalgice indignări, vechi sate de 
pescari, citate şi de Homer în Iliada, sărăcite acum de ancestrala 
lor identitate, odată ce au fost sufocate de 

„...lumea hotelurilor de lux, înspăimântătoare prin distanţa pe 
care se străduieşte să ţi-o pună în faţă. Nimic mai penibil decât 
snobismul la ţărmul mării. Tot ce am luat din naturaleţea apei se 
duce văzând aceste familii cu gesturi studiate, cărora le place să 
fi e privite, dar afi şează faţă de privitor un dispreţ suprem, fac baie 
în piscine cu apă călduţă, mănâncă stroganoff , iar seara văd un 
spectacol son et lumière” (p. 53/III). 

Cu totul altfel, empatic şi tandru, întâmpină călătorul pe cei 
asemenea lui, solitari, liberi şi pauperi, precum aceşti 

„...doi tineri aproape goi pe pământ, odihnindu-se sub cerul 
liber [...] fără un cât de mic acoperământ, fără un cort şi fără 
o pătură. Și-au rezemat de un copac bicicletele, lipsite şi ele de 
cel mai mic bagaj, iar pe cadrul acestora şi-au întins la uscat 
pantalonii şi maieurile [...] Par că vor să ocupe un loc cât mai mic 
în lumea aceasta, căreia s-au obişnuit să-i ceară doar aerul, apa şi 
frumuseţile” (p. 259/II). 
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Este, desigur, cazul călătorului extrem, dar refl ecţia personală 
a scriitorului nu poate lipsi nici de această dată: 

„Călătoria lor ni se pare călătoria în starea pură, naturală. Dar oare 
nu-i la fel de adevărat că alergarea lor – fără muzee, fără oraşe,  
probabil fără nicio dimensiune culturală –  seamănă cu o simplă 
întrecere sportivă?” (p. 260/II). 

Fără de arginţi, dar şi fără vocaţia vreunui eroism cultural.
N-am întâlnit de-a lungul acestui jurnal niciun moment de su-

pralicitare, de naivă exaltare, ori de ce fel şi oricât de eclatante ar 
fi  fost frumuseţile pe care le descoperea(u). Scriitorul dublează 
pretutindeni călătorul, cu un ochi lucid şi spirit analitic, refl ec-
tând apoi pregnant asupra a tot ceea ce vede. Un exemplu de acest 
fel printre atâtea altele e, bunăoară, viziunea care i se conturează 
pe parcurs între mizerie şi sărăcie. Astfel, în Cairo, 

„...privirea mă doare de atâta mizerie, cu atât mai mult cu cât 
locatarii nu par conştienţi de ea, or li se pare că trăiesc într-o lume 
normală, ignorând că ar mai putea fi  şi altceva dincolo de limita 
uliţei lor [...] Este vorba de o carenţă de cultură sau pur şi simplu 
de supunerea islamică?” (p. 224/III). 

Dar percepţia dominantă de-a lungul acestui fabulos periplu 
este cea olfactivă: 

„Descrierea [mizeriei] este totuşi imposibilă, pentru că nu poate 
fi  sugerat mirosul, un duhnet greu [...], părând să nu fi e câtuşi de 
puţin trecător, de neprimenit, de niciodată îngrijit, de niciodată 
adiat. Ne apucă o spaimă apăsătoare în faţa sărăciei acestor oa-
meni. Ce mănâncă? ce le dau să mănânce copiilor transparenţi 
şi animalelor costelive? cum trăiesc (şi mai ales de ce) în mizeria 
aceasta căreia nu i se potriveşte niciun nume, pentru că pare să nu 
aparţină neamului omenesc?” (p. 269/III). 

E mizeria, specifi că sărăciei citadine. Cu totul alta decât cea a 
felahilor de pe valea Nilului: 

„Sărăcia nu-i aici  tot una cu mizeria şi abandonul, ci o noţiune 
asociată trudei şi severităţii, curată ca aceste cămăşi uimitor de 
albe sub râurile de sudoare [...] Totul, sărac, dar cuviincios, în-
nobilat de activitate. Lipsesc gunoaiele, hârtiile, resturile din plas-

Radu Ciobanu



1933, 2020

 Lecturi paralele

tic [...] Meseria de bază este pământul. Între cer şi pământ sunt 
ţăranii. Hainele lor albe şi pământul negru reduc totul la esenţă şi 
defi niţie. Ţăranul acesta pe care-l privesc acum, şi căruia izbutesc 
să-i întrevăd expresia de caznă şi mulţumire, va rămâne pentru 
mine, de acum încolo, Egiptul. Nu faraonii care s-au refugiat în 
muzee, nu cei ce se pregătesc să vină din viitor, ci felahul acesta 
însingurat între cer şi pământ, între tăriile care-l ameninţă şi de la 
care aşteaptă totuşi binele” (p. 351-352/III).

Stilul lui Romulus Rusan e constant seducător, graţie capa-
cităţii sale de a caracteriza concis şi percutant un oraş, un popor, 
o limbă, o împrejurare insolită: 

„Mereu Austria a fascinat pe străini printr-un savoir vivre desă-
vârşit, prin acel Gemütlichkeit al ei, înţelept şi veşnic surâzător, 
pus alături de orice alt ideal” (p. 57/I); „...la Cairo totul este 
difuz şi neclar, niciodată nu vei putea deosebi somnul şi trezia, 
în tâmplătorul şi ne obişnuitul, domeniul public de cel al fi cţiunii, 
faţada de adevăr, mizeria de sublim” (p. 169/III); „Plăcerea grecilor 
de a se juca o citeşti în plăcerea lor de a vorbi, de a promite, de a 
inventa, de a povesti. Ce-i drept, uneori uită mâine ce au spus azi, 
dar oare nu din asemenea vorbe rostite într-o doară s-a născut mi-
tologia?” (p. 398/II). 

Iar atunci când se simte depăşit de anvergura priveliştii, în 
marile furnicare umane, unde diversitatea e imposibil de co-
mentat în detalii personalizante – iar asta se întâmplă de ne nu-
mărate ori de-a lungul călătoriei – scriitorul-călător recurge la 
des făşurarea unor magnifi ce evantaie, care umplu de fi ecare 
dată pagina cu revărsări cromatice şi sugestii olfactive, precum 
în acest amestec de bazar, ghetou, expoziţie, iarmaroc, carnaval, 
„nimic special şi toate la un loc”, din Cairo: 

„Mişcarea continuă te ameţeşte, haosul este perfect: biciclişti, 
vân zători ambulanţi, femei cu copii atârnaţi de fuste, căruţe cu 
măgăruşi, gavroşi desculţi, cămile, îmblânzitori de şerpi, văxuitori 
de ghete, vânzători de lozuri, ghicitori în cafea, bătrâni porniţi la 
plimbare în pijama” (p. 301/III).
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Și totul unifi cat prin miasme şi miresme, căci 
„...mirosul este, în Orient, bariera între frumuseţe şi promiscuitate, şi în 
acelaşi timp legătura de castitate între bogăţie şi mizerie” (p. 298/III).

Nu mi-aş ierta să închei aceste însemnări fără a aminti de 
în că un element  cu care Romulus Rusan îşi seduce cititorul: co-
mentariul fi lologic. Care mi-a amintit de observaţia unui mare 
călător circummediteranean, Predrag Matvejevič (n. 1932), savant 
şi scriitor croat de mare notorietate, care a avut ideea temerară 
de a se lansa într-o investigaţie cu aspiraţii exhaustive a aceleiaşi 
lumi singulare şi complexe care e Mediterana. Aventura – căci a 
fost o aventură extraordinară, care a durat treizeci şi trei de ani! 
– s-a soldat cu capodopera Breviar mediteranean2. Specializat 
în romanistică, literatură comparată şi estetică, Matvejevič şi-a 
abordat tema din unghi predominant fi lologic – literatură, ling -
vistică, etimologii. „Filologia – spune el – ne descoperă o parte 
a mării noastre.” Iar Claudio Magris, care îi semnează prefaţa, 
nu meşte acest „breviar”,  „o fi lologie a mării”. Romulus Rusan 
confi rmă aserţiunile lor prin interesul constant pe care i l-au 
stârnit de-a lungul acestei călătorii aspectele fi lologice, cu pre-
cădere cele lexicale şi etimologice: e încântat când descoperă că 
armânii zic sărutării baciare, sau când  surprinde originea cu-
vântului nostru meandre, în apele râului Meandros, urmăreşte 
drumul grecescului gymnos, care înseamnă gol, până la uzualul 
nostru gimnaziu de azi, comentează pervertirea unor cuvinte 
turceşti ca arabá (maşină), birlik (campion), harem (lucru sfânt), 
hazná (vistierie), buluk (100 de soldaţi) etc, care în română 
au dobândit sensuri peiorative. Asta după ce mărturiseşte că 
primul cuvânt turcesc pe care l-a auzit la faţa locului a fost bac-

2 Predrag Matvejevič, Breviar mediteranean. Traducere din limba croată de 
Steva Perinaţ. Timişoara. Ed. Bastion, 2010.
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şiş. Excursuri lingvistice l-au ispitit şi pe tărâmul limbii elene, 
ducându-l l concluzia că 

„Europa s-a înfruptat din limba aceasta, găsită de-a gata [...] Din -
totdeauna iubitori ai independenţei, dintotdeauna izolaţi şi izo-
laţionişti, în insulele lor, grecii s-au baricadat în limbă, ca într-un 
polis” (p. 391/II).

Și uite-aşa, „yavaş, yavaş” – cum te previn  indicatoarele de 
pe şoselele turceşti – am ajuns la capătul acestor însemnări, dar 
fără a reuşi să relevez nici un sfert dintre cele ce se cuveneau 
co mentate din această „una dintre cele mai celebre cărţi de că-
lătorii ale probabil celui mai celebru călător al generaţiei mele, 
Romulus Rusan” – cum o consideră criticul Mircea Anghelescu3. 
Cel mai vast şi complex jurnal de voiaj din literele româneşti, 
supralicitez şi eu, sursă neperisabilă de delectare, meditaţie şi 
înţelepţire, de-a lungul a 1380 de pagini acaparante.

3 Mircea Anghelescu, Romulus Rusan, în „România literară”, nr. 8/2020.
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Despre autofi cţiunea în 
formă postmodernă*

VOLUMUL semnat de George Morărel 
este un exerciţiu de critică naratologică 

aplicat unei opere unice în literatură şi prin 
concepţie, şi prin proporţii: Cei O Sută, 
ciclul în unsprezece volume al lui Gheorghe 
Schwartz. Un ciclu care ilustrează ideea de 
completitudine, întâi la nivelul construcţiei 
narative ce preia valenţele numărului dantesc, 
boccaccian sau marquezian 100, şi apoi la cel 
al fabulei narative care duce istoria cunoscută 
până în prezent, până la Eu, id est insul care 
scrie. Matematica lui Gheorghe Schwartz e la 
fel de precisă şi de semnifi cativă precum cea 
a modelelor amintite: cele o sută de biografi i 
se întind pe aproximativ 2500 de ani, de la 
căderea Babilonului până în anul 2030, ceea 
ce verifi că adevărul generic că o generaţie 

Florica Bodiştean, 
eseistă, 

Arad

* George Morărel, Cei O Sută de Gheorghe Schwartz. 
Amurg de postmodernism, Editura Tipo Moldova, 
Iași, 2014.
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se cuantifi că prin douăzeci şi cinci de 
ani diferenţă, dar mai înseamnă şi că 
ciclul şi-a stabilit întinderea de la sine, 
că proiectul său s-ar numi foarte bine 
„proză cu formă fi xă” (de vreme ce 
există poezie cu formă fi xă) pentru că 
e genul de proiect care ar fi  invalidat 
pe de-a-ntregul dacă i-ar lipsi fi e şi nu-
mai un segment.

Principiul succesiunii generaţiilor 
până la încheierea ciclului îl apropie 
pe Gheorghe Schwartz de Marquez 
cu cei O sută de ani de singurătate. 
Mai mult, dincolo de elementele ex-
terioare şi cuantifi cabile, în planul profund al esen-
ţelor scriiturii recunoaştem în Cei O Sută aceeaşi 
tulburătoare narativitate care merge mână în mână 
cu invenţia degajată. Gheorghe Schwartz dă însă o 
direcţie stenică fabulaţiei sale inducând ideea că 
lanţul celor nouăzeci şi nouă de generaţii are ca scop 
viaţa celui de-al o sutălea, că genele lui sedimentează 
două milenii şi jumătate de existenţă, că istoria, cel 
puţin din punct de vedere personal, a avut un rost. 

Supralicitarea poveştii în sine printr-o explozie 
frenetică de individualităţi romaneşti şi istorie uni-
versală, reală şi fi ctivă, dar şi arhitectura epică cu 
eta jele impuse de substanţa narativă  oferă sugestia 
unei opere perfect rotunde, perfect sufi ciente sieşi, 
dar nelimitat deschise spre interpretarea critică în 
coduri dintre cele mai diverse, de la fi losofi a is to-
riei sau fi losofi a comportamentală până la plu ri vo-
citatea limbajului sau la textualismul în variantă 
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post modernă implicat de actul scrierii. Un exerciţiu critic in-
teresant, cu fundamentări teoretice de extracţii diverse ajustate 
într-o formulă personală oferă George Morărel în Cei O Sută de 
Gheorghe Schwartz. Amurg de postmodernism, în tentativa de a 
surprinde originalitatea formulei narative a ciclului scriitorului 
arădean.

În ipostază de co-scriptor – cum se autorecomandă şi se şi 
jus tifi că prin actul interpretativ ce confi rmă teoriile moderne ale 
receptării, dar şi prin abnegaţia cu care secondează îndeaproape şi 
disecă, pas cu pas, obiectul investigaţiei sale – George Morărel alege 
această operă intimidantă chiar şi pentru lectorul specializat 
(peste 4000 de pagini) ca spaţiu de aplicaţie a propriei opţiuni 
critice. În plus, ciclul lui Gheorghe Schwartz este pentru el un 
argument mai mult decât sufi cient pentru a pleda pentru ne-
cesitatea criticii imanentiste, care procedează la analiza o  pe-
rei cu argumente solid ancorate în teoria literaturii, opuse im -
presionismului critic. Impresionism care subzistă periculos 
as tăzi, fi e sub formele tradiţionale, ale biografi smului, criticii 
psihanalitice sau psihocriticii în genul lui Charles Mauron, fi e 
în genul pervertit, adică interesat, „de grup”, „monden”. Aşadar, 
nu de la omul Gheorghe Schwartz, despre identitatea căruia 
nu poate depune mărturie („nici nu ştiu dacă cel din faţa mea 
era Gheorghe Schwartz, necerându-i nicio legitimaţie”, p. 52), 
porneşte demersul său critic, ci de la instanţa scripturală care 
s-ar putea recomanda cel mai bine cu numele Celui de-al şaizeci 
şi treilea, Schwartz von Schwartz, sau de la Eul creator care se 
multiplică într-o sumedenie de instanţe cu numeroase funcţii 
auctoriale. Toate acestea, mai bine de douăzeci, alcătuiesc în 
opinia sa „administraţia auctorială”, un soi de megacomisie cu 
structură ierarhizată, însărcinată cu documentarea, scrierea, 
povestirea şi enunţarea romanescă. Rezultă un babilonism 
na  rativ care ar fi  însăşi fi gura centrală a postmodernismului 
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târziu caracterizat de „ieşirea din realitate şi intrarea defi nitivă 
în Wikipedia, de unde sunt preluate, expandate şi mixate – fără 
exa gerare mii de personaje, intertextualitatea (marcând en 
passant modernismul şi postmodernismul incipient) virând, 
sub şuvoiul de nume, de localităţi şi de istorii, în codul wikipedic, 
un alt semnal ce anunţă sfârşitul postmodernismului: am părăsit 
mimesisul, reprezentarea lumii naturale, prelucrarea universului 
wikipedic instituindu-se ca o metareprezentare” (p. 55).

Autorul propune o abordare critică personală derivată din 
structuralismul naratologic, în speţă cel axat pe instanţele co-
municării narative, care ar fi  capabilă să reveleze supra-agentul 
unei opere. Teoria supra-agenţială pe care George Morărel a 
schiţat-o într-o carte anterioară, Agenţi şi supra-agenţi în co-
munism (Editura Semne, 2000) este în fapt o interpretare te-
leologică a semanticii textului literar, întemeiată pe forţa unor 
indici recurenţi de semnifi caţie, care sunt expresia unui joc de 
putere declanşat de la nivelul actanţial (al agenţilor şi pacienţilor) 
înspre toate celelalte niveluri ale sale. Supra-agenţii ar fi  uni-
versaliile pe care inconştientul colectiv le livrează textului şi care 
se ilustrează specifi c, în funcţie de epocă, printr-un număr de 
coduri: codul actanţilor, codul wikipedic, codul ideologic, codul 
freudian, codul simbolic. De exemplu, pentru opera lui Kafk a 
supra-agentul e puterea ocultă, pentru Legăturile primejdioase 
al lui Lanclos, virtutea-reputaţie şi reputaţia amoroasă, pentru 
romanele Hortensiei Papadat-Bengescu, masca socială etc.

Cum se aplică această teorie – care, în pofi da declaraţiilor 
au  torului, ne duce tot la etimonul de semnifi caţie al operei sau 
la obsesiile autorului implicit pe care Charles Mauron l-a nu-
mit mit personal – suitei romaneşti a lui Gheorghe Schwartz? 
George Morărel porneşte de la observaţia că biografi ile celor 
o sută sunt o linie directă de urmaşi, ce face din ciclul său un 
record de mise en abîme, nu o simplă sumă de istorii, şi vede în 
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concatenarea lor un construct specular al eului creator, compus 
din toate fragmentele / vieţile care i-au precedat şi determinat 
propria existenţă. În termeni psihanalitici, ciclul întreg este un 
răspuns la „tensiunea speculară” a eului, soluţie la „angoasa cor-
pului amputat”. Supra-agentul operei schwartziene sau nucleul 
său profund ar fi , sugerează criticul, identitatea celui care scrie 
refractată în cele o sută de proiecţii fi cţionale ce îi developează 
conştiinţa de sine. Biofi cţionalii temperează şi angoasa identitară, 
dar şi angoasa scrisului, panica în faţa blocajului textual. 

