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Amurgul manuscriselor 

– un album monografi c literar inestimabil

EVENIMENT aparent discret 
în via ța noastră culturală, 

dar cu pu te re simbolică și cu bă-
taie lungă este Amurgul manus cri-
selor (album Nicolae Manolescu). 
A a  pă   rut în condiții grafi ce, de ca li  -
tate tipografi că performante – 
format, editare, reproduceri cu 
a cu    ratețe de manuscrise, ins tan  -
tanee, portrete de o claritate și fi  -
delitate impecabile la editura 
Școa  la Ardeleană, 2018. În fi ne, 
dar nu la urmă, o ediție al că tu  ită 
de Ioan Pintea. Și încă: un proiect edi torial ne o biș-
nuit, și în sensul că e fără precedent în țară, unul al 
Bibliotecii Județene George Coșbuc din Bistrița, o ade-
vărată Instituție a Cărții care, de fapt, a benefi ciat de 
donația tuturor manuscriselor marelui critic literar – 
atît a celor olografe, după mine cele mai prețioase și 

Editorial
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sugestive, cît și a celor dactilografi ate sau afl ate, ca șpalt, în lucru, 
înaintea editării lor în carte. La acestea se adaugă texte auto bio-
grafi ce, mul te cu caracter confesiv, ale criticului: Autoportet în pa-
radoxuri, Din copilărie, Prima mea amintire, În  tâmplarea cea 
mai bine păstrată, Mi-am iubit pă rinții, O sincopă, La început au 
fost cuvintele, Prima carte pe care am citit-o, Lec turile de care îmi 
aduc aminte, In sula misterioasă, Joaca sau cititul?, Boala și cititul, 
Povestea unei exmatriculări, Viața într-un interviu, Ce-mi place 
și ce-mi displace, Cărțile au sufl et, Viață și cărți, Cititul și scrisul, 
Toporul și pădurea, Singurătatea criticului de cursă lungă, De ce 
scriu?, La ce sunt bune cărțile? – și nici nu le-am enumerat pe 
toate, deși meritau. 

Apoi o biobibliografi e, opera literară (selecție), un text critic, 
deloc encomiastic, semnat de Ion Pop, ecouri cu conținut bio-
grafi c intim, dar relevant, din confesiuni provocate, unele sub 
formă de interviu, de exemplu cel al lui Laurențiu Ungureanu 
intitulat L-am făcut pe Cioran să vorbească din nou românește 
(din „Weekend Adevărul”, 2013).

Declanșatorul, așa zicînd, al donării manuscriselor ma no-
lesciene e textul de mai jos, pe care îl reproducem în facsimil, 
fi ind deopotrivă limpede în idee, clar și lizibil caligrafi at. El 
pornește de la o întrebare inclusă: scrierea de mînă (olograf) e 
deja o artă pierdută? Rar mai poți citi un elogiu al ei ca aici, la 
Nicolae Manolescu. 

O reproducem și noi în toată splendoarea ei caligrafi că și me-
lancolică inclusă.
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A citi Amurgul manuscriselor înseamnă a avea un privilegiu 
rar în lumea noastră grăbită, de acum, cea a calculatoarelor, a 
printurilor, a literelor direct editate înaintea conceperii lor, une-
ori cu multă grație, cu propria mînă. De asemenea, privilegiul 
unui autoportret discret, mereu sugerat, niciodată însă încheiat, 
datorat unuia dintre spiritele noastre norocoase, de referință, la 
răscruce istorică (cum au fost la vremea lor și Titu Maiorescu, 
Eugen Lovinescu și G. Călinescu) în evoluția literelor române în 
complicate și, de cele mai multe ori, tensionate vremuri. Dar și 
în zorii unora noi.

Vasile Dan
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Radu Ciobanu, 
prozator, eseist, 

Deva

Radu Ciobanu

Voluptăţi epistolare

MAI RAR ca o colecţie epistolară de 
peste 500 de pagini să fi e atât de aca-

parantă încât încheierea lecturii să lase re-
grete. Am trăit experienţa în vara aceasta, 
străbătând la pas, rezemat în creion, volumul 
Scrisori din exil*, cuprinzând corespondenţa 
dintre Matei Călinescu şi Ion Vianu, purtată 
într-una dintre cele mai tragice şi tensionate 
etape din istoria noastră, anii 1977-1992. 
Încă de la primele pagini, de la prefaţa dlui 
Ion Vianu, Istoria unei corespondenţe, mi-a 
recidivat bulimia lecturii. Citeam năvalnic, 
uitam să subliniez, simţeam apoi nevoia să 
revin asupra unor pasaje, să mă opresc şi să 
cujet ca ardeleanul, ca să pornesc apoi iar. 
Titlul de mai sus se referă la voluptăţile pe 

* Matei Călinescu, Ion Vianu, Scrisori din exil. Cores-
pondență inedită. București, Humanitas, 2019.
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care acest epistolar le oferă în primul 
rând cititorului. Nicidecum voluptăţile 
triviale ale voyerismului literar, – pre-
cum, să zicem, în cărticica Scriitori în 
comunism (nişte amintiri), produsă de 
Ștefan Agopian – ci pure voluptăţi in-
telectuale, deopotrivă etice şi estetice, 
de la arta fi rească, necăutată, de a nara 
întâmplări şi episoade insolite, de a 
re         fl ecta asupra lor, de a portretiza per-
sonaje, de a emite opinii şi profeţii, va -
lidate ulterior de istorie, până la ex pre-
sivitatea stilistică eclatantă a am bilor 
corespondenţi. Mă hazardez a devoala 
concluzia acestei lecturi înainte de în-
cheierea comentariului de faţă: acest tom epistolar, 
realizat cu concursul efectiv şi profund afectiv al 
doamnei Adriana Călinescu, va rămâne una dintre 
cărţile fundamentale pentru orice persoană de bună-
credinţă care ar vrea să cunoască adevărul despre 
cele ce s-au petrecut în România şi în lume până la 
căderea comunismului şi apoi în primii ani ai trezirii 
din năuceala generală provocată de acest eveniment 
în posibilitatea căruia aproape nimeni nu mai credea. 
Importanţa şi caracterul special al cărţii nu stau însă 
doar în voluptatea lecturii, ci, înainte de toate, în 
implicarea şi voluptatea scrierii, pe care autorii înşişi 
le trăiesc în procesul elaborării şi comunicării.

Fiecare scrisoare este ca o piatră atent fasonată, 
folosită la edifi carea a ceea ce poate fi  considerat 
un monument al prieteniei şi raţiunii, liantul care 

Voluptăţi epistolare
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consolidează zidirea fi ind aspiraţia şi voluptatea mutuală a co-
municării spontane şi sincere, la care, în lumea exilului, numai 
printr-o astfel de corespondenţă se putea ajunge. Prietenia 
dintre Matei Călinescu şi Ion Vianu s-a confi gurat într-o tine-
reţe comună, în care şi-au împărtăşit şi au înfruntat solidari 
obstrucţiile regimului totalitar din patrie şi s-a consolidat in-
destructibil în condiţiile exilului, când, deşi se vedeau rar, au 
corespondat fl uent, ani la rând. De aici, defi niţia pe care, în pre-
faţa amintită, Ion Vianu, cu competenţa doctorului de sufl ete, o 
dă prieteniei lor, dobândeşte valoare de generalizare, numind de 
fapt prietenia ideală, care 

„...consistă în dorinţa vie de a face celuilalt binele; prietenul este, 
în reciprocitate şi oglindă, cel mai spontan şi devotat dintre tera-
peuţi. În nici un caz el nu îţi face morală. În nici un caz el nu 
îţi minimalizează suferinţa. Prietenia este un «da» permanent, 
un «da» neconvenţional şi lipsit de ipocrizie. Acestea fi ind spuse, 
ce îşi scriu doi prieteni care împărtăşesc condiţia exilului? Trei 
lucruri: bucuria şi amărăciunea vieţii în străinătate; dorul de ţară, 
[...] regretul pentru suferinţele pe care le îndură cei rămaşi; în 
sfârşit, comentariile la spectacolul stupefi ant pe care ţi-l oferă viaţa 
publică” (p. 9). 

Toate acestea se întrepătrund – IonVianu vorbeşte acum din 
proprie experienţă – şi se îmbogăţesc graţie avantajelor oferite 
de exil: deschiderea nelimitată a orizontului, accesul la orice 
bibliotecă sau sursă de cultură, posibilitatea de a călători oriunde. 
Avantaje relative şi diabolice, întrucât poţi călători oriunde, da-
că ai sufi ciente resurse fi nanciare (ceea ce puţini aveau), dar, 
oricum, nu şi în locul de unde ai plecat: 

„Un chin dintre cele mai subtile” (p. 9), 
constată Ion Vianu. Dar mai există pentru sensibilităţile mai ac-
centuate o altă povară a exilului, greu de suportat: difi cultatea 
comunicării, a afl ării unui partener de dialog apt de împărtăşire 
nu doar a informaţiilor, ci, mai ales, a sentimentelor, credinţelor 

Radu Ciobanu
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sau îndoielilor, proiectelor. În 8 noiembrie 1979, Ion Vianu 
scrie: 

„Ce-mi lipseşte aici cel mai mult e contactul cu prietenii, cu oamenii 
cu care să pot sta de vorbă. Prietenia cu cărţile e insufi cientă. Citesc 
mai mult decât oricând, poate de aceea simt nevoia unor forme de 
comunicare mai vii, mai dinamice şi totodată mai leneşe” (p. 116). 

Și, în 17 noiembrie, Matei Călinescu îi răspunde: 
„Curios, eu nu sufăr de asta sau mai degrabă nu sufăr de lipsa de 
prieteni (sbl. aut.), ci de anumiţi prieteni (sbl.aut.), extrem, extrem 
de puţini, de fapt poate numai unul singur” (p. 117). 

Acest unic prieten exista din fericire, de altul nu mai avea 
nevoie. Situaţia rămâne neschimbată de-a lungul timpului şi, 
peste nouă ani, Ion Vianu o reformulează păstrând sensul: 

„Vedem, incontestabil, multă lume, dar ne lipseşte comunicarea 
prietenească” (p. 393). 

Comunicarea prietenească se realizează deplin şi com  pen sa-
toriu prin acest dialog epistolar tot mai amplu, cuprinzând tot 
ce se petrece în interiorul lor, în proximitatea lor şi în lume, 
cei doi corespondenţi devenindu-şi sufi cienţi unul altuia. Ei se 
sprijină moralmente reciproc, dialogul lor nu se reduce doar la 
a se informa, ci, de cele mai multe ori, la a-şi solicita cu diverse 
prilejuri ajutorul: ce zici de asta?, tu ce crezi?, sunt formule 
frecvente care aşteaptă şi nu rămân niciodată fără răspuns. 
Tonul dialogului rămâne intim şi cordial, chiar şi în puţinele 
cazuri când au păreri diferite. Cu ocazia unei vizite la Londra, 
bunăoară, Ion Vianu îi scrie (oct. 1986) prietenului său că 

„Un concept pe care îl practic în ultima vreme e amuzamentul” 
(p. 348) 

şi îşi mărturiseşte intenţia de a găsi astfel de prilejuri şi cu ocazia 
unei proiectate vizite în America. Idee la care Matei Călinescu 
devine brusc retractil: 

„M-a speriat puţin şi dorinţa exprimată de tine în legătură cu 
proiectata vizită în America, dorinţa de a te «amuza». Este exact 

Voluptăţi epistolare



16 4, 2020

Cronica literară

lucrul pe care eu simt că nu-l pot oferi, plin de îndoieli, de angoase, 
de anticipări ale non-semnifi caţiei cum sunt” (p. 350). 

Ambii corespondenţi sunt introspectivi, dar la Ion Vianu 
sta  rea aceasta e fl uctuantă, mai senină şi mai optimistă, pe 
când la Matei Călinescu e constantă şi marcat depresivă, du-
cându-l la foarte exacte autocaracterizări şi mărturisiri care îi 
explică existenţa, lucrarea, destinul tragic, pe care pare a şi-l fi  
presimţit: 

„...lucrez pe un fond de depresiune, în luptă permanentă cu această 
depresiune; lucrez încet, intens, chinuit, dar paginile se adună, şi 
când mă uit în urmă simt nu o adevărată satisfacţie (sentiment 
uitat), dar o anume împăcare şi poate chiar o seninătate [...] Lectura 
e într-adevăr miraculoasă, dar nu sufi cientă; căci nu rămâne nimic 
din ea, totul se uită – şi când te gândeşti, e înspăimântător. De 
aceea trebuie scris: despre lectură, relectură, memorie, amintiri 
etc.” (p. 409). 

Sunt tocmai subiectele care îi preocupă pe amândoi, asupra 
cărora se consultă, fac schimb de opinii şi îşi comunică idei noi, 
de care nu duc lipsă, ambii fi ind într-o permanentă ebuliţie 
intelectuală. Lui Ion Vianu ideile îi vin de obicei în timpul 
plimbărilor solitare, iar lui Matei Călinescu în timpul alergărilor 
programate. Ca în ziua de 21 iulie 1991, când, brusc însufl eţit, îi 
comunică prietenului său o nouă idee: 

„Azi, în timp ce făceam jogging într-un parc din cartierul meu 
bloomingtonian mi-a venit o idee: ce-ar fi  să ne stimulăm reciproc? 
Ba chiar ce-ar fi  să căutăm o formulă colaborativă sau dialogică 
– să scriem un soi de «autobiografi i paralele» sau de «memorii pe 
două voci» sau «amintiri în dialog». În fond noi nu suntem numai 
vechi prieteni, dar şi membri ai aceleiaşi generaţii [...] Noi suntem 
– fără falsă modestie – nu numai nişte oameni inteligenţi. Ci şi 
nişte oameni cărora li s-au întâmplat nişte lucruri care merită să 
fi e privite cu acea detaşare nuanţată a inteligenţei (detaşare care e 
poate modul cel mai efi cace de a pune în lumină dramatismul lor). 
Ce părere ai?” (p. 485). 

Radu Ciobanu
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În condiţiile în care încă nu exista e-mail, se poate spune că 
părerea vine imediat, în 13 august: 

„Faptul că ideea despre care îmi scrii s-a născut în timpul unei 
partide de jogging – acest fapt singur – şi ar fi  de ajuns să mă facă 
să bănuiesc că e excelentă!” (p. 485). 

Sunt de remarcat aici două aspecte. Din argumentarea noii 
idei cu care vine Matei Călinescu, se desprinde clar solidaritatea 
lor – „Noi suntem...” – şi exacta caracterizare, valabilă pentru 
amândoi: două personalităţi din elita culturii româneşti, lipsite 
de infatuare, dar lucide şi conştiente fără ostentaţie de propria 
valoare. Ceea ce le permite permanenta deschidere spre captarea 
unor noi idei şi disponibilitatea de a le pune în operă. Pe de altă 
parte, trebuie remarcat că de la această dată – 21 iulie 1991 – în 
corespondenţa lor îşi face loc o tot mai insistentă preocupare 
pentru realizarea acestui proiect, încât, de aici încolo, ea poate 
fi  considerată şi ca un extrem de interesant jurnal al elaborării 
uneia dintre cele mai importante opere memorialistice din 
literatura română: Amintiri în dialog, care chiar apare neaşteptat 
de repede, în 1994, graţie Editurii Humanitas. Îşi comunică 
stadiul în care se afl ă cu lucrul, schimbă păreri, caută titlul cel 
mai adecvat, îşi trimit pasaje pe măsură ce avansează cu scrisul 
efectiv. Și, în fi nalul acestui episod, aş mai remarca amănuntul 
că, meditând şi conlucrând la elaborarea cărţii, Matei Călinescu. 
îi comunică lui Ion Vianu, într-o antologică expresie, chiar în 
ultima pagină a epistolarului, revelaţia pe care a avut-o cu acest 
prilej asupra puterii cuvântului: 

„E totuşi extraordinar, un veritabil act magic, să poţi pune în 
cuvinte amintiri (fi e ele vise, invenţii, halucinaţii) care plutesc 
ca o spumă ireală, aproape invizibilă, la suprafaţa unduitoare a 
nimicului nostru cel mai profund” (p. 522).