Dincolo de teoriile critice invocate pro şi contra, grila prin care 
George Morărel citeşte Cei O Sută este fără îndoială una valabilă. 
Căci problema instanţelor narative pe care o pri   vi   legiază ne con-
duce spre adevărul ultim al romanului lui Gheorghe Schwartz, 
acela că scrisul accesează cunoaşterea de sine. Tocmai de aceea e 
nevoie de un scrib, un soi de Demiurg personal care să unească 
părţile dispersate, uitate din care e alcătuit Eul. De fapt, la fi nalul 
ciclului fi ecare cititor îl poate soma pe Gheorghe Schwartz să 
recunoască, ca şi Flaubert, că, în ciuda tuturor deghizărilor, 
„Scribul sunt Eu”. Rezultatul scri sului e, metaforic, cartea lui 
de identitate, iar Cei O Sută se recomandă astfel şi ca un inedit 
megaroman autobiografi c.

Amplul volum al lui George Morărel (439 de pagini) e 
scris pasional, fi e că e vorba de ceea ce admiră, fi e de ceea ce 
re pudiază. Directeţea şi expresivitatea limbajului său critic e în-
totdeauna semnul unei luări de poziţie în spaţiul ideilor critice 
şi, deopotrivă, în cel al realităţilor lumii noastre culturale. Cartea 
întreagă este o luare de poziţie în favoarea unuia dintre cei mai 
valoroşi scriitori contemporani.
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Simona Constantinovici

Învăţăturile fi ului 
către tatăl său* 

ULTIMA carte publicată de Ciprian 
Vălcan, în 2019, la Editura Eikon, se 

intitulează Socrate şi portăreasa. Un titlu 
care intră în seria alăturărilor inedite, cu care 
ne-a obişnuit, de-a lungul timpului, autorul. 
Eseistul-fi losof mărturisea, nu demult, că, 
fi ind forţat să trăiască în spaţii înguste, să 
scrie, la propriu, cu caietul pe genunchi, a 
început să reducă radical din dimensiunea 
textelor sale. Prin bizară contaminare, acestea 
şi-au diminuat corpul, şi-au concentrat con-
ţinutul, devenind pastile, eseuri de mici 
dimensiuni ori aforisme. Legătura cu spaţiul 
în care creează mi se pare defi nitorie pentru 
înţelegerea acestei cărţi.   

Aforismul, specie cultivată de fi losof, es-
te o mostră de fragmentarism. Acţionează 

Simona Constantinovici, 
eseistă, 

Timişoara

* Ciprian Vălcan, Socrate şi portăreasa, Editura Eikon, 
2019
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pe spaţii înguste, îşi delimitează cu 
precizie matematică unghiurile. Spa-
ţiul său de manifestare îşi resoarbe 
su fl ul (respiraţia & expiraţia) în cu-
vinte. Și, totuşi, tehnica spaţiului li-
mitativ, fragmentar, nu se traduce 
printr-o textură haotică. Dincolo de 
dimensiunea textului, scriitura sa e 
tapetată cu idei percutante, para do-
xale. În aura refl ecţiei reci, rămâne 
întotdeauna un ceva pur, indefi nisabil. 
Ar putea fi  o undă rebelă, de umanism 
fortifi cat, pe măsură ce textul îşi umple 
contururile.  

Pastilele comunică între ele, îi revine cititorului 
să le reasambleze. Avem piese ale unui puzzle. Multe 
dintre idei se găsesc şi în alte cărţi publicate de autor, 
asemenea unor vase comunicante. Sunt toposuri 
care revin într-alt veşmânt, sub clarobscurul unui 
alt cadru. Translaţia se face în numele unei armonii 
a întregului, pe care fi ecare pagină o conţine, chiar 
dacă, uneori, nu la vedere. Filosoful înregistrează 
necontenit idei proaspete sau defuncte, precum un 
fi latelist, timbre rare: 

„Filosoful e un necrofi l – colecţionează cadavrele 
ideilor.” (p. 108).  

Lumea ideilor se intersectează cu lumea de lângă 
noi. Cultura devine, astfel, un imens recipient în care 
curioşii privesc ca prin vitrina unei brutării vintage. 
Un spaţiu cald, ca brutăriile pariziene, frecventate de 
autor în anii de studiu sau, mai apoi, când a fost invitat 

Simona Constantinovici
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să conferenţieze ori când i s-au oferit diverse burse. Comparaţia 
s-ar fi  putut suda în jurul unei alte vocabule, dar brutărie mi se 
pare un lexem potrivit cu ceea ce transmit aforismele de-acum, 
în stratul lor cel mai profund. 

Întregul volum  stă cumva sub aburul cald al dospirii unor 
idei. Unele, multe la număr, extrase direct din interacţiunea cu 
cotidianul, altele, chiar din lumea onirică, proprie sau povestită 
de soţie. Transcrierea acestor frânturi din vis se transformă în 
proze scurte, de maximum zece rânduri. Visul redus la esenţa 
unui desen: 

„Imediat după ce Gilda termină de povestit visul, simt nevoia să 
rostesc cu voluptate: Degas, danse, dessin…” (p. 76). 

Și totul se închide, la fi nalul paginii, în plasma unui afo-
rism, în aparenţă, plăpând, cu alură de schiţă a unui tablou pre-
renascentist: 

„Să fi i vrăbiuţa Sfântului Francisc…”. 
Aproape fi ecare pastilă conţine o trimitere culturală. Inter-

textualitatea vădită a speciei cultivate de fi losof nu poate fi  ig-
norată. La Rochefoucault, Montaigne, Amiel veghează, ca nişte 
modele de necontestat.

O carte care îşi extrage noima din grotescul şi absurdul 
existenţei. Foarte potrivită pentru timpul pe care-l trăim. Ciprian 
Vălcan trage masca de pe fi gura apocaliptică a realităţii de azi. 
Îşi asumă riscul de a o contempla în toată nuditatea ei, de a o 
arăta cu degetul, de a o pune la stâlpul infamiei. Din dialogul 
dintre tată şi fi u, de tip stop-cadru, fi xat în colţuri şi întrerupt 
în semantica unui prezent denaturat, monstruozitatea omului 
modern transpare ca-ntr-o pictură de Goya:  

„Vlăduţ mă previne:
„O să vezi, vor exista într-o zi oameni cu două capete.”
Mă abţin să-i spun că aş prefera ca omul să-şi păstreze capul pe 

umeri. Mi-e teamă că umanitatea viitorului nu va fi  alcătuită din 
indivizi cu două capete, ci mai degrabă din acefali.” (p. 100).

Învăţăturile fi ului către tatăl său
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Ca o notă particulară, în acest volum, mai mult ca în celelalte, 
apare fi gura fi ului, a lui Vlăduţ. Sunt intruziuni textuale, un fel 
de poieniţe în care auzi cum creşte iarba, care dau seama des-
pre logica unui cotidian fi resc, din care nu poate să lipsească 
semantica locuirii, a lui acasă. Copilul se afl ă pe urmele tatălui, 
al fi losofului pe care-l admiră şi îl ia ca model incontestabil. Deşi 
diferenţa de vârstă ar putea să creeze discrepanţe în comunicare, 
lucrul acesta nu se întâmplă. Întrebările pe care fi ul i le pune 
tatălui se ridică la nivelul aşteptărilor, uneori depăşindu-le prin 
acuitate şi prin fi rescul exprimării, la o vârstă când copiii sunt 
mai degrabă sclavii jucăriilor de tot felul, ai gadgeturilor ori ai 
mingii de fotbal, în cazul băieţilor. Dialogul dintre tată şi fi u e 
spontan, ilimitat. Viaţa de zi cu zi se scrie sub acest parteneriat 
infailibil. 

Cu o mamă poetă, obişnuit de mic să asculte şi să recite po-
ezie, Vlăduţ nu va ezita să dea o defi niţie neaşteptată acestei spe-
cii de creatori: 

„Poeţii sînt uşori ca o pană, sînt fragili, dacă le-ai da cearşafuri 
roz şi perne roz şi i-ai pune pe un pat cu păsărele, ar muri de 
inconfort.” (p. 65).

Fragmentarea textului, dezintegrarea ideatică, servesc şi unei 
fi losofi i de tip nihilist. Nu e lipsit de noimă faptul că, încă de la 
început, prima întrebare a băiatului de şase ani este legată de cu-
loarea nimicului: 

„Ce culoare are nimicul?” (p. 9). 
(Un posibil răspuns, ca un ecou din care cromatismul este 

extirpat, afl ăm la p. 56:
 „Dumnezeu creează lumea din nimic. Diavolul se foloseşte de 
nimicul din noi.”.) 

De fapt, investigaţia în lumea culorilor continuă peste ani: 
„Eu cred că pe vremea oamenilor peşterii totul era alb-negru. Abia 
acum a devenit color.” (p. 73). 

Simona Constantinovici
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Substanţa cărţii rezidă şi-n această caustică investigaţie, în 
zona unui concept care a dat, în istoria umanităţii, felurite abor-
dări. 

Cioranian convins, Ciprian Vălcan creează sub infl uenţa maes-
trului. Aforismele sale se hrănesc, pe de o parte, din cinismul 
gândirii cioraniene, pe de altă parte, din exuberanţa ei. O notă 
distinctă apare, însă, la Ciprian Vălcan. Textele sale-s secătuite 
de orice poeticitate. Îmbrăţişează o formă de cinism care cade 
sec, asemenea unei lame de topor în miezul unei realităţi po-
limorfe: 

„Diavolul nu îşi petrece vacanţele la safari, ci ghemuit în curtea 
bisericii.” (p. 23); „Să muşti peruca aproapelui tău…” (p. 37); „Zeii 
omului rezidual sunt tartinabili.” (p. 51); „Animalele moralistului: 
ciorile şi hienele.” (p. 53); „Avem tot mai mare nevoie de sfi nţi care 
scot panglici pe nas.” (p. 83); „Filosoful poate să se salveze doar 
adoptînd costumul de clovn.” (p. 107); „Să trăieşti într-o lume în 
care singura formă de artă acceptată să fi e crearea baloanelor de 
săpun…” (p. 133).

Moralist căruia-i repugnă statutul de postmodern, jongler 
în lumea cuvintelor, Ciprian Vălcan continuă să-şi rafi neze sti-
lul. Gândirea sa incisivă naşte relaţii semantice insolite, care 
combină, în regim nominal, indici culturali cu însemne ale ba-
nalităţii cotidiene. E de ajuns să ne oprim asupra celor 22 de titluri 
sub care se grupează şi vieţuiesc aforismele sale: O după-amiază 
la Paşcani, Socrate şi portăreasa, Tersit şi revoluţia, Diavolul şi 
con tabilii, Melancolia samuraiului, Céline şi baba, Brahmanul 
şi măgarii, Lempicka şi moliile, Luxemburghezul şi hienele, Im-
periile papagalilor, Lenin şi insectele, Cîinele lui Hukley, Hegel 
şi vrăbiuţa, Un Singapore al fi losofi lor, Kant şi beţivul, Adorno 
şi maimuţele, Molloy şi lupii, Lumea îmblînzitorilor de broaşte, 
Honorius şi găinile, Craniul lui Descartes, Jeff  Koons şi pisica, 
Pantalonii lui Basquiat. 

Învăţăturile fi ului către tatăl său
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Decupajele sunt extrem de bine extrase din buzunarele zor-
năitoare ale cotidianului. Devin fascicule ale unei minţi treze. 
Nimic destabilizator. Mecanismul e uns cu substanţă de ce-
rebralitate, nu se întrevede nicio capitulare. Nu detectăm vreo 
formă obscură, de labilitate discursivă. Nimic nu trădează efortul 
conceperii acestor pastile. Pare că autorul le scoate din mâneca 
sa fermecată, precum, pe scenă, prestidigitatorii, în numere eter-
ne de magie. 

Paradoxul semantic este arma principală a fi losofului, o subtilă 
modalitate de a se fi xa în aerul toxic al timpului postmodern, prin 
cultivarea unei tradiţii occidentale de anvergură, de tip clasic, în 
pofi da caracterului ei lapidar. Împrumută de la Montaigne acea 
trăsătură esenţială a stilului, simplitatea în stare a reînnoda fi rele 
unei expresivităţi pierdute. Între maxima lui Rochefoucauld şi 
eseul lui Montaigne, aforismul lui Ciprian Vălcan face loc unui 
alt tip de discurs, al fi ului. 

Prin aforismele sale, prin fragmentele cu sâmbure mo ra li-
zator sau prin caracterul caustic al verbului, Ciprian Vălcan 
în       registrează dinamica realităţii proxime, al cărei martor şi ne-
obosit actant este. Viaţa cotidiană serveşte drept stimul. Plim-
bările lungi şi exoticele călătorii, de asemenea. Din acestea îşi 
extrage forţa limbajului. De fapt, între prezentul trăit punctual 
şi trecutul vizitat prin cărţi nu există falii majore. Lichidul eru-
diţiei circulă nestingherit, dar poate că nu în acest fapt con-
stă amprentarea gestului, ci în uşurinţa cu care strecoară în 
concentratul de stil bulbii prezentului, o felie de temporalitate 
care se reface continuu, ca jăraticul în străfundurile focului unui 
cuptor vintage, dintr-o brutărie pariziană. 

Simona Constantinovici
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Lucia Cuciureanu

„dacă baţi cu putere şi-ţi 
deschizi, te poţi salva”*

EXISTĂ pe lumea asta scriitori despre care 
ţi-e drag să scrii. Îi citeşti şi le apreciezi 

cărţile. Dacă ai unele rezerve critice, nu le 
treci cu vedere. Știi că omul nu se supără, are 
caracter. Uneori laşi ideile să dospească. Nu 
prea mult, bucuria descoperirii criticului şi 
cea a aşteptării (aici mă refer la autor) sunt 
„ceea ce nu se amână”* la nesfârşit. 

Kocsis Francisko nu e un scriitor oarecare. 
Scrie poezie, proză şi traduce, cu precădere 
din literatura maghiară. Pe toate le face cu 
ta lent şi migală. Astfel a reuşit să-şi publice 
cărţile la edituri importante. De data aceasta, 
scrie „refl ecţii, însemnări, resemnări”, cum 
afi rmă în subtitlul cărţii deja amintite. Prima 
însemnare justifi că titlul: 

Lucia Cuciureanu, 
poetă, eseistă, 

Arad

* Kocsis Francisko, ceea ce nu se amână, Editura 
Ardealul, Tg. Mureş, 2019
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„Am ajuns la vârsta când mă pot gândi 
la moarte, când moartea a depăşit stadiul 
de abstracţiune şi a prins consistenţă. O 
simt în mine, îi simt efortul siderant. Încă 
nu m-a învins, dar n-o mai pot birui. 
Între noi e un timp înclinat, pentru ea în 
creştere, pentru mine în consumare. Un 
contrast logic: îmi demolează trupul, îmi 
fortifi că spiritul.“ (p. 5) 

Nu-i chiar un categoric „contrast 
logic”. Vedem în jur atâtea persoane 
care la spirit nu stau deloc bine, şi-au 
cam pierdut capul. În sfârşit, autorul 
simte trecerea timpului din urmă ca 
pe o urgenţă. Vrea să împărtăşească ex-
perienţe, convingeri, constatări, dubii 

care să dea de gândit şi altora. Să i se dea dreptul să 
fi e contrazis ori pur şi simplu să atragă atenţia asupra 
unor lucruri. Pe care, din neatenţie sau din grabă, le-
am trecut cu vederea. 

Cartea e şi o dovadă a faptului că autorul ei se 
sim te bine în inima culturii. A cunoaşterii în varii 
do menii: literatură, fi losofi e, politică etc. Realizează 
„glose” la autori fi şaţi şi asimilaţi: Cioran, Rădulescu-
Motru, Platon, E. Ionescu, Ungarreti, Voltaire etc. De 
pildă, dacă Rădulescu-Motru vorbea despre „spiritul 
gregar”, autorul descoperă „spiritul segregar” care 

„se zbate din răsputeri să-i îndepărteze pe unii de 
al ţii, idealul său este însingurarea, singurătatea 
ab   so lută pentru fi ecare, durabilă într-atât, încât 
să-şi uite şi limba, şi codurile de comunicare. Până 
când fi ecare îi va fi  străin fi ecăruia ca o stâncă de 
pe pământ pentru o stâncă de pe Marte sau de pe 
Saturn, nu contează.” (p.26) 

Lucia Cuciureanu
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Sunt vehiculate noţiuni „grele”: iluminare, pana cee în afara 
fi inţei, exiguitatea elitei, bilingvism etc. Puncte de plecare pentru 
cei în căutare de subiecte de disertaţie.

Uneori, textul alunecă înspre poezie, nu doar prin aşezare în 
pagină, ci şi prin imagine şi fi or: 

„Plouă mărunt şi agasant ca o ceartă urâtă, la cuţite,/ afară stau cei 
ce încă n-au cunoscut înfrângerea,/ un asediu răbdător e toată viaţa 
lor,/ nor lângă nor cum soldat lângă soldat;/ cu cât li-e chipul mai 
întunecat,/ cu atât mai tare se strâng unul în altul/ oştenii armatei 
de uscat: copac lângă copac;/ tunurile bat departe, sunetele se-aud/ 
ca mesele împinse de bătăuşi/ pe parchetul descleiat al unui han de 
altădată.// Plouă mărunt şi agasant/ de parcă un desant/ instruit 
până la ultima celulă/ s-ar paraşuta să salveze/ o fl oare, un fi r de 
iarbă, o frunză.” (p.42) 

Oful literaţilor este exprimat metaforic: 
„Bibliotecile devin pe zi ce trece mausolee, se transformă în 
sarcofage.” (p.45) 

Alteori, face poezie din revoltă, rescriind într-o cheie ironică 
discursul ştim noi cui: 

„Hei rup, hei rup, revoluţia are nevoie de ajutor, câteva ciomege 
sunt binevenite, toate formele de convingere sunt utile, vă 
mulţumesc, dragi mineri, că mi-aţi salvat revoluţia, că v-aţi ridicat 
fără să mai aşteptaţi al treilea cântat al cocoşilor, trenurile patriei 
vă trec peste macazurile schimbate, ritmul roţilor aminteşte de 
melodii nostalgice, de întâlniri romantice, goană printre lanuri 
de porumb, tarlale de fl oarea-soarelui, liziere calme, vă mână 
revolta luată la palme în şaptezeci şi şapte, în voi e nădejdea de 
a scoate democraţia la limanul zilei, magul vostru întruchipează 
democraţia forţei roşii, democraţia nasului însângerat, alegoria 
ochiului umfl at, elogiul negânditorului. Vă mulţumesc că bateţi 
la comandă, osândiţi fără remuşcări. Vă mulţumesc că intraţi în 
Bucureşti ca în mină. Că aţi luat parte la cel mai mare şut din 
istorie. Noroc bun!” (p.13).