E de la sine înţeles că o corespondenţă neîntreruptă vreme de 
15 ani (se pare că va urma şi un al doilea volum), a străbătut stări 

Voluptăţi epistolare
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intime, personale sau familiale, în contextul unor evenimente 
politice de mare impact şi cu implicarea a nenumărate per-
sonaje, prieteni, cunoscuţi sau fi guri internaţionale. Toate aces-
tea dau scrisorilor savoarea, culoarea şi morala unice; carac-
terizările personajelor, din care spaţiul nu-mi mai îngăduie să 
citez, sunt memorabile, iar dintre evenimente unele sunt atât 
de preocupante încât devin recurente: în primul rând situaţia 
din Ţară, cu explozia mămăligii din decembrie 89 şi evoluţia 
deprimantă postdecembristă, situaţia din Polonia, din Franţa 
sub Mitterand, veştile despre cunoscuţi din Ţară care „au ales 
libertatea”, ca şi despre cei cu vechime în exil, îngrijorările pentru 
cei vârstnici din familie, rămaşi în Ţară, care sunt bolnavi şi mor 
pe rând, dar tot mai dureroase griji şi spaime pentru boala lui 
Matthew, fi ul lui Matei şi al Adrianei Călinescu, născut în exil, 
dar ameninţat de involuţie prin autism. Probleme dintre cele mai 
delicate, cum ar fi  „chestia Eliade”, sunt discutate deschis, cei doi 
fi ind admiratori necondiţionaţi ai acestuia, ceea ce nu le inhibă 
luciditatea analitică cu care-i stabilesc punctele vulnerabile. A-şi 
rosti deschis opiniile şi concluziile la care ajung din perspectiva 
lor, care, azi, se dovedeşte a fi  fost corectă, e un principiu pe care-l 
respectă amândoi, iar Ion Vianu îl defi neşte concis şi clar: 

„...trebuie să-ţi spui părerea chiar dacă asta te face să rişti o anumită 
impopularitate printre proprii amici politici” (p. 497).
„Corespondenţa noastră” – scrie Matei Călinescu în iulie 1983 
– „iată, s-au împlinit şase ani de când am reluat-o fără cenzură 
– e unul dintre puţinele lucruri care-mi fac bine, aproape ca un 
medicament, în ceastă inegalabilă boală a semnifi caţiei care este 
exilul” (p. 262). 

Pentru amândoi, o va mărturisi şi Ion Vianu, corespondenţa 
aceasta a avut un rol efectiv terapeutic. Or, noi trăim azi, pe alte 
coordonate, o la fel de traumatizantă „boală a semnifi caţiei”, în 
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care comuniunea spirituală concentrată în această corespondenţă 
îi revelează magia: ea este şi pentru cititorul de azi o oază te-
rapeutică, reconfortantă într-o lume care începe a pătrunde 
insidios în eonul nou şi înspăimântător al post-umanităţii.

Voluptăţi epistolare
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Constantin Dehelean

Poetul, pus într-o ecuaţie 
existenţială: el, în raport cu 
lumea şi cu sinele său

ASTĂZI, după cum se poate bănui, sau 
după anumite certitudini, poezia îm-

preună cu autorul ei sunt una. Vârsta po-
etului, vârsta eternă a poetului, cea a tre cerii 
din adolescenţă în tumultul ne măsurat al 
vieţii, vârsta edenică, rămâne o vârstă de 
aur. Acest fapt există de la Sapho încoace, 
sau mai de demult. Orfi smul, cu vârsta lui 
edenică, atât de legitim, dar şi de negat, ră-
bufneşte, e adevărat, foarte rar, făcând o le-
gătură indestructibilă între real şi spectrul 
imaginativ. 

Poetul Gabriel Chifu scrie o carte de po-
eme deschisă*. „Am scris această carte stă-
pânit de un sentiment puternic şi foarte 
puternic şi foarte clar conturat: era ca şi cum, 

* Gabriel Chifu, O viaţă. Pagini dintr-o epopee efemeră, 
Editura Junimea, 2020.

Constantin Dehelean, 
eseist, poet,
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scriind, viaţa s-ar fi  mutat din trup 
în textul ce tocmai se năştea. Trăiam 
scriind” („O viaţă”. O istorie a eului, 
„Ro mânia literară”, nr. 41, 2020).

În noua sa carte de poeme, poetul se 
autoportretizează, dar nu ca un ar  ti fex, 
într-o armonie perfectă, aşa cum îl ştim 
din celelalte volume, vreo 25 la număr, 
şi unde este un maestru al metaforei 
fi ligranate ‒ cu nuanţe de gândiri supra puse şi in-
terpătrunse ‒ şi când poemele sunt palete diafane, 
acompaniate de muzici celeste, ci de această dată ca 
un artifex mundi, postură care ge nerează în creaţia 
lui poetică ‒ programatic ‒ me saje care se apropie în 
primul rând de artele poetice. Ni se sugerează ideea 
că arta nu este numai har şi revelaţie, ci, mai cu seamă 
un joc al inteligenţei, în aventura existenţială care 
este viaţa. Paradoxal, au torul nu este un singuratic. 
El ştie mereu să-şi cultive şi să-şi păstreze solitudinea; 
corabia lui lirică vâsleşte prin mulţime, uneori chiar 
în mijlocul ei: 

„Sfârşitul îmi intră în corp, clipă de clipă, nestăvilit, 
pe o mie de căi, cu o mie de feţe, ca ploaia prin 
acoperişul vechi, ciuruit. Ceasul e-aproape: plin fi -
voi de sfârşitul meu precum soarele dimineţii de 
lumina lui” (Stare).

Concreteţea istoriei personale, copilăria/ adoles-
cenţa, sunt un „joc secund” al concretului. Al con-
cretului mai adevărat decât chiar adevărul, mai real 
decât chiar realul. Aceasta tocmai pentru că nu ni se 
oferă „regizat” detaliile, dimensiunile terestre şi sen-
timentale ale amintirilor, poetul creând, sub ochii 
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noştri, un „prezent retrospectiv”, etern şi fără de moarte, de o 
interioritate care nu are margini: 

„visez să mă alungesc, să mă întind dincolo de orice închipuire, 
astfel încât să cuprind în sinea mea, ca pe un diamant, lumea 
aceasta mirifi că, epopeică, incomparabilă, ea să devină a mea, să 
se petreacă lăuntric” (Scenă într-un restaurant din Sinaia). 

Între rădăcinile din biografi e, între începutul vieţii adevărate şi 
umbra bătrâneţii, existenţa între limite a poetului, şi deopotrivă a 
poemului, se crează o tensiune, torsionând materia prin asocieri 
imprevizibile: 

„Legăturile care mă ţineau lângă cei dragi/ se rup ca funia putrezită./ 
Mă îndepărtez şi mă însingurez./ Orice apropiere încerc/ dă greş, 
în van mă ostenesc./ Cu fi ecare zi şi implacabil / pricep tot mai 
greu ce-mi spun alţii/ iar limba pe care o vorbesc eu/ obscură, 
se adevereşte pentru ei./ Cresc ziduri în jurul meu/ oriunde m-aş 
duce./ Îmi dau seama,/ curând, am să ajung/ la deznodământul 
bietei mele epopei:/ într-o ţară invizibilă, de piatră,/ fără porţi şi 
ferestre,/ o ţară doar pentru mine,/ de unde n-am să mă întorc 
niciodată./ Sunt fi ul irosirii.” (Deznodământ). 