De câteva ori, autorul prefi gurează prezentul pe care-l trăim, 
al supremaţiei virusului absolut: 

„Răul poate fi  eradicat din viaţă, pentru că omul poate fi  eliminat 
defi nitiv din ea. Să gândeşti şi să spui asta e de-a dreptul criminal, 

„dacă baţi cu putere şi-ţi deschizi, te poţi salva”
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sper să nu se întâmple niciodată, deşi nimic din ce-şi pregăteşte 
omul pentru urmaşii săi nu mă îndreptăţeşte să fi u optimist. Într-o 
bună zi, o bacterie de laborator ar putea domina universul. Ceva 
mai terifi ant e greu de imaginat. Peste vreo cinci milioane de ani, 
urmaşii ei vor crea omul care să le ia locul. Iar el, în laboratoare 
sofi sticate, va crea arme biologice care...” (p.14). 

Sau „comite” consideraţii interpretabile care ar putea fi  taxate 
de partizanii politically correct: 

„Sunt un alb fericit. Și sufl etul mi-e ca pielea.” (p.33). 
Un alt paragraf îmi pune la încercare îndoiala: 

„Politicienii ar trebui constrânşi să citească în fi ecare zi o poezie, 
obligaţi să-i cunoască pe poeţii mari ai neamului lor şi la fi nalul 
mandatului să dea socoteală despre zestrea lor spirituală. Dacă n-au 
învăţat nimic, ori nu li s-au potrivit autorii, ori sunt atât de ticăloşi, 
încât nu-i mai poate salva nimic. Pot fi  trimişi fără milă la locul lor, 
dar cu regretul că s-au lăcomit la ce nu li se cuvine.” (pp.30-40).

Mă întreb à propos de asta, oare Băsescu ar fi putut gusta „fi-
neţurile” lui M. Cărtărescu, dacă, prin absurd, l-ar fi citit?

Cea mai dureroasă reflecţie, la care am rezonat cel mai mult, 
de aceea îi rezerv un aliniat separat:

„Când mă gândesc că nu voi avea timp să citesc nici măcar cărţile 
pe care le am, mă copleşeşte tristeţea. Și când mă gândesc cât de 
multe vreau să recitesc, sau să le răsfoiesc măcar, e de-a dreptul 
masochism. Să le iau eu mine nu se poate, nu mă duc pe-o insulă 
pustie.” (p.111). 

La un moment dat, Kocsis Francisko mărturiseşte că admiră 
inteligenţa, dar iubeşte sensibilitatea. Aşa se explică faptul că 
for mulează gânduri atât de expresive despre iubire: 

„Nu există metode de apărare împotriva iubirii”; „Iubirea nu-i 
un sentiment comod, pentru că obiectul ei poate fi  pierdut”; 
„Cine iubeşte primejdios provoacă duium de necazuri”; „În fapt, 
dragostea este o răpire”. 

Îmi dă impresia că ştie despre ce vorbeşte. Aceeaşi impresie 
o am şi atunci când îşi face autoportretul: 

„Kocsis e superb părtinitor, privilegiază poezia, admiră muzica, 
hrăneşte vrăbiile.”

Lucia Cuciureanu
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Constantin Butunoi

Pe urmele unui jurnal*

CU CEL DE-AL ZECELEA volum de po-
ezie, Vladimir Belity, dacă mai era cazul, 

se dovedeşte a fi  un împătimit al for melor 
fi xe de inspiraţie autohtonă, dar şi străină, 
spre exemplu niponă.

Intitulat Fals jurnal sentimental, poetul 
provoacă derută: jurnal, pentru că în fi ecare 
zi scrie un sonet pe parcursul unui an (365, 
fi ecare primind câte un număr în loc de titlu), 
fapt ce stârneşte admiraţia pentru tenacitatea 
sa în actul de creaţie, dar şi fals? Sună ca o 
avertizare, greu de ghicit sensul.

Structura sonetelor pare o combinaţie între 
cele de sorginte italiană şi cele de sorginte 
engleză. Versurile conţin unsprezece silabe 
grupate în două strofe, una cu 12 şi cealaltă 
cu două versuri, de regulă concluzive. Rima 

Constantin Butunoi, 
poet, 
Arad

* Vladimir Belity, Fals jurnal sentimental, Editura 
Azbest Publihing, Şiria, 2020
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întâlnită este de tip, abba, împerecheată 
la strofele cu două versuri. 

La o rapidă trecere în revistă a vo-
lumului des coperim cu uşurinţă că 
liantul de bază între poeme este de-
rularea anotimpurilor şi strădaniile 
poetului de a găsi semnifi caţii tuturor 
evenimentelor imediate. 

Se începe cu iarna, să vedem cum 
arată acest ano timp în poeme: 
„Zăpezile acestei ierni drăcoase,/ Ce-
amestecă cu ger ninsori apoase/ de-ncurcă 
sfi nţii rău în calendar” (6); 

„În fi ecare iarnă mă întristez/ Când vânturile 
devin tutelare/ Şi fi ecare zi semn de-ntrebare”(7). 

Se vede că nu este un prieten al iernii.
Urmează primăvara: 

„Primăvara a-mbrăcat culoare/ Aşa-i stă bine reginei 
de sezon,/ O fl orăreasă fără de palton”(93); 

„E-o vreme de trăire ireală/ când sufl etul ţi-l 
vindeci de-orice boală”(99). 

Speranţa de schimbare e legată de acest sezon.
Vara, anotimp care nu este pe placul poetului, îi 

pro duce chiar îngrijorare: 
„Răcorile-s de-acuma amintire, Astăzi soarele s-a-
ncins spre-amiază,/ Era ca şi-n Sahara …,, prins de 
groază”(161); 

„Au început dogorile de vară/ De oamenii pe 
străzi umblă buimaci”(178); „Căldurile-s de-acum la 
apo geu,/ şi să respiri îţi vine foarte greu”(182) 

Toamna este preferată de poet: 
„S-a instalat o vreme ca în basme,/ Natura s-a-mbăiat 
toată în şofran,”(316); 

„Să fi e toamna asta cât de lungă,/ Dacă se poate pân’la 
Anul Nou,/ Să nu fi u obligat să port mantou” (281); 

Constantin Butunoi
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„Pe-o vreme-nsorită-am cules via,/ Timp sărbă toresc, chemând 
la visare,/ Căldura s-a-nmuiat, e-o dulce boare,/ Că dânsa-şi mai 
pune pe cap pălăria…” (282)

Ţinând sub observaţie rotirea anotimpurilor, Belity nu scapă 
prilejul de se exprima în legătură cu diverse motive ce ţin de 
existenţa noastră. Spiritul critic este prezent şi nu lipsesc satira 
şi ironia, întâlnim chiar accente pamfl etare.

În sonetul 67 găsim o ciudată declaraţie de dragoste: 
„…Eşti pentru mine galionul care/ în drumul vieţii m-ai nălţat 
catarg….”, 

se continuă cu un regret, 
„Rămân însă trist c-ai refuzat să-mi dărui/ Fructul iubirii…” 

Poetul ia atitudine faţă de oportunişti: 
„Mă uit distant, mereu bănuitor/ la cei care-i ştiu cu glas sonor/…
Cei ce ştiu tot se caţără în frunte,/ Ştiinţa lor e lipsa de obraz/ 
(79); 

„Aerul toamnei tinde să se-ncingă,/ La orizont se-arată iar 
furtuni,/ Alegerile-aţâţă pe nebuni” (263); 

se exprimă dur în legătură cu unele situaţii considerate necon-
forme cu aspiraţiile sale: 

„Trăiesc în cea mai „ minunată” ţară,/ Unde minciunile sunt fapt 
diurn,/…Cel mai venal se cheamă preşedinte,/ Un hoţ penal, de 
n-ar putea să ne stea-n frunte!” (328) 

Meditaţiile, refl ecţiile, pornite de la întâmplări simple, uneori 
îm bracă haină aforistică: 

„De ucizi amintirile omului,/ E la fel cu-a tăia rădăcini po-
mului!”(101) sau „Asta e traiul cel numim viaţă,/ începe zilnic cu 
câte-o dimineaţă” (229).

Nici spiritul autocritic nu lipseşte: 
„După părerea mea n-am nici un talent,/ Nimic cu ce-aş putea şoca 
şi eu,/ … Dacă de creator nu-s talentat/ Mi-am cultivat tăcerea-n 
ascultat.” (198) 

şi 
„Mă îndoiesc c-am să mai scriu sonete,/ Lumea zice că-s 

„ziceri” desuete!” (200)

Pe urmele unui jurnal
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Paginile volumului mustesc de vrăbii, mierle, ciori etc., nu-i 
o surpriză că unele sonete pot fi  luate drept pasteluri, citez din 
cel cu numărul 262: 

„Când apa nopţii-neacă zarea-ntreagă,/ Pe bolta înstelată doar 
luna e pribeagă!”; 

un joc elegant, cu elemente din natură, ne seduce pur şi sim-
plu: 

„În zori,în loc de soare,-o coţofană/ Se fandosea-ntr-un brad sus 
pe catarg,/ Să vadă perspectiva-n lung şi-n larg/ Cum s-ar vedea 
întotdeauna o cucoană…/ Se fudulea întruna dând din coadă,/ Ca 
legănată parcă-ar fi  Astaire,/ În dans ritmat atrasă de eter, …În 
seara această la bursa de ştiri/ Se vor face prognoze…, te miri?” 
(303) 

Poetul utilizează un limbaj care atrage atenţia, un amestec 
de cuvinte cu iz local: iţit, văleat, pospai, lăcăraie etc. şi unele, 
numite de colegi „vladisme”: timpuiesc, bezmeticesc, corăbiind, 
îmbăloşează etc. pentru a obţine o anumită atmosferă. Modalitate 
ce nu mi se pare totdeauna benefi că.

Vladimir Belity a scris multe sonete, care au apărut în reviste, 
antologii şi în volume proprii. Atacând un orizont larg de 
motive şi în acest volum se manifestă când dur, când sensibil şi 
când devine agresiv o face cu delicateţe. Am convingerea că va 
fi  lecturat cu plăcere.

Constantin Butunoi
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Constantin Butunoi

Surâs de adolescent 
ce acoperă o şotie*

DE PE MANŞETA volumului, Liviu Ofi leanu 
te întâmpină cu surâs de adolescent ce vrea să 

acopere o şotie. Hunedoreanul a debutat în publicistică 
în 1994, apoi editorial în 2003 cu Corigent la fericire, 
poezii, Editura „Emia”, Deva, după care au urmat 
celelalte (patru la număr). Cei care i-au comentat 
scrierile au remarcat talentul poetic deosebit, dar şi 
ciudăţeniile creaţiei sale. Din 2012 este membru al 
Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Sibiu. 

Manualul inginerului de drumuri şi poduri este 
un volum de versuri în proză, un fel de proză poe-
matică: 

„Io care n-am făcut nimic în viaţă inginer de drumuri 
şi poduri. simt că trăiesc deşi nu mai e nimic de trăit 
pentru că toate au fost făcute să rămână aşa cum 
sunt.” (p. 99), 

organizat pe trei secţiuni, sătăniţa, aleea porcilor şi 
la sicrie. 

* Liviu Ofi leanu, Manualul inginerului de drumuri şi poduri, 
Editura Pim, Iaşi, 2019
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Tematica abordată este cea legată 
de o existenţă aglomerată de angoase, 
dar şi cu momente pline de extaz, 
motivele narate sunt pline cu asocieri 
spectaculoase până la bizarerie:

Familia e compusă: 
„din medici şi arhitecţi, zidari şi tâmplari, 
curve şi beţivi,/ am unchi şi mătuşi, 
verişori până-n gradul IV/ între capricii 
excentrice şi atitudini fl egmatice/ ne 
auzim la un telefon răguşit/ facem poze 
la înhumări care merită/ suntem trişti şi-
atunci când râdem”(p.51); 

Copilăria redată într-o manieră ab-
solut originală: 

„n-am prea avut jucării, doar o lanternă cu sticla 
spartă,/ o lanternă cumpărată din banii de pluguşor,/ 
ai mei lucrau până târziu şi Eu cheltuiam ca un 
bezmetic zi după / zi, stăpân pe o grămadă de timp” 
(p. 10); 

Suntem puşi în temă, e drept, într-o manieră mize-
rabilistă, cum se desfăşoară lucrul în echipă: 

„treaba merge brici şi suntem în grafi c,/ la fi ecare 
două luni vom pleca pe rând acasă,/e lege pentru 
asta şi n-au încotro,/ cine iese din rând e duşmanu’ 
nostru,/ aici suntem unu’ pentru toţi şi toţi pentru 
unu’,/ dacă unu’ singur are ceva de băut au toţi,/ dacă 
e de tras ceva pe fus tragem toţi” (p. 64);

Relaţiile matrimoniale în viziunea autorului: 
„mă îndrept hotărât către zarea şi o decapitez,/ 
umplu două pahare şi mă întorc sub plapumă,/ 
ne uităm la bradul din plastic, plin de luminiţe/ şi 
cutii goale dedesubt, aş vrea să îi spun cât de mult o 
iubesc,/ dar Eu-s supărat şi-i întorc spatele,/ perna ei 
se umezeşte fără sonor.” (p. 52) 

Constantin Butunoi
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sau 
„mă gândesc că tot de la mine ştie muierea că-i faină,/ păi nu i-am 
zis Io?/ ştia că-i faină dacă nu mă holbam la fundu’ ei?” (p. 59);

Scenele cu activităţile din şantier, probabil este singurul poet 
care munceşte într-un asemenea loc, sunt memorabile: 

„da şi Io mă fac că nu-l observ şi scuip în palme/ înmoi bidineaua 
în apă, stropesc locul/ şi pun canciocu’ de mortar pe linia noului 
zid,/ apoi cărămizile una lângă alta/ ca să atingă sfoara ca un sărut 
de fată mare.” (p. 56); 

sau 
„lucrez la drumuri şi poduri, vin de la lucru cu privirea omului/ 
dezgropat pentru analize în plus” (p. 16 );

Ironiile nu lipsesc: 
„vin şi marceluş, gore şi korcsi./ vom zbura cu avionul, vom fi  noi 
la înălţime” (p. 41), 

după desele plecări în străinătate;
Amestecul de cuvinte străine cu cele neaoşe şi utilizarea 

expresiilor cu tentă licenţioasă pentru a face din disperarea bio-
grafi că un spectacol deşi îi reuşeşte, nu cred să fi e aceasta calea 
spre marea poezie, reclamată de talentul său: 

„beau spirt şi-mi vine să mă duc dracului./ avea petre ţuţea o 
vorbă:Balcanii sunt curul Europei/ Io când beau spirt ies din cur” 
(p.80) 

şi 
„mişto balcoane, zice korcsi. Julien ridică din umeri: balcoane?/ 
ţâţe vrea să zică, dacă are balcon mişto are ţâţe ca lumea” (p. 71) 

sau 
„doar patul. patul în care dormi, te fuţi şi mori.” (p. 72);

Ca să nu-şi dezmintă profesia, constructor de drumuri şi 
poduri, ne explică, într-un minunat poem, cum se face şi ce rol 
are un pod, din care redăm fi nalul: 

„podul are largi pasaje/ orologii pentru somităţi şi pierde vară./ 
nu scap din vedere stilul personal şi unghiurile bine ancorate în/ 
fl uviu, înălţimea necesară actelor de bravadă,/ impactul dintre 
furia apei şi picioarele de beton./ iar aici e prima oară în viaţa mea, 

Surâs de adolescent ce acoperă o şotie
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destul de ieft ină,/ când aud un os de om rupându-se fără urlet.” 
(p.8) 

Prin ciudăţenia asociaţiilor, Liviu Ofi leanu, este un excentric 
şi ca oricare excentric este neîncadrabil. Deşi este puţin cunoscut, 
nu mă îndoiesc că în viitor notorietatea lui va creşte. Citindu-i 
cărţile s-ar putea să-mi daţi dreptate.

Constantin Butunoi
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Lucian Scurtu

„Am simţit vibraţia 
acelei voci a fi inţei”*

AFLAT la a 14-a carte de poezie, oră-
deanul Alexandru Sfârlea confi rmă 

în  că o dată, dacă mai era nevoie, talentul şi 
con secvenţa cu care îşi mărturiseşte exis ten-
ţa tumultuoasă, reală ori imaginară, trans-
fi   gurată poetic cu abilitatea aceluia pentru 
ca re poezia purifi că şi, prin urmare, trebuie 
trăită la intensităţi altitudinale ame ţitoare ori 
tensiuni/tribulaţii dintre cele mai profunde. 
Cunoscut este faptul, în urbea de pe Crişul 
Repede, că autorul nu pozează damnarea, nu 
simulează revolta, nu ocultează boema, fi ind 
el poet nu numai în faţa tastaturii (cum, din 
păcate, sunt mulţi), ci şi în viaţa de zi cu zi, 
acolo unde Sfârlea îşi exhibă la vedere, lipsit de 
complexe, emoţiile, gândurile, empatiile, fără 
reţineri, abateri ori calofi lii inutile, dezinvolt 

Lucian Scurtu, 
poet, 

Oradea

* Alexandru Sfârlea, Obiecte şi voci, Editura Şcoala 
Ardeleană, Cluj-Napoca, 2020
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şi, uneori, plin de emfază. Tocmai 
de aceea, pentru mulţi concitadini, 
per  soana provoacă idiosincrazii, re -
sen timente, irită, dar imprevizibilul 
poet le desfi dă cu nonşalanţă –, al-
teori, din contră, părând a le cultiva 
sediţios, masochist, stârnind şi mai 
atavic vituperările negative ale celor 
incriminaţi. De aceea sunt convins 
că poezia îi este singurul aliat, unicul 
refugiu din faţa intemperiilor de tot 
felul, dar şi „rezervaţia sa naturală” 
(şi nu „artifi cială!”) într-o lume prag-
matică, utilitaristă, pentru care arta, 

în genere, nu mai semnifi că decât o insignifi antă 
pierdere de timp. Nu şi pentru rebelul poet orădean, 
care pe una din clapetele noii sale cărţi, Obiecte şi 
voci, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2020, 
recunoaşte ritos, „Poezia poate fi  – dincolo de 
spa  ţiul intim, fi inţial – o armă de luptă”. Da, este 
chiar arsenalul său strategic utilizat cu abilitate pe 
câmpurile virtuale de luptă cu himerele, fantasmele, 
abisurile, viziunile, dar şi concret, în încrucişarea 
săbiilor cu critici partinici, imuni valorii, congeneri 
insolenţi & impostori prin atitudinile lor sfi dător-
ipocrite, ori politicieni demagogi,versatili, oţioşi (aici 
vezi cartea sa de pamfl ete politice, Verde de…Oradea, 
2009). Dar cei care, puţini, extrem de puţini, îi sunt 
foarte apropiaţi, ştiu că AS e, de fapt, un vulnerabil 
şarmant, un ludic pitulat în spatele unei măşti care 
exprimă deopotrivă candoare şi euforie, inocenţă şi 

Lucian Scurtu
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patetism, depuse în straturi concentrice peste un permafrost cu 
vagi adieri inchizitoriale. Adică un fel de Holden Caulfi eld ajuns 
la vârsta senectuţii. 

Slalomând ingenios printre obiecte/lucruri dezirabile sau in-
dezirabile, poetul, pândar iscusit, doreşte şi reuşeşte a le percepe 
„vocile”, asemenea lui Macedonski („Oh! lucrurile cum vorbesc,/ Şi-n 
pace nu vor să te lase:/ Bronz, catifea, lemn sau mătase,/ Prind grai aproape 
omenesc”.), a le capta sonurile lizibile, dinamica contorsionată, 
sarabanda eufonică prin apelarea la intertextualităţi convin-
gătoare şi recursul la contextualizări dintre cele mai elocvente, 
ambele pe un background autoreferenţial, afl at mereu în ebuliţie 
şi celebrat, ad-libitum, insurgent şi recurent. Naşterea poemului 
este developată minuţios prin ţesătura imagistică a micro/
ma   crocosmosului personal, stimulat de bogăţia şi varietatea 
humusului inspirator de „bacili, bacterii şi viruşi/ cili vibratili, rezi-
duuri de axiome” (p. 25), entropie excesivă, dar mai ales refl exivă, 
necesară compozitului fi nit, consubstanţială expandării unei 
ontologii confesive asumate, sondate şi mai apoi relevate. Do-
tat cu o fantezie debordantă şi iscoditor până în pânzele albe 
ale memoriei vizuale, olfactive, tactile şi auditive, autorul de-
ambulează prin lumea saşi a celor din jur, fi e pe verticală, prin 
imersiuni abisale în sinele mai mult traumatizat decât afectat de 
mici & mari accidente biografi ce, şi nu numai, fi e pe orizontală, 
prin transgresarea limitei suportabilităţii şi prosperarea corozivă 
a realităţii imediate („lumea îndobitocită/ de Facebook”, p. 32 ), anxioasă 
şi angoasantă în exces. 

Extrapolând, este acea comprehensivă Muncă de teren prin 
propriul intelect (titlul unei secţiuni a cărţii), travaliu exercitat 
maieutic şi persuasiv, cu truda zilierului conştient de necesitatea 
exorcizării propriei damnări convulsive de iluzii şi viziuni, dar şi 
sublimarea prin climaxuri euforice ori retorice a unui nihilism 

„Am simţit vibraţia acelei voci a fi inţei”
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structural, de frondă autentică, clamat de pe piscurile unor 
baricade etice, curative, vindicative, menite a destabiliza sau a 
demola establishmentului existent şi necrozat la maximum.

Vortexul existenţial este unul debordant, identic unei viituri 
dezlănţuite doar atunci „când între obiecte şi voci/ încape doar 
imaginea/ bulgărelui de pământ bătut/ care izbeşte lemnul” (p. 
24), capabil de urgii escatologice şi orgii ezoterice, vidate de 
poncife inutile, de redundanţe futile, apelându-se la exorcizări 
curative, conexe impresiilor teratologice şi percepţiilor sapien-
ţiale. Bolgiile par mai atenuate decât în celelalte cărţi, nu şi 
negaţia, refuzul, inclemenţa, care adesea iau forma imprecaţiilor 
cu ţintă directă sau voalată, translatate până la limita arealului 
saturnian, acolo unde scrisorile către Sing mai păstrează încă 
„ştampila” identităţii unui spirit introvertit, iscoditor, inadaptat 
rigorilor sociale, a căror mesaje îşi menţin autenticitatea şi adec-
varea.

Poetul nu posedă arta eschivării, arar foloseşte eufemismul, 
spune lucrurilor pe nume franc, fără ocolişuri inutile, nu lipsit 
de o haşurată afectare protectoare, pigmentată cu evazive pre-
ţiozităţi sediţioase („abstracţia/ calomniază absurdul”, p. 31, sau „impre-
ciziile abstracţiei somnolează impure” (!), p.98), ele reprezentând până 
la urmă nutrimentul consistent al encomioanelor sale lirice. 
Poemele, numite neinspirat şi sfârlezii („Mi-am pus fi inţa în scrisul 
poeticesc, în/ sfârlezii”, p. 13), sunt captive între paranteze, de aceea 
dau impresia unor decupaje sau adjuvante apocrife din corpusul 
unor texte extinse, acum maturate şi esenţializate în propriul 
ermitaj, orfi c în conţinut şi dihotomic în formă, acolo unde 
introspecţia psihedelică este posibilă şi imersiunea revelatorie 
accesibilă.

Poetul nu-şi justifi că empatiile, slăbiciunile, adversităţile, 
doar caută să le explice prin expunerea lor în faţa unei instanţe 

Lucian Scurtu
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ima ginare, contestată adesea, din varii motive, chiar de ini-
ţiatorul lor, cu argumentele detaliilor inspiratorii, elaborate ca 
urmare a presiunilor intrinsece regnului răvăşit, supus caznelor 
dilematice sub forma disimulării sinestezice, a căror obsesii ten-
taculare sunt în directă sinapsă cu eul mărturisitor. Zadarnic 
acesta speră într-o „împrimăvărare a sinelui”, ea se amână mereu 
în patria locuitoare numită, cum altfel!, Sfârlesia, o rara avis a 
scepticismului cronicizat prematur, dar îndeajuns de concretă în 
a-i trasa graniţele imanente cu tropii recluziunii şi ai nihilismului, 
spaţiul de unde actantul panoramează, înregistrează, disecă 
imagini, fraze, interpelări, suveniruri (Zilele Revistei Familia, 
de exemplu) ale căror „voci” eufonice sunt accesibile doar in-
tuitivilor, vaticinarilor şi inocenţilor, deopotrivă conectate/în-
registrate la daimonii inspiratori şi orfi cii protectori: 

„…ţara asta a ta e ca o scorbură/ într-un copac al tuturor/ dintr-o 
pădure a unor străini/ ce ridică din sprâncene netemători/ dacă-
ntr-o zi copacul cu ţara ta în el/ ar fi  trăsnit ai fi  încă şi mai 
nimeni decât acum/ şi-n ţara tuturor nici cu moartea/ n-ar mai 
fi  de glumit/ deci cu oiştea acestei ţări SFÂRLESIA/ ai dat în gard 
poate nu întâmplător, unul ce-mprejmuieşte un cimitir/ dar şi pe 
poarta acestuia scrie/ INTRAREA INTERZISĂ (….)”. SFÂRLESIA 
(ŢARA MEA).

Emoţionante şi încărcate de mult miez afectiv sunt evocările 
a doi poeţi reprezentativi pentru oraşele în care au trăit şi suferit, 
timişoreanul Ion Monoran şi confratele lui, mai puţin cunoscut, 
orădeanul Ion Davideanu. Ambii au crezut în poezie precum 
într-o rugăciune cathartică, salvatoare şi mistifi catoare,au trăit-o 
cu patosul autodevorant al redempţiunii până la pierderea iden-
tităţii şi disiparea lor odată cu ea în neant. Citind cu pioşenie 
din Monoran, Sfârlea simte „arsuri în piept”, în timp ce rătăceşte 
paralizat de emoţie, de nu în transă, prin „undergroundul” cu 
adieri de lavă fi erbinte (cunoscut la sfârşitul anilor ‘70 şi de 

„Am simţit vibraţia acelei voci a fi inţei”
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autorul acestor rânduri), pe când mormântul poetului orădean, 
„după ce am convorbit pe şoptitelea” provoacă amintirile unei 
boeme în doi, rememorate cu nostalgia unor timpuri idilice, 
când „ne mai înmuiam depresiile/ prin crâşmele din cartierul 
lui”, 

Alexandru Sfârlea, cel care a fost catalogat, după spusele sale, 
„bătrân reparator de sufl ete”, iar numit de Gheorghe Grigurcu, 
„poet până-n vârful unghiilor”, rămâne acelaşi autor incitant şi 
inubliabil.

Lucian Scurtu
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Doru Căstăian 

Istoria „celorlalţi români” 
scrisă frumos

CATOLICII este o lucrare ambiţioasă, o 
lucrare monumentală (de peste o mie 

de pagini), o lucrare care are valenţe duale, 
ceea ce e rar şi remarcabil: pe de o parte o 
lucrare cu certă valoare istorică, lămurind 
numeroase momente ambigue şi tensionate 
ale catolicilor din România), pe de altă parte 
o lucrare cu certe valenţe literare. Practic 
putem spune că mai mult decât substanţiala 
lucrare a Ramonei Băluţescu se încadrează în 
genul literar al marelui reportaj. Şi nu orice 
fel de reportaj: unul extins în cinci volume, 
care acoperă un deceniu şi jumătate din 
prezent, şi peste trei secole din trecut, mai 
multe ţări din Europa, numeroase locuri din 
România şi personalităţi de toate rangurile 
ecleziastice, diplomaţi, legiuitori şamd.

După cum spunea la un moment dat Mark 
C. Taylor, lumea de azi nu se desacralizează, 

Doru Căstăian, 
dr. profesor, 

Galaţi
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dimpotrivă, ea nu a fost niciodată mai 
religioasă, religia a ieşit pe străzi, s-a 
scurs în fi ecare smartphone din care 
rulează în căşti psalmi.mp4 şi în fi ecare 
colţ de panou publicitar, a inundat 
gurile de metrou şi imaginarul pop 
postmodern. Însuşi fenomenul de 
„re venire” la tot felul de tradiţii sau la 
câte o pretinsă Tradiţie (cu T mare!) 
se vădeşte, în esenţă, tot un fenomen 
postmodern. Miriade de credinţe, de 
pre- sau post-umanisme, înţelepciuni 
religios-seculare sau ateu-seculariste 
se înfruntă şi îşi dispută, în vaier şi 

scrâşnet de dinţi, conştiinţele oamenilor mai mult 
sau mai puţin recenţi. 

Cum vor înfrunta marile religii tradiţionale tu-
multul şi polifonia tulburătoare ale lumii de azi? Vor 
şti ele să înfrunte istoria care le contestă, vor şti să se 
redovedească vii şi relevante, vor avea capacitatea de 
a-şi face vocile auzite limpede şi distinct în babilonia 
lumii de azi? Mai mult, nu mă pot opri să mă întreb 
cum va supravieţui umanitatea noastră acestei diver-
sifi cări şi creşteri-monstruoase a realităţii, spartă 
iremediabil în miliarde de perspective ireconciliabile. 
Pe ce are a se baza în viitor raţiunea noastră co-
mu nicativă? Când se vor fi  prăbuşi toate punţile 
discursive dintre noi, vom şti să le ţinem ferme pe 
cele afective şi general umane? 

O lectură a Catolicilor Ramonei Băluţescu te tre-
ce intens şi memorabil prin cazna şi deliciul de a 
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înfrunta aceste întrebări şi perplexităţi. Ramona este totodată 
unul dintre cei mai aprigi, oneşti şi asumaţi oameni nereligioşi 
pe care îi cunosc. O bună, caldă şi pătrunzătoare observatoare a 
ceea ce e omenesc, ai zice că nu are niciodată timp de pierdut cu 
ceea ce este neomenesc, cvasiomenesc sau fals omenesc. Ramona 
nu sacrifi că lumii de dincolo nici o clipă pe care o poate dedica 
lumii de aici, nici un dram de bunăvoinţă şi nici o picătură de 
efort nu vor fi  furate fi zicului de către metafi zic. Şi tocmai acest 
spirit radical iluminist ne poartă prin fascinante păduri narative 
şi prin miriade de întâmplări spectaculoase pentru a ne dezvălui, 
cu tact fenomenologic şi lipsă de prudenţă poetică, întreg ome-
nescul de care este plină lumea credinţei. Lumea (sau, mai co-
rect spus, lumile) pe care le cerne, deopotrivă aşezat, tandru şi 
alert, Ramona Băluţescu, sunt hiperrealiste şi, tocmai de aceea, 
prin interstiţiile lor se prelinge onctuos mierea fantasticului. O 
scriitură cvasi-literară, reportericească şi detectivistică totodată, 
un amalgam delectabil în care îi simţi la un loc pe Viorel Ilişoi, 
Duiliu Zamfi rescu şi Th omas Pynchon. 

Volumele Ramonei Băluţescu sunt, în primul rând, despre 
oameni. Oameni mulţi, pestriţi, vlădici şi opinci, oameni care 
tac înţelept sau vorbesc excesiv, dar care niciodată nu vorbesc 
doar ca să se audă vorbind. În zumzetul comunităţilor pe care le 
vizitează şi le vede (deopotrivă cu ochii si cu inima) jurnalista 
pulsează o umanitate caldă şi veche, cu rost, o umanitate pe care 
autoarea reuşeşte să o treacă fără rest în paginile volumelor sale. 
Scriitura Ramonei Băluţescu nu este însă doar atentă, riguroasă, 
inteligentă, sensibilă şi analitică. Este deopotrivă o scriitură 
etică. Este o scriitură care îşi are unul dintre vectorii generativi în 
sensibilitatea faţă de nedreptatea istorică, nedreptatea continuată 
şi nereparată, precum cea suferită de comunitatea greco-catolică 
(unită) în timpul comunismului sau veşnica, perpetua nedreptate 
care se face de veacuri poporului evreu. 

Istoria „celorlalţi români” scrisă frumos
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Astfel, întregul tom al Catolicilor este şi un lung proces, în 
toate sensurile termenului, atât cel juridic, cât şi cel sec fi zicalist, 
un proces menit să refacă balanţa binelui şi răului: 

„Poate există ceva ca un germene al dreptăţii. Care stă chircit o 
vreme, nu ştiu cât, şi cândva iese şi-şi cere drepturile. Eu nu am 
treabă, personal, cu credinţa. Am treabă cu faptul că oamenii 
trebuie să-şi poată duce credinţa lor, cum vor ei. Poate mama ar 
fi  fost mândră de mine, pentru cele pe care le scriu acum. Poate 
mama ar fi  vrut ca şi biserica din satul ei să se fi  întors ACASĂ, 
aşa cum e în aproape tot Banatul meu. Poate atâtea mame, ce se 
înveşmântau în numele lor romane ca într-o scurteică de catifea, 
şi-ar fi  dorit bisericile înapoi şi poate mai păstrează o geană de 
întristare, legat de asta, chiar şi acolo unde n-ar mai fi  de păstrat 
gânduri negre. Aşa, pentru că or fi  fost prea multe cele de aici…”

 – spune autoarea în materialul cu titlul Despre cum şi-a dus o 
mamă copilul peste deal, la botez, unde drama întregii Biserici 
Greco-Catolice din România este schiţată pe drama unei familii 
din Transilvania, care acum se strângea într-un sat de lângă 
Reghin, pentru parastasul mamei episcopului greco-catolic de 
Oradea, PS Virgil Bercea.

O mai bună înţelegere a unirii cu Roma este utilă întregii 
societăţi, venind din articolul Pentru ce „şi-a negociat Atanasie 
Anghel sufl etul şi mântuirea”. Ce a rămas după el. E de amintit 
că în multe din manualele de istorie de acum nu se mai vorbeşte 
de Școala Ardeleană, spre exemplu, iar istoria, în mare, a greco-
catolicilor, inclusiv momentul prim, de la 1700, suferă major. 
Astfel, dezgroparea lui Atanasie Anghel, de la Alba Iulia, la care 
autoarea participă, e un bun prilej de trecere în revistă, complex, 
pe întinderea unei lucrări de disertaţie, ce ar putea ridica orice 
manual de istorie, a ce s-a întâmplat atunci, cu ajutorul istoricului 
Ana Dumitran. Redăm un fragment:

„– Atât Atanasie Anghel cât şi Inocenţiu Micu Klein au avut mo-
mente când au anunţat că se prea poate să renunţe la unirea cu 
Roma, datorită nerespectării cererilor românilor, cu care se pornise 
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la drum. Cât de aproape credeţi că au fost de acest lucru? Cum 
de unirea cu Roma nu pătrunsese spre preoţi, spre credincioşi, 
îndeajuns de mult până la 1760, astfel încât von Buccow, la 
recensământul făcut, a găsit situaţia că ortodocşii – sau românii 
ceilalţi, de e mai propriu spus – au nevoie de un episcop al lor?

– Ameninţările cu renunţarea la unire s-au făcut în momente 
deosebit de critice, pe care nici Atanasie Anghel, nici Inochentie 
Micu nu le mai puteau controla. Și oricum fi ecare a înţeles altceva 
prin unire şi a încercat să o manevreze în funcţie de complexul 
de împrejurări în care a activat şi de o proprie strategie. A da un 
răspuns corect presupune a aduce în discuţie mult prea multe 
detalii, care nu ar face decât să-l zăpăcească pe cititor şi, în plus, 
sunt încă atât de multe necunoscutele, încât nu se pot face decât 
cel mult supoziţii.

Limitând răspunsul la o opinie personală şi conclusivă, cred că 
Atanasie Anghel a înţeles că şi-a subestimat partenerii de dialog, 
înţelegând prin aceştia întregul aparat birocratic austriac. Când a 
murit, trebuie să fi  fost destul de evident că austriecii nu vor mai 
putea fi  înlăturaţi din Transilvania şi că apropierea de catolicismul 
acum dominant, pentru că era confesiunea împăratului, va costa 
scump atâta vreme cât protestantismul Dietei va mai putea opune 
rezistenţă.

În plus, ridicarea neamului său nu se putea face printr-o răs-
turnare cu susul în jos a ordinii sociale existente, ceea ce ar fi  
trebuit să se întâmple dacă diplomele de întemeiere a Bisericii 
Unite ar fi  fost puse integral în aplicare. Probabil că s-a resemnat, 
dar consecinţa a fost o mare amărăciune, care trebuie că i-a grăbit 
sfârşitul. Oricum, aşa cum întemeierea Bisericii Unite nu a fost 
efectul unei decizii personale, a arhiereului, nici dispariţia acestei 
Biserici nu putea fi  decisă doar de arhiereu, aşa că ameninţările lui 
Inochentie nu au reuşit decât să tulbure şi mai mult apele.”