Cuvintele poemelor, materia primordială a textului, au în 
ge nere o viaţă proprie. „Descoperind” cuvintele, toate trăirile 
par încorsetate într-o neasemuită călătorie, dintr-un interior în 
altul: 

„Pe dibuite, cu şansă/ am descoperit adevărul ăsta:/ făptura mea 
înseamnă mai mult/ decât corpul meu./Și am început cu neascunsă 
voluptate/ să plec din trup, să mă extind,/ să cuceresc noi şi noi 
teritorii./ Am ajuns în mai multe locuri în acelaşi timp,/ am fost 
în mai multe chipuri în acelaşi timp./ O, da, în fi ne, acum eram 
în largul meu, îmi afl asem măsura.// sunt sigur, cine nu încearcă/ 
ieşirea aceasta din sine,/ expansiunea aceasta subtilă/ rămâne un 
munte silit/ să încapă într-un rucsac,/ rămâne un fl uviu constrâns/ 
să stea înghesuit/ într-un bidon de plastic.” (Expansiunea). Acelaşi 
lucru se poate spune şi despre tăcerile, uneori asurzitoare când 
„Noaptea, în ceasurile puţine când dorm,/ din capul meu ies 
visele,/ în tăcere, de neoprit./ Se împrăştie prin oraş,/ schimbă 
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confi guraţia cartierului.// Nu ştiu până unde ajung,/ nu ştiu dacă-şi 
găsesc locul,/ nu ştiu dacă, peşti pe uscat,/ rezistă pe tărâmul acesta 
inospitalier.// Dar ştiu că in tăcere, de neoprit,/ izvorăsc din capul 
meu/ şi se răspândesc care încotro./ Ca mirosul tare şi furtunos / 
al fl orii de regina-nopţii./ Ca mulţimea care părăseşte arena / unde 
s-au înfruntat funest gladiatorii.” (Visele).

Poezia din „O viaţă...” se apleacă, mai mult decât în celelalte 
volume de poezii ale autorului, mai mult decât oricând, asupra 
ei însăşi. Nu în manieră narcisiacă, însă – chiar dacă nu este 
to talmente străină de această „egotistă înclinaţie” ci într-un 
dia pazon refl exiv, unele poeme, în special cele trei poeme in-
titulate Psalm, dovedesc că poezia, în sine, oferă posibilitatea 
de transcendere din mediul real/ vital într-unul fantastic, unde 
iluzia vieţii este însăşi esenţa poeziei: 

„... gândurile tale neliniştite,/ cele verticale,/ ajung în creierul lui 
Dumnezeu,/ o câtime de omenesc, un grăunte de fragilitate,/ o 
notă muzicală nouă în compoziţia supremă,/ dăruindu-i.” (p. 78); 
„Mi-ai citit inima din scoarţă-n scoarţă./ O ştii pe dinafară./ 
Îi cunoşti trecutul şi viitorul/ aşa cum nimeni n-ar putea să 
cunoască./ Fiindcă, de fapt, nu doar ai citit-o,/ ci chiar tu ai scris-o, 
ai alcătuit-o” (p.89); 
„Din ce este-n mine oare,/ cât e al meu, pământesc,/ şi cât este 
primit în dar, de la tine?/ O scânteie din tine, focule mare,/ tu ai 
pregătită pentru fi ecare:/ eu ştiu, o aştept, mi-o trimiţi şi te laud.” 
(p. 108)

Gabriel Chifu este purtătorul rezonanţelor de adâncime. 
Pentru el, viaţa este un fel de carte care atrage atenţia şi prin 
co pertele, extrem de protejate, purtătoare a unui titlu concis, 
care atrage atenţia, la prima vedere prin culoarea albastru, 
străfulgerat de negrul frânt al titlului, totul generând o ilustraţie 
extrem de sugestivă. Cartea ca obiect poate fi  caracterizată suc-
cint prin rafi nament şi austeritate. Excesul de realitate din frazele 
cuprinzătoare ale textelor este detectat fi resc, într-o simplitate 
necăutată. O curiozitate abia strunită mi se struneşte, forţat de 
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o cenzură lăuntrică, să bănuiesc că Mihaela Șchiopu, autoarea 
grafi cii copertei a rămas oarecum sedusă de metaforele din 
texte. Ar fi  interesantă o vizionare a unor ilustraţii generate de 
textele cărţii.

„România literară”, în numărul 41 din 2020 face o generoasă, 
dar pertinentă, aşezare a apariţiei volumului în coordonatele 
timpului prezent în literatura română actuală. Fiindcă această 
poziţionare este generică, mai ales în câmpul poeziei româneşti, 
se cuvine amintit şi acest fapt. Redăm, într-o formulă aleatorie, 
câteva cuvinte despre această epopee neefemeră (spunem 
noi...):

„O viaţă. Pagini dintr-o epopee efemeră, cel mai recent volum al 
său: dragostea, degradarea fi zică legată de vârstă, cu alte cuvinte, 
metamorfoza fi inţei umane trăită ca inevitabilă experienţă intimă, 
revizitarea copilăriei şi a adolescenţei. Aceasta din urmă constituie 
cheagul moral al volumului de faţă: un număr important de poezii 
dezvoltă în variaţiuni tema cu pricina. Ele sunt printre cele mai 
frumoase din carte... Gabriel Chifu se numără printre din ce în 
ce mai rarii poeţi contemporani care ţine la onoarea poeziei lui. 
Nu în ultimul rând, fi ind şi un bun cititor de poezie. Având, altfel 
spus, un bagaj cultural bogat, în lipsa căruia, nici cel mai mare 
talent nu poate să scrie poezie adevărată. Poezia nu se trage direct 
din viaţă. Are nevoie de cultură, la fel cum planta nu poate trăi fără 
apă. Volumul lui recent e cel mai puternic şi original din câte s-au 
publicat de o bună bucată de timp. Un eveniment literar, fără doar 
şi poate...” (Nicolae Manolescu)

„Cu Gabriel Chifu mergi pe încredere, pe o potecă a trăirilor au-
tentice, nimic nu este mimat, poteca sa lirică te scoate la lumină, 
adică la o participare empatică şi la presimţirea unui ţinut mis-
terios. E chiar sintagma lui. Autorul nu trişează nici în această 
culegere de versuri, recentă, numită neaşteptat, O viaţă. Pagini 
dintr-o epopee efemeră – stări, tablouri, însemnări, fi rimituri epice, 
psalmi, viziuni. Cred că este cea mai autobiografi că dintre cărţile 
de poezie ale autorului, retroproiecţia lirică a unei existenţe. O 
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,,epopee“, neeroică, a unui erou dezamăgit şi încrezător totodată, 
dezamăgit de ce vede aici, visând la ceea ce poate găsi dincolo, în 
memoria sa, frânturi de Paradis” (Adrian Popescu).