Cu aplombul şi acurateţea care o caracterizează, Ramona 
Băluţescu nu se fereşte să spună lucrurilor pe nume, fără ocolişuri, 
să-i acuze pe cei pe care îi consideră acuzabili şi să-i apere pe cei 
pe care îi consideră apărabili (cum este, de pildă, Î.P.S. Nicolae 
Corneanu, mitropolitul declarat un „criminal al religiei” pentru 
că s-ar fi  împărtăşit, ortodox fi ind, la o slujbă greco-catolică.) 
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De altfel, „cazul Corneanu” este urmărit în detaliu din cauza 
precizată mai sus, dar şi din motivul, esenţial şi fundamental, 
că autoarea intuieşte un punct nodal al prezentului bisericesc 
în tensiunea căscată între forţele reacţionare, tribaliste şi cumva 
revolute şi cele ale „progresismului ecumenic” cu care, în chip 
vădit, autoarea simpatizează.

Trebuie vorbit şi despre caracterul istoric şi recuperator al 
seriei Ramonei Băluţescu. Uzând cu dezinvoltură (şi) de armele 
istoricului, care, în tradiţia istoriografi ei hermeneutice, a renunţat 
de mult la iluzia obiectivităţii şi neutralităţii reci, autoarea 
face o imensă şi impresionantă muncă de recuperare istorică. 
Cartea sa poate fi  citită ca un efort de a aduce în faţa cititorului 
întotdeauna comunitatea mai mică, marginală, jucătorul istoric 
secund. În ţara milenarei şi neclinititei tradiţii ortodoxe, care nu 
a pregetat adesea să se comporte mai degrabă dominator şi cinic, 
ceilalţi au dreptul la naraţiunea produsă de ochiul drept, chiar 
dacă pătimaş. Şi nu trebuie scrisă această cronică fără a pomeni 
curajul remarcabil al unei simple jurnaliste care, înarmată doar 
cu un gând bun şi o tastatură, a purces la o asemenea muncă. 

Această muncă de recuperare este dusă, la rândul ei, cu minuţie 
şi extrem de multă grijă, după cum vedem în evocările nostalgice 
şi calde, cum este, de exemplu, povestea arhiepiscopului Guţiu. 
„Istoria moare”, ne spune Ramona Băluţescu, iar revolta în faţa 
dispariţiei în morişca neantului este un alt fi lon generativ de 
mare putere. În faţa acestei perspective nedrepte şi morbide, 
nemurirea (sau iluzia ei) oferită prin cuvânt este singura dreptate 
care (mai) poate fi  făcută. Oameni ca arhiepiscopul Guţiu, trecuţi 
prin iadul comunist, personifi că şi întrupează fără rest forţa 
credinţei. O credinţă pe care Ramona n-o înţelege cu totul, ale 
cărei resorturi logice, cognitive şi existenţiale nu le poate urma 
cu convingere până la căpăt, dar pe care o respectă atunci când 
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o vede. La capătul celălalt al spectrului, demască şi deplânge ipo-
crizia credinţei de faţadă, a „ortodoxiei din scara blocului”, de 
gura vecinilor şi de ochii lumii. Paradoxal, nevoia de patos şi 
de autenticitate a nereligiosului rezonează cu nevoia simetrică 
a credincioşilor autentici de a-şi regăsi şi proteja credinţa. Asta 
pentru că, în ciuda aparenţelor, scepticismul diluat în paginile 
cărţii nu este necritic şi nemediat, nu este furie oarbă şi nici 
chestionare totalitar-iacobină. Este poziţie integratoare în lume, 
este cale existenţială care îşi revendică dreptul de a fi  şi care are 
a lupta cu standardele acaparatoare şi înglobante ale religiei ma-
joritare. 

Din acest amestec, deopotrivă ofertant şi solicitant, care, în 
ciuda eterogenităţii sale marcate, reuşeşte să nu fi e vreo clipă 
disonant, nu puteau lipsi subiectele fi erbinţi precum trans-
planturile şi etica lor. Subiecte fi erbinţi nu pentru că sunt în sine 
aşa, ci pentru că, în dezbaterea lor, este pusă în discuţie chiar 
capacitatea religiilor tradiţionale de a face faţă complexităţii 
lu mii în care trăim. Într-adevăr, după cum am mai spus, dacă 
există un potenţial integral recuperabil în religiile tradiţionale, 
acela este miezul lor de umanitate. Pentru autoare, existenţa sau 
inexistenţa lui Dumnezeu este în sine secundară. Viabilitatea 
unei religii se va judeca întotdeauna prin capacitatea ei de face 
faţă semnifi cativ schimbărilor lumii în care se încăpăţânează să 
existe. Dacă ea însă va sacrifi ca dogmei anchilozate binele fi e şi 
al unei singure fi inţe umane în carne şi oase, atunci ea merită 
să piară în vâlvătaia istoriei. De asemenea, glosând pe marginea 
veşnicilor ezitări ale bisericii ortodoxe în marginea unor subiecte 
sensibile venind dinspre ştiinţă, biologie sau bioetică, Ramona 
Băluţescu adoptă o poziţie intransigentă şi limpede, aşa cum 
ne-a obişnuit: religiile trebuie să găsească în ele însele resurse 
pentru a nu refuza tehnologiile care pot aduce binele concret şi 
carnal, aşa cum catolicii au reuşit adesea.
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Dincolo de problemele greco-catolicilor din România, Ramona 
Băluţescu priveşte la şi discută şi despre marile momente ale 
Bisericii Catolice universale. Este singurul ziarist român pre-
zent la Vatican atunci când România îşi primeşte al treilea 
cardinal din istorie, şi tot singurul om de presă ce participă şi la 
beatifi carea precum şi la canonizarea Papei Ioan Paul al II-lea, de 
unde nu doar transmite, ci şi ridică întrebări de ordin etic, legate 
de mecanismul religios contemporan, cărora le oferă propriile ei 
răspunsuri, deloc de trecut cu vederea, avocatul devenind – nu 
întâmplător, la un jurnalist ce are şi studii de Filosofi e – fi losof 
al noţiunilor: 

„Mă uit la creştini, deseori. La evrei. La Zidul Plângerii. La cei ce 
au zei. La rugăciunile lor. La mijlocitori. La dorinţe. Mă gândesc 
că, atunci când crezi cu adevărat într-un zeu bun, atoateştiutor, 
n-ar trebui să ceri decât ce meriţi. Și să te străduieşti să meriţi mai 
mult. Să împarţi binele nu din dorinţă de răsplată, să fereşti răul 
nu din frică de bau-bau.

Vedeţi, aici stă pentru mine, chiar dacă nu canonic, cifrul unei 
beatifi cări, al unei canonizări. Pentru că, la cât am citit şi am văzut, 
fi ind contemporană conştient cu faptele măcar unuia dintre cei doi 
papi de care vorbim aici, binele pe care îl făceau ei nu era un bine-
bumerang. Suntem tentaţi ca, la sfârşitul zilei, să cuantifi căm binele 
pe care îl facem, cerând. Schimbăm atât de prea rarele noastre 
momente de generozitate ca pe jetoane de cazinou, în ce am vrea 
înapoi. Și nu ne recunoaştem ca făţarnici când cerem, zicând: dar 
sunt om bun, am făcut atâtea şi atâtea, am vrut şi eu pentru mine 
ceva – confundând nevoile esenţiale cu dragostea noastră de lux, 
cu lenea, cu satisfacerea pizmei, chiar, cu răul altora.

Eu cred că Biserica Catolică oferă, sfi nţind nişte oameni apar-
te, un îndemn la fi ltrare a sufl etului, un exemplu, un model. 
Nu îmi închipui pe cineva cu o zi înainte de a îmbrăca pelerina 
drumului, a renunţării la sine, a jertfei, golind mişeleşte conturile 
cuiva sau lovind un câine pe stradă. Dar asta e doar problema mea, 
de închipuire. Pentru că oamenii au un antrenament extraordinar 
în făţărnicie, şi uită atât de uşor congruenţele logicii…”
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Mă apropii de fi nalul uneia dintre cele mai ambiţioase cronici 
pe care le-am scris vreodată. Pentru că nu e nicidecum uşor să 
prinzi în câteva mii de semne întreg pulsul şi patosul unei cărţi 
atât de diverse, neliniştite, vii şi, totuşi, atât de aşezate cărţi în 
cinci volume. Catolicii nu este pur şi simplu o carte, este chiar 
cartea care defi neşte pur şi simplu o bună parte din existenţa 
unui autor bun, hotărât, inteligent şi inimos. 

Catolicii, impresionant tom în cinci volume, nu este în pri-
mul rând o carte despre catolici. E o carte despre omenie, de-
spre bunătate, despre măsura umanului, despre istorie, despre 
dreptate şi o carte despre treceri. Ce va rămâne după ce totul 
va trece? Probabil o privire de nicăieri proiectată în depărtare, 
măturând melancolic deşertăciunea lumii. Ca în paragraful fi nal 
al volumului, când, aroganţă şi umilinţă supremă, mintea zia-
ristului o întâlneşte pe cea a Divinităţii, pe care atâţia o invocă 
fără a o putea de fapt onora: 

„Dar, dincolo de asta, mă întreb legat de cursul lucrurilor, în 
lumea dreptăţii, pe care creştinii spun că o cunosc mai bine decât 
mine. Dacă aş fi  fost eu Arhitectul, aş fi  făcut să existe şi un Rai 
al plecărilor, nu doar al sufl etelor. O masă de aşezat respiraţia, în 
coate, şi pentru marile plecări... Pentru ultima îmbrăţişare dintre 
prieteni, şi mai ales, mai ales pentru îmbrăţişările ce n-au mai 
fost. Îţi dai seama cât de vastă e lumea neîntâmplatelor, a lui «dar 
dacă»?… Și, oricum, dincolo de toate, aş fi  făcut un Rai particular 
şi pentru trandafi rul roz, încă aici.”

O carte substanţială, îndelung decantată, lucrată cu răgaz şi 
metodă. O carte remarcabilă din toate punctele de vedere.
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Vasile Dan

O antologie în pandemie*

ZILELE de molimă care ne-au lovit pe toţi în-
cepînd cu prima parte a anului 2020 au lăsat 

urme – absolut previzibil – și în creaţia unor scriitori. 
Unele adînci, tulburătoare. Firește, toate cu un fi or 
metafi zic. Altele, poate mai puţin vizibil la o citire 
prea grăbită ori lipsită de empatie. Sînt, în schimb, 
toate subtile, fi ltrate expresiv. Ramona Băluţescu a 
avut o idee pe cît de fi rească, pe atît de profi tabilă: 
aceea a unei antologii de poezie scrisă chiar în regim 
de pandemie (coronavirus 2019) de către poete din 
Filiala din Arad a Uniunii Scriitorilor din România 
(U. S. R.). Adică la cea mai înaltă tensiune existenţială. 
La una de somaţie interogativă cu verbul afi rmativ-
negativ, hamletian, la purtător: a fi  vs. a nu fi . Mai 
mult, are ideea de a se adresa unor poete a căror 
sensibilitate rezonează instant și intens atunci cînd 

* Seara acestui morb, antologie de poezie semnată de Monica 
Rodica Iacob, Anna Kaliankova, Sanda Maria Deme, Lucia 
Cuciureanu, Ramona Băluţescu, în ideea și selecţia Ramonei 
Băluţescu, Editura Eurostampa, 2020, 136 p.
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se pune în discuţie, atît de radical, o 
asemenea interogaţie.

Monica Rodica Iacob scrie poezia 
în captivitate și deghizare, în 

„Casa care a devenit un corset”, 
unde 

„Mai simt fl uturele negru cum se zbate 
pe pleoape/ Și nimeni nu mă înghioantă 
să mă trezesc/ dintre acești pereţi ce se 
tot strîng/ ce-au devenit perverși de 
intimi...” (p. 18).

Anna Kaliankova reacţionează liric 
antifrazic invocînd o infl orescenţă bio-
logică paradoxală, vitalistă: 

„trupul meu –/ grânar de celule/ ale femeilor 
extraordinare” (p. 32); „sub pleoapa închisă de 
copil/ se ascunde un grăunte/ al Universului înfl orit” 
(p. 33). 

Reacţia de apărare în faţa unei primejdii atît de 
insidioase nu este izolarea, așadar, recluziunea în in-
timitatea domestică, ci, dimpotrivă, contopirea în 
starea vie, vegetală din jurul ei:

„intubată direct de crengile pomului/ sângerez prin 
venele pandemiei/ cu palmele nespălate/ dar mun-
cite/ îngrijesc plantele/ și nu îmi pot imagina/ cum 
aș putea/ să merg în grădină/ dacă mi-ar fi  frică de 
legume” (p. 37).

Sanda Maria Deme, poetă, dar și medic, are o 
per cepţie dublă, nu doar personală, emoţională a 
pan demiei și întregii ei trene de primejdii, ci și pro-
fesională, medicală, chiar din spitalul unde este zi de 
zi implicată, unde viaţa și moartea dănţuie negru, 
înfricoșător: 
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„Vechea mea viaţă se trezește/ sub sunetele harpei realizate de 
mine/ armonizate de mine/ mai ales descoperite de mine/.../ În 
jurul nostru e praf de gînduri rele... ”(p. 46). 

Atmosfera e aceea a unei mlaștini infecte în care am căzut, 
deodată, cu toţii: 

„Stau în mlaștina unui virus/ ghemuită de încercări/ în fi ecare zi 
simt urmele lui/ sub masca cea de toate zilele” (p. 51).

Lucia Cuciureanu trăiește, și ea, intens, aș zice extrasenzorial 
angoasa pandemiei la dimensiunile întregii biosfere umane cu 
care face, funcţional, corp comun: 

„Cineva a aprins întunericul,/ l-a împrăștiat pe jos,/ zaruri cu 
aceleași feţe./ Viaţa noastră e ca o autostradă/ devastată cu striaţii 
diforme/până unde,/ până unde?/ Lumânarea clipește des/ când 
desenez siluete chinezești/ pe tapetul stelar,/ pipăi în tăcere 
umbrele,/ dar ele dispar ușor/ și mă întreb/ dacă voi putea într-o 
zi/ să respir,/ să respir normal.” (pp. 76-77).

Ramona Băluţescu cultivă, cu vocaţie, imaginarul său social 
viu, complex, dar acum defectat intempestiv, deraiind din re-
perele lui naturale, știute, iar timpul însuși ticăie imprevizibil, în 
alte ritmuri, oscilînd în sincope și stări de panică: 

„Nu se știe, cine dintre noi, e ursit să rămînă,/ Despărţirile au 
cuvinte aparte de salut,/ Ca înaintea Apocalipsei,/ Sîntem mai atenţi 
cu o mie de pași,/ Cum alţii,/ Tot acum,/ Sînt mai atenţi cu o mie de 
striviri,/ Banii,/ Acum e timpul,/ Dragostea și ciuma,... ” (p. 106).

Întotdeauna în istorie, în momentele ei dramatice, tragice, 
din nefericire niciodată terminate (războaie, dictaturi, revoluţii, 
răscoale, rebeliuni, cutremure, inundaţii, naufragii, tsunami, 
ac cidente nucleare, epidemii planetare – pandemii) poeţii au 
sublimat cel mai expresiv și durabil clipa, clipele, timpul lor 
în cruzime nu o dată infi nită. Dar mai ales poetele care, din 
ne fericire, au acces „privilegiat” nu doar la frumuseţe, cum se 
crede îndeobște, ci și la durere. La durerea personală, dar și la 
cea empatică. Colegele noastre, sciitoarele din fi liala Arad a U. S. R., 
sînt cele mai noi exemple. 

Vasile Dan
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AM ALES SĂ SCRIU despre două cărţi succesive 
semnate de Elena Vlădăreanu şi publicate într-o 

colecţie extrem de selectivă a editurii Nemira, Vorpal, 
coordonată de Svetlana Cârstean, exact din acest 
motiv: la patru cărţi pe an, cred că avem în faţă sin-
gurul autor al colecţiei care a reuşit să publice două1. 
Prima observaţie comună celor două cărţi e că autoarei 
nu-i pasă de (sau că-şi bagă picioarele în, depinde ce 
registru stilistic preferăm) ideea de convenţii sociale 
(cele poetice intră în aceeaşi ca tegorie) şi îşi asumă 
fără nici un fel de probleme această atitudine, venită 
din marginalitate (socială), ducînd la marginalitate 
(în raport cu establishmentul literar). Rezultatul e o 
punere în discuţie, o refor mulare a poeticului. Sau a 
‘poeticului’. Deci: ce e şi ce nu e poetic? De fapt, există 
poetic, sau e vorba de o valoare cu care investim o 
anumită zonă/ o anumită selecţie a realităţii? Ceea ce 

1 Elena Vlădăreanu, bani. muncă. timp liber, Bucureşti, Nemira, 
2017.
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ni se propune e, de fapt, o selecţie în 
continuă schimbare, atît prin dinamica 
proprie, cît şi prin intervenţiile noastre. 
Una hibridă, impură, confuză, ca rea-
litatea noastră concretă, tratată fi resc, 
cum ar veni, cu un respect măsurat. 
Mă  surat cu aceeaşi unitate cu care sim-
te ea că o tratează realitatea. Și ca re e 
tratată literal, deşi şi literalitatea e o 
fi cţiune (sau o iluzie) şi nu e, de ase-
menea, niciodată inocentă.

bani. muncă. timp liber e împărţit 
în trei secţiuni, intitulate, fi reşte, bani, 

muncă (cu caracterizarea, deloc inocentă, substantiv 
feminin) şi timp liber.

În prima, după un moto alcătuit din două citate 
nivelate, un scriitor (nenumit), preluat de pe Facebook 
şi Mihail Sebastian, avem o naraţiune, un schelet 
narativ punctat cu notaţii de replici care reconstituie 
sub formă de mozaic condiţia de artist free-lancer, 
într-o lume a proiectelor, proiecţia în creaţia artistică 
a mentalităţii mercantil-corporatiste dominante 
în zilele noastre. Problema e cine e publicul-ţintă: 
in  si derii, cei din zona artistică independentă, cei 
din zona artistică mainstream, unde putem intui o 
ostilitate reciprocă, outsiderii, adică restul publicului 
cititor?

Un exemplu: 
„Le scrii o poezie şi ei îţi oferă o cafea./ Sau un ceai. 
La alegere./ Generozitate este numele lor./ 80% 
dintre voi vă simţiţi deziluzionaţi de starea actuală 
a lumii/ imigranţi, războaie, nesiguranţă, lipsa ba-

Romulus Bucur
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nilor, devalorizare, ISIS/ cerşetorii de la metrou, copiii jerpeliţi, 
drepturile homosexualilor/ modifi carea Constituţiei, boli, moar-
te./ Vestea bună e că explorarea părţii creative a sinelui/ ajută la 
îmbunătăţirea perspectivei asupra vieţii./ /este dovedit ştiinţifi c că 
poezia poate avea un impact pozitiv/ asupra emoţiilor voastre./ iar 
momentul unei cafele poate fi  unul de inspiraţie./ /Priviţi-i: sunt 
fericiţi frumoşi/ tenul pur nii o cută/ Ca ei vreţi să fi ţi”. 

Sau, expresie clară a frustrării, a revoltei, asezonată cu (auto)-
ironie, cu parodierea limbajului mobilizator de ieri şi de azi, 
pentru a o face mai suportabilă: 

„Trebuie să fi e clar. Niciun scriitor nu acceptă să citească fără 
să fi e plătit!/ Mobilizarea!/ O să punem noi lucrurile la punct!/ 
Schimbare scrie pe noi!/ Vom face istoria literară!/ Vom face şi 
vom drege!/ Vom face marea cu sarea!/ Vom face o mare brînză! 
Vom face rahatul praf!/ Vom face din rahat bici şi vom face biciul 
să pocnească!”

Secţiunea muncă se deschide, ca o variantă locală a Dicţio-
narului de idei primite, cu citate ironice din ‘înţelepciunea po-
pulară’: 

„Munca este brăţară de aur. Cine nu munceşte nu are. Nu există/ 
meserie ruşinoasă. Nu sta, că stai degeaba. Fereşte-te de banii/ ne-
munciţi./ Să nu-ţi fi e ruşine de muncă. Omul e dator să/ muncească, 
să nu-l găsească moartea şezând”. 

Apoi, poveşti (auto)biografi ce care depun mărturie asupra 
discriminării de gen; expune cazuri, nu condamnă, nu eti che-
tează, cu alte cuvinte, nu e şi jucător şi arbitru. Materie de ştire de 
ziar, anchetă tv, lucruri ce ţin de sfera jurnalisticii. Dar decupajul 
şi întreţeserea lor ironică cu poezia propagandistică comunistă 
le dă un impact neaşteptat.

Partea a treia e Brave New World în versiunea ei cît se poate de 
reală: un discurs clar angajat, uşor ironic, colaj de idei primite, 
provenind din zona neoliberală, subminat la fi ecare pas: „Timp 
liber înseamnă timp pierdut”, ca prim exemplu. O lume de-abia 
anticipată naiv de Timpuri noi a lui Chaplin:

minunata lume nouă. de la disney cetire
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„Cine îşi permite astăzi timp liber e ori 
inconştient ori nebun. Ori a primit o moş-
tenire cu multe zerouri.Timpul liber este 
o utopie. Oamenii trebuie să înţeleagă că 
dacă nu vor să fi e înlocuiţi trebuie să se 
dovedească a fi  în stare să lucreze cât mul 
în condiţii de stres, să arate rezistenţă şi 
disponibilitate. Da. Le cerem să-şi sacrifi ce 
ceea ce neinspirat a fost numit timp liber, 
pentru că noi le oferim mult mai mult: un 
loc de muncă, un venit sigur, un scop. O 
familie”.

Trecînd la cea de-a doua carte2, i-am 
putea spune alte amintiri din copilărie. 
Una, clar, demistifi cată, deposedată 

de aura inocenţei; dacă mai era vreo ezitare, titlul, în 
asociere cu ilustraţia copertei, unde elementul cel mai 
vizibil e o fi gură albă, fără alte detalii vizibile în afara 
cravatei de şoim al patriei, ar trebui să ne lămurească 
numaidecît. Modalitatea aleasă e aceea a unui album 
de poze cu morţi, cum sînt toate albumele cu poze 
de la un moment dat încolo, o zonă a amintirilor, de 
obicei ocultată din diverse motive.

Să spunem, evocarea unui coleg de şcoală mort în 
urma unui accident stupid – o poveste spusă rece, cu 
un pic de ironie în detaliile ‘poetice’: 

„tu, frati-tu, cu un an mai mare, şi văr-tu, cu trei/ 
tocmai îşi luase permisul/ aţi şeruit o maşină/ seară 
de martie frumoasă, miros de zambile, narcise, 
miorlăit în/ aer, alea alea/ faleza pustie/ oricum 
noaptea era o beznă de-ţi băgai mâinile-n ochi,/ şi 
acum e la fel, mai calm/ trei băieţi cu părul în vânt/ 

2 Elena Vlădăreanu, minunata lume disney, Bucureşti, Nemira, 
2019.

Romulus Bucur
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geamurile maşinii lăsate/ mi-era drag de tine/ erai cuminte şi bun 
şi tu singurul îmi spuneai elena/ când toţi îmi spuneau vlădăreanu/ 
şi nici mâna pe fund nu mi-ai pus/ deşi ai fi  putut s-o faci/ v-au 
găsit a doua zi pe toţi trei blocaţi în maşină pe fundul/ canalului/ şi 
acum am într-un dulap acasă la maică-mea/ unde până nu de mult 
a fost şi acasă la mine/ diploma ta dintr-a IX-a/ luaseşi menţiune şi 
din nu ştiu ce motiv nu ai ajuns la serbare/ şi mai am şi un volum 
de Sorescu/ Elevului Dumitru Sergiu, succes în viaţă! Iunie ’97”.

Ori traume, fi zice şi/ sau emoţionale, inevitabile sau nu, legate 
de cei din jur, de societate, de vîrstă, într-un cuvînt, experienţa 
care te marchează, te fac să devii cum eşti şi pentru care există 
speranţa exorcizării, de pildă, prin creaţie: 

„nici măcar băieţii nu o necăjeau pe dănuţa/ nimeni nu o trăgea 
de cozile ei lungi apetisante/ când stăteam lângă tine miroseai a 
gentuţă de vinilin a măr a biscuiţi/ cu două zile înainte/ la cântarea 
româniei am spus o poezie cu trandafi ri roşii şi/ partid/ în locul 
tău, că nu ai apărut/ m-a pocnit şi pe mine atunci tovarăşa/ jap 
una pe un obraz jap pe celălalt/ cu mâna ei grăsuţă şi rea/ la casa 
de cultură a sindicatelor din constanţa/ mă agăţasem de mama 
întârziasem/ aveam ie şi fotă şi ciorapi trei sferturi pentru dansurile 
populare/ şi tovarăşa era furioasă pe tine/ o lăseaşi baltă cu căcatul 
de poezie cu trandafi ri şi partid/ taman la faza judeţeană/ şi acum 
trebuia s-o spun eu şi mie nu-mi plăcea/ doar ce-ţi doresc eu ţie 
dulce românie îmi plăcea/ şi jap jap/ dar am diplomă pe care scrie/ 
premiul I recitare cântarea româniei/ faza judeţeană 1987”.

Cu un termen mai nou, dar denumind o realitate pe care nu 
m-aş încumeta s-o categorisesc drept eternă, dar ţinînd totuşi de 
un strat profund al etologiei umane, putem vorbi şi de bullying: 

„erai deştept şi rău/ părul lung negru cârlionţat îţi curgea mereu 
pe ochi pe faţă pe buze/ privirea ta verde fulgera în dreapta 
şi-n stânga/ un deget nu mişcai ca să rupi misterul/ nu mă lăsai 
niciodată să copiez la fi zică unde eram bâtă/ totuşi mi-erai drag/ 
ce ştiam eu/ săream cu gura pe ei şi-i ameninţam că nu le mai 
zic nimic la/ română/ dar ei nu şi nu o ţineau langa cu gărgăriţă 
şi buburuză/ langa o ţinea şi maică-mea cu maică-ta/ mă iubeai 
nu ştiu de unde o scosese maică-mea/ doamnă ne încuscrim se 
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afl a şi maică-ta-n treabă/ ne încuscrim o pulă aş fi  spus eu dar 
eu nu vorbeam niciodată urât/ futu-te-n gură să te fut mi-ai spus 
când am trecut pe lângă tine/ erai a douăşpea, cel mai grozav de 
la mate-info/ golănaş/ purtai pălărie şi toată lumea spunea că ţi-o 
pui cu profa de francă/ în a unşpea/ mă scurgeam pe lângă pereţi/ 
pe holurile liceului/ dimineaţa pe drum numai aşa îmi bubuia 
creierul/ liceu-cimitir-al-tinereţii-mele/ atunci nimeni nu cânta 
în medgidia cu atât mai puţin eu/ dar acum aş susura o noapte-
ntreagă în microfon/ liceu-cimitir-al-tinereţii-mele/ şi nu erai 
singurul orice băiat/ simţea să-mi spună ceva din această sferă 
semantică/ atunci când trecea pe lângă mine/ cu degetul mijlociu 
îmi şi arăta cum se face/ eu mă credeam invizibilă/ şi totuşi era 
ceva ce mă dădea de gol/ ei imediat îmi arătau cum se face/ eu mă 
credeam invizibilă/ acum asta ar purta un nume/ atunci probabil 
făcusem eu ceva/ meritam/ eram plină de coşuri şi de teamă/ 
mă miroseau/ mă înconjurau ca o haită/ mă îmbrăcam cu rochii 
făcute de maică-mea/ când toate fetele de la turci cu blugi cu trei 
numere mai mici/ tricouri mulate mocasini/ mai eram şi olimpică 
pe deasupra exact asta îmi lipsea/ şi ochelari băga-mi-aş/ nu 
ieşeam în pauze doar veneam şi plecam/ scurgându-mă pe lângă 
pereţi/ te-am căutat pe face şi ţi-am dat add/ pari om normal/ eşti 
gras şi ai o fetiţă”.

Trăgînd linia şi încheind socotelile, o ‘normalizare’, o aducere 
la pragul suportabilităţii a relaţiei cu lumea. Și, de asemenea, o 
încercare de a o schimba, pe ici pe colo, prin punctele esenţiale.

Romulus Bucur
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Lucian-Vasile Szabo

Ficţiune speculativă cu 
Nicolae Manolescu

Precizări necesare
Ficţiunea speculativă românească trece prin-
tr-o perioadă foarte bună, existând un nou val 
puternic de autori cu un număr ma re de cărţi, 
unele dintre ele având şi o va loare literară 
destul de ridicată. Chiar dacă perioada este 
virusată, se vede şi un efort de promovare, de 
stabilire de contacte cu edituri importante, 
de pătrundere în paginile unor reviste de 
pro fesionişti, fără să fi e neglijate editurile 
specializate (de nişă) ori propriile publicaţii, 
unele bine făcute, deşi sunt opera unor 
amatori. Ceea ce se constată este însă că, cu 
unele excepţii, fi cţiunea speculativă de pe 
plai mioritic intră cu greu în atenţia criticilor, 
revistelor şi editorilor pentru a fi  receptată 
la adevărata valoare. Ba chiar şi publicul 

Lucian-Vasile Szabo, 
istoric, eseist 
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amator de astfel de producţii literare este mai redus, existând 
nostalgia vremurilor când „sefeurile”, chiar şi cele româneşti, 
aveau mulţi cumpărători. Totuşi, ar fi  greşit să credem că există 
un dezinteres al literaţilor (de elită, ca să spunem aşa) faţă de 
acest fenomen literar. Poate un handicap îl reprezintă şi faptul că 
există o cantonare în limitele (supra)genului fi cţiunii speculative 
a autorilor, în timp ce alţii, deşi se încadrează aici ca subiect şi 
premise, nu recunosc o astfel de apartenenţă, cărţile lor fi ind 
discutate în contextul literaturii mainstream. 

Ilustrativ în acest sens este romanul Ploaia de trei sute de zile, 
semnat de Gabriel Chifu. Punctul de pornire (premisa) este unul 
clar science fi ction: o ploaie continuă, sâcâitoare, de aproape 
un an. Sigur, sunt locuri pe Terra unde plouă în fi ecare zi, aşa 
cum sunt altele cu precipitaţii extrem de rare. În romanul lui 
G. Chifu norii se descarcă într-o ţară fi ctivă, Caramia (dar care 
poate fi  identifi cată cu România), unde astfel de fenomene sunt 
neobişnuite. Locuitorii se afundă într-un proces de alienare, 
răul fi ind potenţat, devenind dominant şi incontrolabil. Ploaia 
neîntreruptă vine ca o pedeapsă pentru păcate iniţiale, dar care 
astfel se accentuează. Este vechea preocupare a literaturii SF faţă 
de reacţiile oamenilor (obişnuiţi) afl aţi în situaţii excepţionale. 
Cu nimic mai prejos se poziţionează Dănuţ Ungureanu cu 
fi cţiunea politică Experimentul Păpuşa, Daniel Timariu cu ciclul 
fantasy Tenebre, fi cţiunea fi ind mult amplifi cată în romanul SF 
Vraciul de pe norul interior, al lui Lucian-Dragoş Bogdan.

În acest context, o discuţie despre cum vede Nicolae Manolescu 
fi cţiunea speculativă este necesară, actualul preşedinte al Uniunii 
Scriitorilor din România fi ind considerat cea mai autorizată 
voce critică contemporană. Relaţia lui Nicolae Manolescu 
cu literatura science fi ction1 nu este comodă, putând fi ind de-

1 Preferăm sintagma clasică anglo-saxonă science fi ction şi nu formularea 
românească de literatură stiinţifi co-fantastică, aceasta din urmă neacoperind 
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fi  nită pe două paliere. Primul are în vedere genul ca întreg, 
faţă de care referinţele sunt negative, produsele literare fi ind 
considerate neconvingătoare estetic. Cealaltă abordare se referă 
la câteva nume din domeniu, apreciate mai degrabă subiectiv, 
un subiectivism al calităţii după cum vom vedea. Criticului i 
s-a reproşat o atitudine de respingere a genului, poziţiile fi ind 
argumentate în funcţie de cele consemnate în scurtul capitol 
dedicat domeniului în masiva Istorie critică a literaturii române. 
Geografi a literară a acestei controverse consemnează mai multe 
luări de poziţie. E sufi cient să menţionăm două dintre acestea, 
deoarece sunt sufi cient de argumentate. Ambii combatanţi sunt 
cantonaţi în aria SF, deci nu putem omite o tresărire, fi e şi mică, 
de orgoliu de castă (şi nu de clasă...). Obiecţia formulată de 
Cornel Secu2 a fost faţă de modul cum a tratat Nicolae Manolescu 
genul în Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură3. 
Obiecţiile lui Mariano Martin Rodriguez vor apărea în „Viaţa 
românească”4 şi „Orizont”5. 

în totalitate sensul denumirii science fi ction, fi ind în acelaşi timp depăşită 
cumva ideologic, deoarece a fost exploatată intens în perioada de după 
al Doilea Război Mondial. Nici expresia literatură de anticipaţie nu ni se 
pare sufi cient de acoperitoare (cu atât mai puţin monstruoasa formulare 
„anticipaţie tehnico-ştiinţifi că” din ultimul deceniu comunist românesc!), 
considerând anticipaţia doar o componentă a genului. Cătălin Badea-
Gheracostea, care are în lucru o amplă cercetare despre ceea ce el numeşte 
„fantastica” românească postbelică, a argumentat recent în favoarea de-
numirii de fi cţiune speculativă („O vedere asupra fi cţiunii speculative 
româneşti la 2012”, „Orizont”, XXIV, nr. 8 (1559), 27 august 2012). La 
fel, considerăm că fi cţiunea speculativă poate fi  defi nită ca subgen SF, iar, 
aidoma fi cţiunii politice ori a istoriei contrafactuale, poate fi  regăsită şi în 
alte domenii, chiar extraliterare. 

2 Aproape nimic, dar, mai ales, pe lângă, „Helion”, nr. 1-2, 2009.
3 Apărută la Editura Paralela 54, Piteşti, 2008.
4 Cine dictează canonul?, „Viaţa românească”, nr. 7-8, 2012.
5 SF-ul, o poartă spre România, interviu realizat de Cornel Secu, „Orizont”, nr. 

8 (1559), anul XXIV, 2012.
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Dacă relaţia lui Nicolae Manolescu cu genul science fi ction 
în datele lui actuale pare contradictorie, altfel se întâmplă atunci 
când va intra pe domeniul clasicilor. Chiar în Istoria critică... îi 
va aprecia pe Felix Aderca şi Ovid. S. Crohmălniceanu pentru 
reuşitele lor în domeniu. În altă parte însă, o foarte bună relaţie 
va dovedi Nicolae Manolescu cu Jules Verne. Va mărturisi 
că l-a citit cu aviditate (ceea ce nu trebuie să surprindă la un 
adolescent, deoarece se referă la lecturile copilăriei), dar şi faptul 
că, iniţial, a fost la un pas de a renunţa. Nu putea pricepe de ce 
eroii scriitorului francez erau puşi în situaţii oarecum ridicole, 
căci se trezeau în cele mai difi cile ipostaze fără a avea la îndemână 
câteva din lucrurile absolut necesare. A urmat înţelegerea me-
canismului desfăşurat de Verne: eroii săi ajungeau în locuri 
unde supravieţuirea era imposibilă, fără minime resurse, pen-
tru a putea să învingă aceste neajunsuri prin tenacitate şi in-
ventivitate. Criticul o spune mai frumos: „Ei bine, pe Jules Verne 
pare a nu-l interesa deloc în ce împrejurări eroii lui dau de greu, 
ci doar situaţia limită ca atare în care, o dată afl aţi, eroii sunt 
siliţi să apeleze la imense resurse de inventivitate pentru a se 
salva”6. În această formulă recunoaştem una dintre ideile fun-
damentale ale genului science fi ction (valorifi cată superior în 
lucrările valide estetic), cea surprinderii atitudinilor (reacţiilor 
sau răspunsurilor) formulate de oameni (comuni sau deosebiţi) 
în situaţii extraordinare, atunci când au experienţe despre care 
nu a mai relatat nimeni vreodată. Criticul se întorsese şi altă dată 
asupra lui Verne, despre care afi rmase (nu e nicio surpriză aici) 
că i-a încântat copilăria. Regresiunea e însă a teoreticianului cu 
instrumentar la îndemână, ceea ce îi permite să intuiască o altă 
trăsătură a originalităţii autorului francez: „Personajele Insulei7 

6 Copacii şi pădurea, eseu în Nicolae Manolescu, Teme 4, Editura Cartea ro-
mânească, Bucureşti, 1985, p. 71.

7 Romanul Insula misteroasă de Jules Verne.
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şi Nemo erau siliţi să refacă lumea, să se închidă şi să se instaleze 
în micul lor univers, ca şi cum n-ar fi  existat altul”8. Va fi  un 
mod de habitare şi de înţelegere a lumii diegetice în registru SF, 
devenit relativ comun. Intuiţia lui Nicolae Manolescu în acest 
caz semnifi că faptul că are instrumentele necesare „decodării” 
specifi cului genului, în ciuda unor afi rmaţii contrare formulate 
ulterior, atunci când va apărea Istoria critică... 