„O viaţă se afl ă în raport cu creaţia anterioară a scriitorului în 
poziţia pe care, în Noul Testament, o ocupă Apocalipsa faţă de 
celelalte scrieri evanghelice: e o concluzie şi, totodată, un racord 
dramatic, o întoarcere spre sine şi o nemiloasă autoevaluare 
a parcursului existenţial. Treptele poetice, născute din efortul 
creator a o sută de zile, sunt descrierea unei surprinzătoare faceri şi 
desfaceri a lumii. Nu vom descoperi, din acest punct de vedere — 
dar numai din acest punct de vedere —, prea multe emoţii în stare 
pură în cartea lui Gabriel Chifu. Descoperim, în schimb, meditaţii 
pe marginea conceptului de emoţie, evaluări ale felului în care 
agresivitatea dă naştere unui repertoar copleşitor al neliniştilor şi 
spaimelor. Abordate frontal, ele se dovedesc a fi , simultan, tehnici 
poetice şi materie primă a disperării cotropitoare, căreia vocea 
lirică nu i se poate împotrivi în niciun chip. Într-un poem ce poate 
fi  considerat o „artă poetică parţială“, Emoţiile, ele sunt descrise 
şi recontextualizate cu o luciditate în care simţi înfi orarea de a 
fi  ajuns la capătul unui parcurs dincolo de care nu mai e decât 
neantul. Precipitarea e sugerată de multiplicarea particulei care 
exprimă afi rmaţia, „da“, un operator existenţial care mai degrabă 
dizolvă decât coagulează.” (Mircea Mihăieş)
„S-a observat, de către critici, prezenţa unui anume arghe zianism 
în textura poeziei lui Gabriel Chifu. Poetul însuşi, adept al sintezei, 
al deschiderii către o pluralitate de modele, a revenit adesea, în 
ultimul timp, asupra reperului Arghezi, pe care-l consideră pe 
bună dreptate drept cel mai important poet român al secolului 
XX. Însă, dincolo de perspectiva metafi zică sau de căutarea 
„cuvântului potrivit“ – elemente caracteristice ale poeticii lui 
Chifu, care pot fi  puse, eventual, pe seama asi milării lecţiei ar-
gheziene –, aş mai sublinia un aspect care, indi vidualizându-l 
pregnant în peisajul poeziei contemporane, ţine tot de această 
componentă „argheziană“ a personalităţii sale artistice. Gabriel 
Chifu debutează, într-un anume sens, cu fi ecare nou volum, atât în 
proză, cât mai ales în poezie. Fiecare nouă culegere lirică schimbă 
modalitatea, temele, imageria şi chiar modalitatea discursivă. 
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Împrumutându-i o autocaracterizare, aş spune că opera sa poetică 
este asemeni unui poliedru neregulat, în al cărui centru virtual stă 
poetul şi în care fi ecare nou volum este o faţetă, diferită prin ceva 
de toate celelalte. Și, întrucât Gabriel Chifu este un poet al emoţiei 
cerebrale – sau, mai exact, care fi ltrează emoţia primordială 
prin straturile spiritului –, e necesar să marcăm felul în care se 
confi gurează diferenţa dintre volumul recent, intitulat O viaţă”. 
(Răzvan Voncu)

Poezia lui Gabriel Chifu din O viaţă. Pagini dintr-o epopee efemeră 
(Editura Junimea, 2020), ca şi romanul În drum spre Ikaria, trans-
fi gurează căutarea febrilă a spaţiului fi inţial, în fi cţiunea unei 
insule netrecute pe vreo hartă, unde coboară îngerii pentru a salva 
pe oamenii care merită salvaţi şi, deopotrivă, în (auto)fi cţiunea 
propriei fi inţe, în vîrsta de aur fi xată, pierdută în „orăşelul natal“; 
importante nu sînt destinaţia, ţinta, locul căutat, ci căutarea, lor, 
căutarea căutării, cum spunea un poet de azi pe urmele lui Lessing, 
intensitatea trăirii în orizontul acestor fi cţiuni pentru că, iată, 
drumul pînă acolo nu e o „cale regală“, ci, dimpotrivă, rătăcirea 
în pustie a lui Cain: o epopee ale cărei tonalităţi „homerice” se 
aud distinct în neliniştea şi spaţiul viziunilor poetului... În O viaţă. 
Pagini dintr-o epopee efemeră, Gabriel Chifu continuă, la acelaşi 
nivel al excelenţei valorice, aventura lirică din Elegia timpului. Un 
an de poezie (9 decem brie 2016 – 8 decembrie 2017); romanele 
Punct şi de la capăt, Ploaia de trei sute de zile, În drum spre Ikaria 
şi poezia din volumele Însemnări din ţinutul misterios, Elegia 
timpului, O viaţă, integrîndu-se într-o vastă bibliografi e care în-
cepe, în urmă cu mai bine de patruzeci de ani, într-un Sălaş în 
inimă, sînt ale unui mare scriitor de azi.” (Ioan Holban)
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Andrei Mocuța

Germanii din Banat: 
memorie, mărturie, identitate

CRED că în jurul acestor trei cuvinte 
cheie este clădit volumul Germanii din 

Banat prin povestirile lor1, de care mă leagă 
afectiv un episod transpus într-unul dintre 
capitole, și anume acela al germanilor pemi 
din Gărâna. Fără să am vreo legătură cu an-
tropologia sau munca de teren, m-am lipit de 
grupul de cercetători ai doamnei Smaranda 
Vultur, într-un week-end de vară din 2012, 
în satul renumit pentru festivalul anual de 
jazz. Doamna Vultur îmi era profesor de an-
tropologie la masterul de Comunicare inter-
culturală, însă una e experiența teoretică din 
spatele catedrei și cu totul alta cea practică 
din teren.

1 Smaranda Vultur (coordonator), Germanii din Banat 
prin povestirile lor, ediția a II-a revăzută și adăugită, 
Editura Polirom, 2018, 504 p.

Andrei Mocuţa, 
poet, prozator,  traducător,
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În primul rând, pentru a fi  un an-
tropolog bun și credibil, e ne voie de 
răbdare sisifi că, timp și ins pirația de a 
pune mereu cele mai potrivite în tre-
bări pentru a extrage esențialul de la 
cei intervievați. Dar și de „intuiție, em-
patie, capacitate de comunicare, res-
pect pentru di ferență, de o bună pre-
gătire a te renului și interviului, de un 
suport teoretic solid, de un an             gajament 
pe termen lung, de res ponsabilitate și 
simț moral”, cum însăși autoarea de-
clară într-un interviu din „Revista 22”.

Acumularea de informații precise (ani, nume, 
termeni specifi ci) devine copleșitoare la un moment 
dat, mai ales atunci când se produce pe bandă rulantă, 
fără pauză. Nu a fost cazul antropologului timișorean 
și vă pot spune fără să exagerez că pe parcursul celor 
două zile nu am intuit nici un semn de oboseală 
în gesturile sale. Mai mult, i-aș acorda merite supli-
mentare și la capitolul anduranță. Fiind o zonă de 
deal, chiar și în timpul verii pot fi  diferențe mari de 
temperatură de la o zi la alta. După o sâmbătă însorită 
splendidă, duminică a început o ploaie rece care nu 
s-a oprit toată ziua. În timp ce tremuram de frig cu 
două sau trei perechi de ciorapi în picioare, Smaranda 
Vultur, neperturbată de răcoarea pătrunzătoare, nota 
nestingherită în carnețel, absorbită de povestea unei 
familii de localnici. O parte din munca colectivă 
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pe teren din episodul Gărâna a redat-o și într-un interviu din 
Puterea a cincea:

„Fiecare interviu m-a urmărit când l-am realizat şi mă urmăreşte 
când îl citesc şi recitesc. M-a impresionat interviul Evei Csilcser, 
născută Bürger, pe care am intervievat-o la Cluj. Eva era din 
Neudorf, de lângă Lipova. Experienţa ei este sfâşietoare. Durerea, 
disperarea, tragismul experienţei ei m-au marcat. Apoi, un interviu 
făcut de Voichiţa Năchescu, la Gărâna, cu fi ica unei deportate, deja 
în vârstă şi ea, care povesteşte întoarcerea mamei sale din lagăr. A 
aşteptat-o cu disperare cinci ani, ca să aibă o viaţă mai bună, să nu 
mai sufere de foame, să nu se mai simtă copiii nimănui, ea şi sora 
ei, iar în ziua în care s-a întors povesteşte cum se uita la căruţele 
care intrau în sat şi se gândea că femeia pe care o va îmbrăţişa 
unchiul ei trebuie să fi e mama sa. Nu ne putem imagina traumele 
ce le aduc cu ele astfel de suferinţe.”2

Ulterior, m-a impresionat și gestul dânsei de a-și aminti de 
trecerea mea pe acolo, menționându-mă într-o notă de subsol 
de la începutul capitolului cu pricina, în condițiile în care, între 
episodul Gărâna și publicarea efectivă a cărții au trecut vreo 
șase ani. Cum la fel de mult m-a impresionat și faptul că mi-a 
recuperat periuța de dinți pe care o uitasem la pensiune.

Merită menționați toți cei care au contribuit la acest volum, 
mai ales prin interviurile luate, dar și prin diverse note explicative 
și informații suplimentare: Rudolf Graf, Valeriu Leu, Simona 
Adam, Ramona Ardelean Magheț, Ștefana Oana Ciortea-
Neamțiu, Mihai Crîznic, Alexandra Dorca, Aurora Dumitrescu, 
Mirela Daniela Golovescu, Daria-Maria Jurca, Antonia Komlosi, 
Adela Lungu-Schindler, Tonia Marișescu, Voichița Năchescu, 
Adrian Onica, Elena Paloșan, Gabriela Panu, Mihai Panu, 
Roxana Pătrașcu Onica, Mihaela Sitariu, Iulia Sur, Gilda Vălcan. 
Desigur, miza cărții o prezintă Smaranda Vultur în prefață:
2 Melania Cincea, Antropolog Smaranda Vultur: „Ar trebui luat, ca într-o arcă 

a lui Noe, ce a mai rămas din lumea germanilor din Banat”, în Puterea a 
cincea (putereaacincea.ro), 16 iunie 2019.
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„Ceea ce afl ăm din cartea de față este întâi de toate ce le-au povestit 
germanii celor care nu sunt germani, aceasta fi ind situația majorității 
intervievatorilor, fără ca acest criteriu să fi  fost intenționat. O parte 
dintre interviuri s-au desfășurat în limba germană, pentru că așa 
le-a fost mai ușor și mai comod să se exprime celor care au povestit, 
și au fost traduse de intervievatori. (…) Ideea de la care am pornit 
a fost de a folosi interviurile autobiografi ce (transcrise și editate 
pentru carte adesea fragmentar) pentru a lăsa să transpară, chiar 
prin discursul intervievaților, istoria pe care au traversat-o, alături 
de alții, germanii din Banat, felul în care se raportează ei azi la 
această istorie, la propria memorie și la propriul trecut. Ceea ce 
înseamnă implicit și cum se văd pe ei înșiși în raport cu ceilalți, cum 
sunt priviți de ceilalți și în ce măsură această perspectivă din afară 
infl uențează discursul despre sine. Mai exact, felul cum discursul 
lor defi nește, circumscrie, aproximează, construiește imaginea vie-
ții trăite, a trecutului și a prezentului cu care se identifi că.”

Afl at la a doua ediție, revăzută și adăugită, apărută cu sprijinul 
Ministerului Afacerilor Externe al Germaniei, în baza unei decizii 
emise de Parlamentul German (prima ediție fi ind publicată în 
2000 la Editura Paideia), Germanii din Banat prin povestirile lor 
nu sunt singurul grup din zona de vest a țării căruia Smaranda 
Vultur i-a acordat un studiu exhaustiv. De la Memoria salvată: 
evreii din Banat, ieri și azi (Polirom, 2002), la Basarabeni și bu-
covineni în Banat: povestiri de viață (Marineasa, 2010) și până 
la Francezi în Banat, bănățeni în Franța: memorie și identitate 
(Marineasa, 2012), tabloul etnic este aproape complet și, după 
cum anunță tot în interviul din Puterea a cincea: „se conturează 
bine în arhivă și un portret al sârbilor sau al maghiarilor din 
Banat.”

De ce a fost nevoie de o nouă ediție? În primul rând da to-
rită înfi ințării arhivei de istorie orală a Bibliotecii Centrale 
Uni versitare Eugen Todoran din Timișoara (pe care Smaranda 
Vultur o și administrează), unde s-au adunat de la apariția 
primei ediții documente, fotografi i, mărturii și povestiri de viață 

Andrei Mocuța
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suplimentare; dar și fi indcă 18 ani scurși între cele două ediții 
impuneau o nouă structurare a volumului în funcție de alte 
priorități decât cele inițiale, cu numeroase revizuiri și adaosuri 
care țin de conținut:

„Pornind de la nucleul primei ediții, am revăzut fi ecare interviu (în 
unele cazuri a fost posibilă și revizuirea textelor transcrise de către 
martori sau de către realizatorii interviurilor). Am fragmentat 
uneori textul pentru a-l face mai sugestiv de sine stătător sau 
în raport cu altul, înlocuind sau adăugând imagini, documente 
complementare și, mai ales, construind mici ansambluri, în care 
interviurile comunică între ele printr-un element comun: un loc 
de naștere (Heimat), deportarea (în URSS sau Bărăgan), o poziție 
socială asemănătoare sau o formă de afi liere (Forumul Democrat 
al Germanilor din Banat), o profesie sau o meserie, o valoare 
(familia, solidaritatea de grup), o dilemă sau căutarea identitară, 
o nostalgie etc. (…) Aș remarca în acest context apariția unui gen 
nou de mărturie, cea indirectă, a copiilor care povestesc experiența 
părinților sau bunicilor, nu neapărat transmisă în familie, ci în 
urma unei documentări asemănătoare cercetării.”

Nu lipsesc din consistentul volum anecdotele identitare, au-
torii optând pentru povestea „Mâțul neamțului și mâțul româ-
nului”, din cartea lui P. Nemoianu, Scrisori și Schițe Bănățene 
(Editura Poporul Român, 1943), rolul acelor povești cu tâlc fi ind 
unul de a contura un portret în cheie imagologică și în registru 
anecdotic, artifi ciu destul de frecvent folosit în acele vremuri:

„Mâțul neamțului este o podoabă a casei. Mare, gras, cu părul 
lucios, el se plimbă agale, totdeauna în văzul stăpânului. Nemțoaica 
îi dă de mâncare pe masă, întocmai ca unui membru al familiei. 
Mâțul neamțului gustă din toate mâncărurile gătite de mâna isteață 
a stăpânei, în timp ce aceasta îl alintă, îl perie pe spate. După 
prânz, mâțul neamțului se urcă pe perna rotundă, decorativă, ce 
se găsește la mijlocul patului înfoiat, apoi se dedă la o sforăială de 
parcă ar fi  fost o fabrică de tors. Mâțul românului nu este de văzut. 
Locul lui este totdeauna sub pat, sub scaune, de unde niciodată 
nu iese în calea oamenilor. Părul lui e veșnic zburlit, iar coastele 
i se pot număra de la o mare depărtare. Românul ține mâț ca să-i 
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prindă șoareci, iar nu să se lăfăiască prin casă. D-aia românul  nici 
nu prea-i dă de mâncare. În casa românului mâțul nu mănâncă 
decât pe furiș și din furtișag. El stă piti sub pat când baba Ruja iese 
din odaie. Atunci mâțul românului sare repede pe masă, apucă 
o bucată de cârnaț și iarăși se furișează sub pat unde începe să-l 
ronțăie, dar cu discreție, fără să dea de bănuit.”