De la Verne la Poe
Dacă legătura cu Jules Verne este emoţională şi se conturează 
în universul ingenuu al lecturilor copilăriei, în cazul E. A. Poe 
asistăm la demonstraţia criticului tăios. Într-un articol publicat nu 
într-o revistă literară, ci într-un cotidian de mare tiraj, „România 
liberă”, în 1979, Nicolae Manolescu va marca împlinirea a 170 
de ani de la moartea scriitorului american. Este interesantă 
această cantonare în câmpul jurnalisticii generaliste cotidiene, 
Poe nefi ind, totuşi, un nume foarte popular în România, în 
ciuda faptului că existau câteva lucrări traduse. Era savurat, mai 
degrabă, de un public elitist, nu de masă. Criticul se va opri la 
povestirile autorului american, identifi când contextul tocmai 
prin implicaţia indusă de genurile populare: „Toţi iubitorii de 
naraţiuni poliţiste ori de science fi ction văd în Poe pe creatorul 
acestor specii. Nu se putea ca Borges (care are unele asemănări 
cu autorul prozei A o mie doua poveste a Şeherezadei) să nu-l fi  
iubit. Majoritatea prozelor lui Poe sunt «senzaţionale», dar nu 
atât în sensul fantasticului romantic sau în cel al romanticului 
gotic, cât într-un sens mai modern”9. Remarcăm acest balans 
între formele literaturii de masă şi receptarea ei la nivel înalt 
prin Borges (care, deşi extrem de „popular” într-o anumită pe-

8 Julesverniene, în Nicolae Manolescu, Teme 4, Editura Cartea românească, 
Bucureşti, 1985, p. 17.

9 Modernitatea lui Poe, op. cit., pp. 57-58.
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rioadă, rămâne un scriitor pentru cunoscători), ca apoi să se 
opereze delimitările necesare faţă de fantasticul romantic şi 
gotic. Delimitări necesare, deoarece Nicolae Manolescu va intui 
ceea ce unele cercetări contemporane au reuşit să contureze, şi 
anume evoluţia spre modernism, dar şi fi xarea unor jaloane ce 
pot fi  citite în cheie postmodernistă. În locul citat, comentatorul 
va vorbi despre obiceiul lui Poe de a-şi publica lucrările în ziare, 
de unde se va şi inspira pentru multe dintre prozele sale. 

În acest punct, se profi lează explicit „contradicţia lui Manolescu” 
(parafrazare după una dintre izbutitele sale inves tigaţii literare: 
Contradicţia lui Maiorescu). Sunt două domenii SF. Genul, la 
modul general, pare a fi  perceput în tradiţia care îl plasează în 
literatura de consum, în paraliteratură, fără mari virtuţi estetice 
(iar dacă sunt reuşite literare nu mai sunt SF!), un gen al aventurii, 
adolescentin, dar nu mai mult. Cealaltă zonă (cu Poe, cu Aderca, 
cu Crohmălniceanu) e fi cţiune speculativă, în particular science 
fi ction, dar şi mai mult, cu realizări literare ce nu se îndepărtează 
de cele din mainstream. Domeniile par a fi  ireconciliabile, SF-ul 
de consum şi grupajul de lucrări literare de valoare cu elemente 
SF fi ind tratate separat, chiar cu mijloace şi de pe poziţii diferite. 
În realitate, cele două dimensiuni se ating, se interpătrund, 
ajungând uneori la estomparea diferenţelor, căci, aşa cum 
sublinia Nicolae Manolescu într-o poziţionare citată anterior, 
contează cum „eroii sunt siliţi să apeleze la imense resurse de 
inventivitate pentru a se salva”. 

Un subiect de roman SF
E o contradicţie rezolvată în manieră proprie, cel puţin în unul 
dintre cazuri. O imensă provocare a lansat Nicolae Manolescu 
autorilor de science fi ction încă din 1980. Sunt patru mici eseuri 
redate pe puncte sub titlul comun Plictiseală şi iubire. Textul 
iniţial a apărut în revista „Steaua”, fi ind reluat ulterior în volum. 

Lucian-Vasile Szabo
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Criticul va schimba registrul, fi  ind mo-
difi cată şi optica asupra ge nului SF. 
Propune un subiect de povestire science 
fi ction, dar şi o temă de dezbatere. Re-
luăm aici textul, pentru o mai bună în-
ţe legere: „Subiect de povestire SF: afl at 
pe o planetă îndepărtată, un membru 
al unei echipe de cercetări galactice e 
cuprins de un spleen necunoscut, in-
vadat de nişte imagini care seamănă 
foarte bine cu nişte amintiri pe cât de 
precise, pe atât de sâcâitoare. O stradă 
pie truită, pe care iarba creşte, din loc în 
loc, în smocuri groase; garduri de lemn 
negre de ploi; case mari cu grădini nu 
prea îngrijite; mirosul aspru şi iute al frunzelor arse 
primăvara după ce au fost făcute grămezi; un copil 
jucându-se de-a trenul printr-o curte, alergând, pu-
făind, şuierând şi oprindu-se la intervale regulate în 
gările imaginaţiei lui, de fi ecare dată în dreptul unui 
uriaş ceas deşteptător, vechi şi parcă lăbărţat, aşezat 
pe intrândul unei ferestre de pivniţă. Cum astronautul 
«bolnav» îşi pierde interesul pentru muncă, e supus 
unui control medical, ocazie cu care mărturiseşte că, 
zi şi noapte, ochii şi nările lui sunt pline de viziunile 
şi de aromele acestei copilării pământene. Însă (fapt 
curios!) el nu a copilărit pe Pământ, fi ind «născut» 
(in vitro) pe planeta unde se afl ă acum, iar imaginile 
ce-l obsedează sunt emanaţia unei lumi de multe 
decenii dispărută. Caz aparte de memorie arhetipală, 
ca al fetiţei despre care scrie Jung, cu deosebirea că 
nu copilăria speciei umane e «redescoperită», ci 
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doar copilăria foarte reală a vreunui îndepărtat străbunic al 
pa cientului. Vindecarea ar consta în trimiterea lui pe Pământ; 
unde să întâlnească locurile din amintire; dar acesta nu mai 
există şi atunci cineva propune să fi e reconstituite (ca un decor 
de teatru). Va fi  efi cace minciuna? Va «recunoaşte» bolnavul 
locurile din amintire? Va avea butaforia un parfum de adevăr? 
Aceasta e întrebarea.”10

Se remarcă, dincolo de ineditul provocării, talentul de prozator 
al lui Nicolae Manolescu. Chiar şi din acest rezumat bine dozat ne 
putem da seama de capacitatea sa de a fi xa detaliile şi de a construi 
o atmosferă, creând imagini puternice, aproape de căderea în 
fantastic, cum este cea a copilului oprit din jocul său în faţa 
imensului ceas din fereastra pivniţei. Textul debutează în registru 
de space opera, cu un loc comun, cel al astronautului (autorul 
foloseşte termenul american, nu pe cel rusesc „cosmonaut”) 
afl at în explorare pe o altă planetă. Convenţia e înşelătoare, căci 
imediat e introdusă tema amintirilor sâcâitoare. Este o stranie 
maladie siderală, ca la Viorica Huber, dar şi o reminiscenţă din 
Solaris, de Stanislav Lem. Sunt doar sugestii, deoarece povestea 
merge mai departe, împletind ironicul cu nostalgia, aceasta din 
urmă faţă de un loc care nu mai există. Confl ictul se mută în 
lumea ştiinţifi că a... lumii imaginate, specialiştii fi ind chemaţi 
să reconstruiască un Pământ de faţadă, o imitaţie din carton şi 
plastic. Iar întrebarea lui Nicolae Manolescu din fi nal încă nu 
şi-a găsit răspunsul... 

10 Plictiseală şi iubire, op. cit., pp. 102-103.
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Ivan Miroslav Ambruš - 
septuagenar

PERSONALITATE importantă a 
slo vacilor din România, Ivan 

Miroslav Ambruš, poet, traducător, 
publicist, editor, redactor-şef, pre şe-
dintele Societăţii Culturale şi Şti-
inţifi ce Ivan Krasko împlineşte şap-
tezeci de ani (Nădlac, 24 iunie 
1950). 

Poetul, unul dintre scriitorii de 
sea   mă ai minorităţii slovace din Ro-
mânia, a rămas legat de locul naş-
terii sale pe întregul parcurs al vieţii 
şi al carierei poetice şi profesionale. 
După ce a urmat treptele învăţă mân tului preu ni-
versitar în comuna Nădlac, la secţia slo vacă a liceului 
din localitate, şi-a continuat studiile su perioare (spe-
cializările chimie şi fi zică) la Timişoara şi Bucureşti, 
perioadă în care s-a bucurat de şansa de a frecventa 
cenacluri literare de seamă, din vremea aceea. După 
un răstimp scurt când a funcţionat într-o localitate 
îndepărtată de casă, a revenit la Nădlac pe un post de 
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profesor de chimie, exercitându-şi profesia în oraşul său de 
baştină până la pensionare. 

Ivan Miroslav Ambruš, pornind pe urmele tatălui său, Ondrej 
Ambruš, a început să scrie încă din perioada studiilor liceale din 
Nădlac, dar a debutat mai târziu, în revista „Matičné čítanie” 
(Slovacia) cu poeme de dragoste. Editorial, şi-a făcut intrarea în 
poezie împreună cu prietenul său, Ondrej Štefanko, cu un volum 
comun de poezie, Dva hlasy (Două voci, Bratislava, 1977). 

Este autorul a mai multor culegeri de versuri (fi e personale, 
fi e în colaborare cu prietenul său), redactate în limba maternă 
slovacă, dar şi în română.: Dva hlasy (în colaborare cu Ondrej 
Štefanko, Slovacia, 1977); Za cenu žitia (Cu preţul trăirii, 1981); 
Dievča noci (Fata nopţii, 1984); Dva hlasy II (Două voci II, în 
colaborare cu Ondrej Štefanko, 1987); Grafi cké znázornenie 
vývinu lásky (Redarea grafi că a evoluţiei iubirii, 1994); Básne 
z tmavej komory (Poeme din camera obscură, 1996 – Premiul 
Uniunii Scriitorilor din România; ediţia a doua, 2008); Poldruha 
kila anjela (Jumătate de kil de înger, 2002); Básnikove rany (Rănile 
poetului, 2004 – premiul Filialei Arad USR); Klesanie do úsmevu 
(Cădere în surâs – 2007, premiul Filialei Arad USR); Kým báseň 
nevykríkne (Până când poemul nu va scoate un strigăt, 2010 
– premiul Filialei Arad USR); Básnické zátišie (Refugiul poeziei, 
2013); Šelestenie slov (Foşnetul cuvintelor, 2017); Zastavenia v 
kráse (Popasuri întru frumos), 2019.

Selecţii: In linişte ninge cu cuvânt (selecţie şi traducere în 
limba română de Ondrej Štefanko, 1998); Odvtedy ťa hľadám 
(De atunci te caut, selecţie de Ondrej Štefanko, 2000); Ak to je 
láska (Dacă asta e iubire, selecţie de Ladislav Čáni, 2009).

Poemele sale au fost traduse în mai multe limbi, publicate fi ind 
în reviste şi antologii literare din ţară şi străinătate (Confesiuni 
pe un papirus. Patru poeţi slovaci din România Bucureşti,1991; 
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Lirică slovacă de la începuturi până azi, Nădlac, 2002; Ozveny 
po výkriku. 7 slovenských básnikov z Rumunska – Eĥo de niaj 
krioj. 7 slovakaj poetoj el Rumanio, în esperanto, Nădlac, 1996 
şi a.). În limba română i-a apărut volumul mai sus menţionat, în 
traducerea lui Ondrej Štefanko. Dar, fi ind bilingv, a scris direct 
în limba română şi a publicat volumul Sonată pentru o mierlă de 
cristal (2005).

Este, de asemenea, autor de versuri pentru copii şi de proză 
scurtă apărute în antologia Variácie – Variaţiuni, în revistele de 
limbă slovacă din ţară şi străinătate. S-a afi rmat şi în domeniul 
publicisticii culturale cu recenzii, cronici, eseuri, editoriale. O 
selecţie din astfel de texte a fost publicată într-un volum cu titlu 
semnifi cativ pentru temele abordate în perioada sa de jurnalist, 
Ešte v slovenskom jazyku (În limba slovacă, deocamdată, 2014).

A contribuit la traducerea volumului de versuri al prietenului 
său Ondrej Štefanko (Rostul întrebărilor, 1987). Versiuni româ-
neşti din poezia slovacă a publicat în diverse reviste literare din 
România. 

În calitate de preşedinte al Societăţii Ivan Krasko, s-a pre-
ocupat de organizarea unor evenimente culturale, cum este Sim-
pozionul anual dedicat memoriei lui Ondrej Štefanko, desfăşurat 
la Nădlac în luna martie, a prezidat juriul pentru decernarea 
Premiului „Ondrej Štefanko,” şi-a oferit sprijinul în organizarea 
concursului internaţional itinerant de limba şi cultura slovacă 
pentru elevii de liceu, la editarea volumelor cuprinzând co mu-
nicările acestor sesiuni. A alcătuit şi editat mai multe volume 
şi selecţii din creaţia regretatului său prieten, precum şi din 
lucrările altor colegi din cadrul cenaclului de limbă slovacă din 
Nădlac.

Ivan Miroslav Ambruš a devenit din 1990 membru al Uniunii 
Scriitorilor din România. Este, de asemenea, membru în diverse 
organizaţii de breaslă din Slovacia şi din afara ei. 

Ivan Miroslav Ambruš - septuagenar
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În anul 1990, a fost ales preşedintele bine cunoscutului Ce-
naclu literar „Ivan Krasko”, pentru ca după dispariţia subită a 
lui Ondrej Štefanko (1949-2008), să devină preşedintele So-
cietăţii Culturale şi Ştiinţifi ce „Ivan Krasko” cu sediul la Nădlac, 
judeţul Arad, fi ind concomitent editor, şeful Editurii „Ivan 
Krasko.” În plus, a preluat funcţia de redactor-şef al revistei 
Dolnozemský Slovák (Slovacul din Ţinuturile de Jos, revistă de 
cultură a intelectualităţii de limbă slovacă din România, Serbia, 
Ungaria), s-a angajat ca redactor al publicaţiilor Naše snahy, 
Naše snahy plus, s-a dedicat muncii la alte publicaţii ocazionale 
sau la editarea lucrărilor autorilor slovaci din ţară sau din spaţiul 
slovacofon.    

Laureat al mai multor premii literare (din partea USR, sau 
a Filialei Arad a USR), al Premiului „Ondrej Štefanko” (Cena 
Ondreja Štefanka) pe care Societatea Culturală şi Ştiinţifi că 
„Ivan Krasko” şi Asociaţia Mondială a Slovacilor de peste Hotare 
o decernează din anul 2009 personalităţilor de naţionalitate 
slovacă din diasporă sau din Slovacia, cu merite deosebite în 
domeniul creaţiei sau al activităţilor culturale în benefi ciul co-
munităţii; Premiul Societăţii Scriitorilor Slovaci (2015). A fost 
distins cu Marea medalie a Sf. Gorazd din partea Republicii 
Slovace (2015), ca preşedinte al Societăţii Culturale şi Ştiinţifi ce 
a preluat pentru această instituţie premiul Pro Cultura Slovaca, 
din partea instituţiilor comunităţilor slovacilor din Serbia, 
Ungaria, România (Institutului pentru Cultura Slovacilor din 
Voivodina – Serbia, Institutul de Cultură a Slovacilor din Ungaria 
şi a Societăţii Culturale şi Ştiinţifi ce „Ivan Krasko” – România, 
2019). 

Poezia lui Ivan Miroslav Ambruš se remarcă, şi astăzi, prin 
sensibilitate, după cum a remarcat încă de la debutul său în 
România, regretatul profesor Corneliu Barborică, sau, cum con-
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stată în postfaţa la recentul volum al poetului criticul Patrik 
Šenkár, conferenţiar la Universitatea din Komárno, poezia lui 
este constituită din „cristale de afecţiune”.

La ceas aniversar îi urăm poetului nostru septuagenar: Ad 
multos annos! La mulţi ani! Živio!

Ivan Miroslav Ambruš

În mişcare

Totul e în continuă mişcare
bărbatul cu piciorul rupt
merge şi el şchiopătând
Ceaţa s-a ridicat
se poate vedea cu claritate
interiorul lumii poetice 
unde mişună cuvintele 
şi înghit zăpadă
Îmbrăcat în negru
îngerul îşi verifi că aripile
întristate
Obiectele s-au înfăşurat în iarnă
doar cafeaua poetului
încă nu s-a răcit

Ivan Miroslav Ambruš - septuagenar
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Într-o după-amiază tihnită

O pauză
după o răsufl are dulce
din care se desprind cuvinte
Ca mierea se-ndulceşte materia primă
pentru un poem nou
care a prins formă
într-o după-amiază tihnită a poetului
Poate din pricina asta ochii i-au strălucit
de nerăbdare

Toate au însemnătate

Toate au însemnătate
să încălzeşti cuvintele în palmă
până încolţesc în ele miresmele
care îţi mai stăruie în amintire
E important să cunoşti 
şi alt gust al laptelui
să asculţi zumzetul albinelor
şi să-ţi îndrepţi gândul spre norii de miere
din care s-a furişat
îngerul tău păzitor
e însemnat să ştii
că ai rămas fără protector
iar razele de lumină frânte
în pupila ochiului tău
zgârie ploaia

Ivan Miroslav Ambruš - septuagenar
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Nu mai ştiu când

Nu mai ştiu când
am sădit în tine ultima oară
un poem
nici când a crescut 
ca o bucurie a fl orilor de câmp
Nu mai ţin minte când
te-am întâlnit
în interogaţiile vântului
când ţi-am spus
că lacrimile sunt volatile
diamante de tristeţe
Nu mai ştiu de când
Nu te-am declinat
conform paradigmei de zăpadă imaculată

Tu mai crezi

Eşti ca un pom
care creşte din trupul meu
eşti ca o laudă a 
unei alte zile
Din strălucirea zăpezii
îţi iei bucuria luminii
iar din iarbă
culoarea verde a speranţei
Tu mai crezi şi acum
că odată vom reveni în fl ori

Ivan Miroslav Ambruš - septuagenar



258 3, 2020

Portret

Când

Mă afl u în suburbiile dimineţii
aştept ordinele
dar Dumnezeu s-a luat cu vorba
şi a uitat de mine
aşa că aş putea să mă eschivez
Puterea de atracţie a artei
care acţionează asupra mea
ameninţă banalităţile
pe care nu le pot învinge
nici să mă obişnuiesc cu ele
Azi te voi învăţa să te îngrijeşti
de scoicile-de-mărgăritar născătoare de frumos
ca să ştii
când poţi să-ţi rupi din tăcere
jumătatea mai dulce

(Prezentare şi traducere: 
Dagmar Maria Anoca)

Ivan Miroslav Ambruš - septuagenar
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Din poezia avangardei ruse

Valentin Krivici 
(1880-1936)

 *   *   *

Holurile străzilor sunt pustii și ceţoase.
Păcătoșit este somnul caselor fără viaţă.
În noapte, petele felinarelor – galbene, 

stranii
Și ciudat-sonor e sunetul pașilor pe gheaţă.

Feţele femeilor palide privesc din urmă,
De alean adânc e-mbibat văzduhul 

tremurător
Când prin beznă, cu zâmbet bolnav, vlăguit,
Înlăcrimaţii zori se furișează ferit, 

temător.

Valentin KRIVICI s-a 
născut la Petersburg, ca fi u 
al celebrului poet, fi lolog-

elenist, traducător și pedagog 
Innokenti Annenski. Studii în 

Gimnaziul din Țarskoe Selo, 
unde tatăl său era director, 

ceea ce avu repercusiuni 
speciale în relaţiile viitorului 

poet cu colegii de studii; 
relaţii tensionate. În 1903, 

absolvi Facultatea de Drept 
a Universităţii din capitala 

Rusiei. Debutul literar i 
se întâmplase cu un an 

înainte. După căsătorie, la 
serile literare organizate în 

familie uneori venea și Annia 
Gorenko (Anna Ahmatova). 

În 1906 face cunoștinţă cu 
Nikolai Gumiliov (viitorul 
soţ al Annei Ahmatrova), 
când ambii publicaseră în 

volumul colectiv Verbul 
nordic. A colaborat cu 

versuri, proză, critică literară 
la revistele „Vestitorul 
universal”, „Vestitorul 

Europei”, „Apollon”, „Holda” 
ș. a. În 1912 editează volumul 

Floroierburi (Țvetotravî), 
urmat de Caseta de chiparos 

– poeme plăsmuite în 
interstiţiile simbolism-
akmeism sau limitrofe 

tradiţiei, dar și poeziei noi. 
Se dedică plenar valorifi cării 

moștenirii literare a tatălui 
său.
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DE  ACOLO

Ridică pe umeri... duc undeva... înclină... revin iar...
Atât de ne-ndemânatic își poartă pașii greoi...
Din frigurosul praf de noiembrie târziu
Stinghere, parcă, privesc clăile de fân, în zăvoi.

De-o neagră credinţă, de întristătoare credinţă
În ungherul uitat de lume mi s-a făcut frică.
Cineva a închis ușile de la balcon,
Cineva, plângând, s-a lipit strâns de sticlă...

S-au înșirat ogoare, șesuri, locuri închise,
Scârţâit de convoaie și care întâlnite în cale...
Fiece arbust al drumului atât de cunoscut
Eu îl vânez de după pleoape de piatră, pale.

Astea toate au fost, au fost, s-au întâmplat,
Și din nou vor fi , pe vechi, ca-ntâia oară...
În sumbra biserică, umedă și friguroasă,
Întreaga noapte să-mi amintesc mă-mpiedicară...

Dimineaţa era tihnită și mai departe,
Pe degete subţiri – două inele geroase.
Nu mai cred... Izbucnesc în plâns... – mă auzi –
Sub gheaţa feţei atât de osoase...
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*   *   *

Aprins-au felinarul sub drapelul mort...
Tu, una, din tainicul meu ungher
Plecai în lugubra viforniţă
Risipindu-ţi, sincopat, pasul stingher...

Te-ai înecat în albă poveste,
Pentru alte vise, pentru alte întâlniri,
În străzile sinistre, îngheţate
Să aprinzi alte aluzii în priviri...

Vis de case stinse cine cunoaște?
Cine ar ghici până spre dimineaţă-n
Spulber orb ce gândește Petru-monument
Înzăuat în crustă grea de gheaţă?
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ULTIMA PAGINĂ

Oamenii se agitau ca fi arele,
Prin unghere se ascundeau umbrele...
Pocneau geamuri și uși,
Scârţâiau sinistru podele.

Se spărgea... se sfărma... înţepa.
Mândră, înţepenită – sala, aula.
O voce beată, ne-ncrezătoare
Cântecul turmentat și-l urla...

Iar sub mestecăniș pirpiriu
La răscruce de căi și de îngheţ,
Jalnic se văicărau larii cuminţi,
Strângându-se-n gri ghemuleţ.

(1917)

Valentin Krivici
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*   *   *

Se-mbolnăvi – de nelecuit –
De-a existenţei plagă mortală.
Ca un șoricel nemilos hăituit –
Inima-mi în agonică răscoală.

Așteptă și crede, se sperie,
Iar nu crede... Și-n gestul râvnit
Tot mai cu greu se-ncordează braţul –
Ceva străin și foarte vlăguit.

Iar noaptea o domină cositorul
Subţirei liniști dens-cenușii
Și-nceţoșat creierul mi-l chinuiesc
Semigânduri, semivise, stafi i...

(1921)

Valentin Krivici
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Vadim Baian
(1880 – 1966)

COLIERE DIN FEMEI

În crâncenă ură e încoronat, 
Însă-i nemuritor drumul vieţii mele!
Voi împleti un colier din femei
Peste pieptu-mi avid de ele!

Voi izvodi un farmec înălţător,
Cu atare podoabe-l voi înconjura;
Cu iubirea lumea-ntreagă voi potopi,
Iubirea prefăcând-o-n Niagara!...

Pe coroana strălucitoare și mândră
Cum se va aprinde semeţ diamant au să 

vadă
Lumile care-mi vor răspunde-n acordul
Vuitorului, viitorului meu talent-cascadă.

(1914)

Vadim BAIAN, nume la 
naștere: Vladimir Sidorov. 
S-a născut în familia unui 

agronom. Debutează cu 
versuri în ziarul „Tavria” 

(1908) din Simferopol. 
Stabilindu-se la Petersburg 

și făcând cunoștinţă cu 
avangardiștii, la începutul 

anului 1914 fi nanţând prima 
olimpiadă a futurismului 

rus în Crimeea. Atunci 
editează volumul său Torent 
liric: Larionette și barcarole. 
Autor al „cosmopoemelor” 
Universul pe eșafod (1920), 

Pe caldarâmul mileniilor 
(1922). De prototip pentru 
alegerea pseudonimului i-a 
servit bardul Baian, amintit 

în prozopoemul pre-medieval 
Cântec de oastea lui Igor.
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LA REPEZILE APE ALE NARZANULUI
                              Se dedică lui Igor Severianin

La apele Narzanului de cristal,
În neagra urnă de fi er a munţilor,
Cu ochii unui încruntat bard-baian
Tu ai apărut ca un meteor.

În cârlionţi îţi înfl orea vioreaua,
În ochi aveai scântei neliniștite,
Și împodobii ca o rusalcă
Șirul de zile aprins-aurite.

Mă potopeau minuni de darnic mag
A unei exaltate iubiri ce-a fost, o fi ,
Sufl etul se răsculă-n incendii pentru tine,
Dulce prinţesă, umbră de vizavi...

Ca visele s-au dus zilele din Caucaz
Peste-a existenţei rubicoane
Și fermecarea dementului extaz
N-a fost să-mi amintesc, nici șterse icoane.

Și doar aici, în văile Crimeii,
Sau în munţii în fl oare, cu ape-n tumult,
Prin sufl etul poetului peregrin
Tu trecui ca meteorul, ai și dispărut!...

(1914)

Vadim Baian
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LILIAC ÎMBĂTĂTOR

În sufl etul meu – liliachie turmentare...
Beau al dragostei strălucitor pocal –
Și te visez din nou în pat de catifea,
Sărutându-ţi pieptul aromitor și pal.

Tăioșii meteori ai ochilor tăi mari
Ard din nou, dement, a dulce rugă;
Respiră-adânc alcovul, perdele șoptesc
Ca, liliachiu, zefi rul ce se duce...

Și mă ridic în zbor peste-aurita zare
În lumea-miraj a vrăjitoarei primăveri,
Să risipesc oriunde geniu luminofor
Și-a sufl etului meu mari salbe de visări.

Vadim Baian
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Boris Lavreniov 
(1891-1969)

ISTERIA URSEI MARI

Draci lunecoși cu ochelari roșii umblă colo-
colo-n oarbe surpături,

Noaptea cântă o tâmpită fugă la major în 
terţe și cvarte sadea.

Șapte șoareci albi, hazlii, isterici – dezmăţate 
făpturi

Ronţăie strident albastra, de molii 
deteriorată, catifea.

Spuneţi-mi, – cine mă iubește? Inima de 
parfumuri fu sărutată,

Dansul balerinelor nocturne, învârtejire de 
electrice scântei,

În sălbatice pătrate-unghere – la răscruci 
vorbăreţe, deodată

Urlă, lipite de murii zgârie-norilor, piscuit 
de jucării, vreo trei.

Unde suntem, pe grui de pasiuni și 
învolburări de hașiș,

Înghimpă bărbile rase ale clătinătoarelor 
ramuri de bulevard.

Boris LAVRENIOV, poet, 
dramaturg, prozator, publicist. 

S-a născut la Herson în 
familia unui învăţător. În 

1915 absolvi Facultatea de 
Drept a Universităţii din 

Moscova. Luptă în primul 
război mondial în grad de 

ofi ţer precum și în războiul 
civil din Rusia ca voluntar în 
armata roșie. Din anul 1911 
publică versuri cu evidentă 

tentă futuristă. Împreună 
cu K. Bolșakov, R. Ivnev, V. 

Șerșenevici ș.a. face parte din 
cercul literaţilor de pe lângă 
editura Mezaninul poeziei, 

ce respingea nihilismul 
futurismului „de stânga” (el, 

Lavreniov care, peste ani, 
avea să ajungă un... stângist 
sadea!). Din 1923 locuiește 

la Petrograd, angajat al unor 
redacţii de ziare sau reviste. 
Devine celebru ca prozator 

– nuvela Al 41-lea (1924), 
montată pe scenele mai 

multor teatre, ecranizată 
de Gh. Ciuhrai. Despre alte 
naraţiuni ale sale (Moartea 

albă, spre exemplu) s-a spus 
că ar fi  fost scrise în cheia 

„realismului fantastic”. Scriitor 
de real talent, care însă a 

fost surdinizat, derutat prin 
punerea acestuia în serviciul 

atașamentului ideologic 
prin luptele „în tranșeele”... 

războiului rece...
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Cerule, rotește-te! Mai cu foc dansează, mai cochet, mai pâș-
pâș!

Noi toţi suntem în zodia șoarecilor albi ce aleargă pe sub gard.

Cu un ciorap ajurat să strângi gâtul duduii până la horcăit,
Să lovești cu stâlpul de felinar prostia vechilor mutre fade –
Tot ce ieri fost-a bolnav, astăzi e în ordine, nesmintit;
Sărut coada ta, micuţul meu paj, drăcușorule-nefârtate.

Harţe, scandaluri, punci din ale hohentoţilor vene tăiate,
Cu punci cald, aromat, – potolind generalul astral sadism...
Isterica femeie cu colier din sardele mărunte și marinate
Se ridică peste lume, dezgolindu-și pântecul-silogism.

(1913)

Boris Lavreniov
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CĂLĂTORIE

Marea clocotea. Stafi e surie se înălţa
Negura. Depărtările erau pustii, toate.
Scârţâind sonor, brigantina se legăna
Pe uleiul violet al apelor înspumate.

Peste groază ameninţa ozorul planetar,
Valuri se înfuriau de la antică obidă,
Serile, zodiacala lumină a sferelor
Pâlpâia peste hău a palidă piramidă.

Și secera semilunii prin rece argint
Picura din șuviţe stropii de otravă,
Crucea Sudului despicată în zenit
Amintea de fatală glorie, hulpavă.

Și vântul bocea prin vergele-mpletite,
Dar noi nu cunoșteam frică și îndurare,
Din zi în zi pieptul bea mai pe nepotolite
A libertăţii aromă de smoală îmbătătoare.

Boris Lavreniov
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MARTIE

Se întristară prin îndesarea umbrelor întrauritei înserări,
Unde scripcaru-mprăștie durerea petalelor de lăcrimioare,
Fetele, picurând în palme lenea lacrimilor, precum ieri,
Iar astăzi e râset de bucurie, ca mingea sunător-săritoare.

Martie apăru în stradă parfumat de gingași toporași;
Ieși c-un trandafi r portocaliu în cheutoarea paltonului,
Iar prin geamuri deschise oamenii muţi ascultă pătimași,
Cum primăvara veni în legănatul automobilului.

Pe neașteptate aur se revărsă peste înserare, lucios,
Iar în verdele mort al ochilor înalţi și aprins-electrici
Cineva aruncă nobleţe și deveni mai superstiţios
Subiectul nuvelei de dragoste a femeii cu buzele mici.

Și inimile se înecaseră în gălbuiul var selenar, se pare,
Noaptea cu covoare mozaicate bulevardele le acoperea,
Iar în depărtatul turnuleţ un vals naiv fl uiera spre zare
Orologiul bătrân ce dormise-o clipă, greșindu-și bătaia.

(1917)

Boris Lavreniov
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Nikolai Aduev 
 (1895-1950)

*     *     *

(Ilya Selvinski)

Ieșii și eu în lume – ca hoţul, la-ntâmplare,
Să-mi încerc norocul. Și ce-mi văd ochii?! 

– Vera Inber1 –
Face „Cercul” – forsisto, insisto.
„Madam, îmi permiteţi?” – apropiindu-mă, 

zic,
Și – haţ! – o bag la constructiviști.
Abia de aduc bătrânica centrul literar,
Că lintiţa noastră colegială prinde a striga:
„E a șaptea!” Aia, fi rește, o ia din loc!
Spre Răsărit. Pe când, ca trenă, din urma i 

se târa
Un stol de iambi și trohei. Unii
Prinseră a crâcni, și îi dă cu nemulţumirea.
1 Vera Inber (1890-1972) – poetesă trecută, oarecum 

forţat, printre constructiviști, rămânând, în prin-
cipiu, la „iambi, trohei”, precum se înţelege și din 
parodie.

Nikolai ADUEV, Numele 
la naștere – Rabinovici. 

Poet. Coautor (cu Argo) al 
mai multor piese de teatru. 
Autorul imnului cercetășiei 

ruse, al libretului operetei 
Bluzele albastre. A scris 

scenarii pentru câteva 
fi lme populare în anii 

’30. Epigramist fecund. 
Membru al grupului 

constructiviștilor. 
Parodiile sale la unele 

texte ale avangardiștilor 
au autonomie estetică, 

tipologică, canonică, să 
zicem, prezentând prin 
ele însele (alte) texte de 

avangardă. Se creează 
impresia că lui Aduev 

i-ar fi  plăcut (și ar fi  știut 
cum) să fi e „în pielea” 

avangardiștilor peste 
poemele cărora trece, 

amical, în răspăr, ca, de 
altfel, alţi doi parodiști-
avangardiști redutabili: 

Aleksandr Arhanghelski și 
Mihail Pustînin.
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„Mama mă-si și măselei! Ține-o, bre, la constructiviști!”
Pe când ea, cum se vede, are o șansă-șănţulea să trăiască,
Să se salveze! – așa și o trage, dom’le,
Spre „Krasnai niva”2. Îmi ziceam:
Nu faci cu ea nici pe dracu’,
Dar, iată, cam zece-cincisprezece zile
Devenise și fu, totuși, constructivistă, din regiunea burţii
Până pe la omoplaţi și mai jos, pe spate!
Ce că-i faci, – dacă e s-o edităm – o facem și pe asta,
Într-o companie-campanie mai mare e, oricum,
Mai vesel. Astfel că, pe drum, pe Aduev – haţ! –
L-am și înșfăcat-recrutat-mobilizat,
Târându-l în grupare-grămadă,
Spre-a completa ilustra(ta) galerie.
Și iată-mă, agitându-mă ca leul în cușcă,
Fac ordine, mustră în garnizoană,
Așa că nu ţi-a mai rămas mult să domnești,
Mister LEF!3 Adio, zic,
Până la următoarea încleștare!

2 Revista „Krasnaia niva” (Holda roșie) – ceva gen pășunism...  sovietic.
3 LEF (Frontul de Stânga al Artelor) – mișcare literară și revistă cu același 

nume, de la care porni proletcultismul

Nikolai Aduev
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*       *      *

(Boris Pasternak)

Pe când îmi băgam capul în viaţă4

Ca o hârtie de turnesol netedă-lila,
Sufl ai spumiţa de pe rime, lucioasă,
Prinzând a mă lăcomi la asonanţe, da.

Pe mine nu mama mă născu pur și simplu,
Ci mă aruncă în lume-lumină sora mea –
Viaţa. Și densă întunecime se înstăpânea
În conștiinţă, încât trauma o ameninţa.

Și în cea mai amară din amarele nevolnicii
Trăiesc – mă chinuiesc splin, alean, chiar am trac
Și voi ieși la libertate, dând din nou cu capul
În sintaxa otova a lui Boris Pasternak.

În traducerea lui 
Leo Butnaru

4 E, fi rește, o referinţă la cartea de debut a lui Pasternak, Sora mea viaţa.

Nikolai Aduev