Realitate sau fi cțiune? Iată întrebarea fi nală pe care autorii 
acestei impresionante cărți și-au adresat-o fi ecare în parte după 
ce au ascultat poveștile, majoritatea cutremurătoare, ale etnicilor 
germani care, dacă au avut norocul să nu o simtă pe propria 
piele, au simțit-o pe cea a părinților, bunicilor, străbunicilor, prin 
deportările suferite în perioada nazifi cării, dar și din cauza altor 
factori nefericiți precum sărăcirea satelor, emigrarea forțată, în-
fi ințarea fermelor de stat și a cooperativelor agricole:

„Mărturiile celor care au traversat perioada de nazifi care, răz-
boiul, care au pierdut prin expropriere sau colectivizare accesul 
la transmiterea bunurilor, au cunoscut la o vârstă extrem de fra-
gedă deportările, separarea de familie și munca epuizantă sunt 
mai dramatice, mai încărcate de emoții atunci când cei care rela-
tează nu au câștigat prin trecerea timpului o anume detașare și 
distanțare analitică. Sunt – în cazul deportaților în URSS mai ales 
(jumătate dintre interviuri fi ind cu unii dintre ei) – adevărate 
povești de supraviețuire, fără tonalități eroizante, care le-ar face 
mai puțin credibile. Descrierile condițiilor din lagăr sunt uneori 
cinematografi ce, apropiindu-se prin detalii de puterea de impact 
a unui text literar, pe principiu că realitate, în condiții extreme, 
concurează fi cțiunea.”

Andrei Mocuța
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Romulus Bucur

sunetul unei singure mîini

CHIAR din prima pagină a jurnalului său 
pe intervalul 2004-2010, Zen, pe data de 

1 ianuarie 2004, autorul, Mircea Cărtărescu, 
declară:

„Sunt somnolent, mă simt îngreunat și 
obtuz. Anul care s-a dus îmi stă în cârcă 
asemeni platoșelor de plumb purtate de 
ereticii dantești. Doar că platoșa mea e 
interioară, e chiar sistemul meu nervos 
distrus și-nnegrit de atâta viață chinuită. 
Inspirația nu poate trece prin plumb, 
trebuie (ar trebui) ca plumbul să devină 
cristal ca să pot începe o dată. Mi-ar tre-
bui acum luni de zile de recuperare prin 
somnoterapie și lectură ca să ajung, cine 
știe când, la nivelul meu cel mai de jos”.

Romulus Bucur, 
poet, eseist, traducător, 

Braşov
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Știind, presupun, cu toții, din experiență 
directă, cum a fost acest an, 2020, pe cale de 
a se încheia, cred că putem cădea de acord 
că acest cel mai recent volum al autorului* 
poate fi  cel mai bine descris/ caracterizat 
de expresia zen citată în titlu, și pe care, în 
același spirit zen, n-o detaliez. Deci (altă 
lectură, în alt moment, ar da alt citat):

„câte boabe de apă/ sunt într-o ploaie/ nu se 
pot număra/ fi indcă se sparg în altele/ și altele/ 
[…]/ pisica oarbă vine încet/ se suie-n poala 
mea/ o mângâi/ e-atâta ușurare/ să am cu cine 
asculta/ ploaia”.

* Mircea Cărtărescu, nu striga niciodată ajutor, București, 
Humanitas, 2020.

Romulus Bucur
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Postulatul disimulării (II)

ÎN NUMĂRUL ANTERIOR am încercat 
să dezvoltăm ideea lansată tot în această 

revistă, anume că limitele cunoaşterii umane 
sunt neiertător fi xate între trei legi ştiinţifi ce: 
Teoria relativităţii (Einstein), Principiul in-
certitudinii (Heisenberg) şi Teorema incom-
pletitudinii (Gödel). Ne-am ocupat până acum 
de primele două, în paralelism inevitabil cu 
metafi zica blagiană dezvoltată în magistralul 
volum Censura transcendetă. E momentul să 
ne referim şi la cea de-a treia.

Lucian Blaga nu pare să fi  avut cunoştinţă 
directă despre Teorema incompletitudinii a lui 
Kurt Gödel publicată prima oară în revista 
vieneză Monatscheft e für Mathematik und 
Physik în 1931. Cu toate acestea, fi losoful 
român utilizează în câteva dezvoltări anumite 
concepte ale logicianului austriac. Analizând 
„disimularea” transcendenţei aşa cum apare 
fi inţei umane după ce a trecut prin structurile 
de cenzură ale cunoaşterii, Blaga afi rmă că 
ea nu poate fi  constatată ca disimulare, ca 

Horia Al. Căbuţi, 
prozator, traducător, eseist, 

Oradea

Eseu
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alterare, din interiorul sistemului în care e plasată fi inţa umană. 
„Individul n-are posibilitatea să iasă din sistem spre a constata 
diformarea, ce s-a produs prin sistem”. Adevărul nu poate fi  
cunoscut din interiorul teritoriului existenţei, decât dintr-un 
supra-plan, aşa cum prizonierii din peştera lui Platon (Republica) 
n-au acces la realitatea tridimensională ce le proiectează 
halourile mişcătoare pe peretele în faţa căruia stau legaţi. Iar 
cunoaşterea ca atare, în spaţiul restrâns atribuit, se poate realiza 
doar impropriu sau incomplet: „Acelaşi Mare Anonim, care a 
altoit pe trunchiul vieţii sau al sufl etului idealurile spiritului, (...) 
s-a îngrijit ca «spiritul» cu postulatele sale să fi e numai impropriu 
sau incomplet realizabil în «viaţă»” (subl. n.). Impropriu ne duce 
imediat cu gândul la un fenomen contradictoriu, la inadecvare la 
obiect a determinaţiilor sale, ceea ce în logica simbolică, aşa cum 
vom vedea în continuare, se traduce prin termenul inconsistent. 
Iar celălalt dă chiar numele teoremei. Gödel operează exact cu 
aceste două concepte, însă în regiunea mult mai aridă a logicii 
matematice. Ca atare, ieşirea din „sistem” se va referi nu la 
spaţiul metafi zic stăpânit dictatorial de Marele Anonim cu a sa 
nemiloasă cenzură transcendentă, ci la unul metamatematic, 
aşa cum l-a defi nit în 1920 logicianul german David Hilbert, ca 
ştiinţă matematică ce va rezolva nu numai probleme matematice, 
ci şi unele despre matematică. Cu alte cuvinte o disciplină auto-
referenţială, o buclă recursivă, mecanism ce a creat şi creează 
numeroase probleme şi difi cultăţi în varii domenii. Să nu ne 
gândim decât la fenomenul de microfonie, când sunetul intrat 
în bucla internă a reţelei difuzoarelor unui sistem de amplifi care 
degenerează într-un ţiuit supărător.

În jurul anului 660 î.Chr. se năştea în Creta Epimenides 
din Knossos. Figură extrem de pregnantă a vieţii spirituale a 
miraculoasei insule sudice, se spune că, pe lângă câteva ample 
opere poetico-fi losofi ce (dispărute) care îi sunt atribuite, era şi 
un profet-vizionar, după cum consemnează Diogene Laërtios. 

Horia Al. Căbuţi
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Avea puteri magice dobândite în urma 
ocultării într-un somn de 57 de ani (!) 
într-o peşteră şi era cunoscut în întreaga 
Grecie pentru puterile sale ini ţiatice şi 
purifi catoare. Fapt care l-a determinat pe 
Solon, confruntat cu o teribilă epidemie 
de ciumă şi nesfârşite revolte populare, 
să îl aducă la Atena ca să purifi ce oraşul. 
Apropiindu-se de port, semeţ şi ironic 
pe puntea corăbiei, el le-ar fi  strigat celor 
ce îl aşteptau pe ţărm: toţi cretanii sunt 
mincinoşi! Cu toate că istoricii antici 
consacraţi nu menţionează acest episod 
(acelaşi Diogene Laërtios atribuie o for-
mulare asemănătoare lui Eubulide din 
Milet care a trăit cu mai bine de două secole după 
Epimenides), fraza a intrat în istorie sub denumirea 
paradoxul lui Epimenide sau paradoxul mincinosului. 
Importanţa lui majoră pentru gândire este subliniată 
de Anton Dumitriu prin faptul că atât Aristotel, cât şi 
o pleiadă întreagă de fi losofi  scolastici (Jean Buridan, 
William de Ockham, Albert de Saxonia etc.) şi pâ-
nă la logicienii secolului 20, în frunte cu Bertrand 
Russell, i-au acordat cantităţi impresionante de scri-
itură. Un asemenea paradox, pentru fi losofi a aris-
toteliană şi cea greacă în general, spune Dumitriu, 
„ar fi  ru inat gândirea însăşi şi posibilitatea de se-
sizare a adevărului”. Iar Kurt Gödel încearcă să ne 
lămurească despre faptul că ruina gândirii prin 
prisma acestui mai degrabă rizibil paradox se aplică 
şi la gândirea actuală, nu doar la cea greacă. Pentru 
că, fi ind o afi rmaţie auto-referenţială, ne introduce 
într-o buclă recursivă care, asemenea microfoniei, 

Kurt Gödel împreună cu 
Einstein la Princeton, 1950
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începe să ţiuie: cretanul Epimenide spune că toţi cretanii mint. 
Dacă minte Epimenide, afi rmaţia e adevărată, deci construcţia 
logică se surpă. Dacă nu minte, e falsă iar consecinţa e aceeaşi. 
Joc aproape infantil. Și totuşi, a creat şi continuă să stârnească 
furtuni majore.

Dar să vedem cum „sună” Teorema incompletitudinii: „fi ecă-
rei clase w-consistente recursive k de formule îi corespund sem-
ne de clasă r recursive, astfel încât nici v Gen r, nici Neg (v Gen 
r) nu aparţin lui Flg(k) (unde v este variabila liberă a lui r)”. 
După cum simpatic afi rmă Douglas R. Hofstadter, autorul unei 
monumentale cărţi distinsă cu Premiul Pulitzer, deşi tradusă 
din germană, formularea sună parcă tot în germană! Am putea 
spune, chiar în polineziană! Dar tot el ne dă o mână de ajutor, 
„traducând”: „toate formulările axiomatice consistente din teoria 
numerelor includ propoziţii indecidabile”. Aici măcar înţelegem 
individual cuvintele... Să vedem o altă traducere, de data aceasta 
a lui Anton Dumitriu: „în orice sistem axiomatic formal non 
contradictoriu (care este aritmetizabil) se poate construi în 
mod corect o formulă care nu este decidabilă în sistem. Cu alte 
cuvinte, nu se poate demonstra formula în interiorul sistemului 
şi nici nu putem afi rma că nu se poate demonstra”. Iată încă una, 
şi mai scurtă, formulată de informaticianul Paul Sfetcu: „în orice 
clasă de formule necontradictorii, există propoziţii indecidabile”. 
Ca să ne dumirim măcar parţial despre aceste hieroglife, trebuie 
să facem un mic racursiu în evoluţia logicii matematice. În zorii 
fertili ai secolului 20, când s-au produs cele mai spectaculoase 
răsturnări de paradigme ştiinţifi ce (de altfel şi literare, şi fi  lo-
sofi ce, şi artistice, dar e un alt subiect), fi losofi i matematicieni 
britanici Bertrand Russell şi Alfred North Whitehead au publicat 
un opus „gigantic şi inabordabil”, după cum îl califi că laureatul 
Pulitzer, intitulat Prinicipia Mathematica, „inspirată în principal 
de eforturile disperate ale primului dintre autori de a găsi o mo-
dalitate prin care să ocolească paradoxurile cauzate de auto-

Horia Al. Căbuţi
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refereniţialitate din matematică”. Deci tot o evitare a microfoniei! 
O asemenea ambiţie şi tenacitate a implicat eforturi supraumane 
din partea autorilor. Fiecare soluţie de ordonare genera un 
nou paradox („sărutul morţii”), necesitând ajustări pe paliere 
superioare, ajungând astfel la un hăţiş de principii structurate 
pe „o ierarhie complexă (şi infi nită) de niveluri”, adevărată „linie 
Marginot” a logicii, cuprinzând aproape 2000 de pagini. Care a 
fost pariul principal al cutezătorilor englezi? Acela de a formaliza 
întreaga matematică, de a îi curma zborul liber şi năstruşnic 
printre funcţii, şiruri şi operatori specifi ci ingenioşi, ferecând-o 
în simboluri logice oarbe, eliberate de orice element intuitiv, de 
orice legătură cu realitatea fi zică, transformând-o într-un soi de 
„artă pură” fără nici cea mai mică tangenţă cu lumea concretă. 
Tocmai se puneau astfel pe neştiute fundamentele viitoarelor 
limbaje de programare ce ne articulează în clipa de faţă o tot 
mai importantă felie a existenţelor. Schema de bază era oarecum 
simplă: se fi xau aprioric anumite axiome (nedemonstrabile), 
se stabileau câteva reguli de operare, iar din conlucrarea lor 
rezultau o sumedenie de teoreme ce clădeau carnea zidurilor 
inexpugnabilului edifi ciu. Totul bazat exclusiv pe semnul abs-
tract, „lipsit de orice conţinut” având „înlăturată orice fel de 
intuiţie” (vezi formularea originală a lui Gödel de mai sus!) care 
ar fi  putut vicia obiectivitatea sistemului (A. Dumitriu). Întregul 
mega-construct trebuia să fi e consistent (lipsit de contradicţii) şi 
complet (toate adevărurile matematice să poată fi  demonstrate 
prin teoremele sistemului). Cea mai mare spaimă trăită de 
autori era aceea de a nu se trezi, printre cărămizile zidurilor 
fortăreţei, cu ivirea ingenuă a vreunei antinomii, deci să nu 
apară la un moment dat din iureşul teoremelor demonstrate o 
anumită propoziţie, cât şi negaţia ei, drept valabile ambele, ceea 
ce ar fi  transformat întregul eşafodaj într-unul inconsistent (sau 
impropriu, dacă ne amintim de formularea lui Blaga). Și într-
ade văr, au reuşit asta. Numai că „diavolul” Gödel l-a atacat 

Postulatul disimulării (II)
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din cealaltă direcţie, dinspre cea a completitudinii. Ca fi losofi e, 
ideea este preluată din Logica Transcendentală kantiană, aşa 
cum remarcă logicianul italian Piergiorgio Odifreddi, conform 
căreia dacă raţiunea vrea să fi e completă, în sensul atacării unor 
idei transcendentale gen Dumnezeu, sufl et, lume etc., demersul 
sfârşeşete în „antinomii ale raţiunii pure”, vădindu-şi implicit 
inconsistenţa. Similar în registrul său, Gödel a transmis, în acea 
limbă indigestă, într-o traducere a teoremei pe care încercăm să 
o facem şi mai exoterică, faptul că orice sistem logic consistent 
(nesubminat de propoziţii contradictorii), este incomplet 
(conţine cel puţin un adevăr nedemonstrabil prin teoremele 
sistemului). Ori-ori!... Ideea, cum afi rmă „suveranul” Hilbert, 
duce direct la paradoxul lui Epimenide care, transpus în limbaj 
logic, ar căpăta înfăţişarea: această propoziţie este falsă. Sau, mai 
nuanţat, această propoziţie nu poate fi  demonstrată. Colosul 
demonstrativ Russell-Whitehead era spulberat, stârnind panică 
în rândul logicienilor. Năucindu-l până şi pe David Hilbert, me-
tamatematicianul legitimat.

Și urmează partea cea mai difi cilă, aceea de a încerca să 
redăm în termeni cât mai digerabili mecanismul logic demolator 
al lui Gödel la adresa matematicii. E inevitabilă o secvenţă mai 
aridă (cititorii cu formaţie umanistă pur sânge pot să sară peste 
acest paragraf). Cum spuneam, o construcţie formală este 
transpunerea în simboluri logice a unui oarecare sistem (S) 
matematic, să zicem aparţinând teoriei numerelor (cea care se 
ocupă cu proprietăţile şi operaţiile cu numere întregi, pozitive, 
1, 2, 3...). El conţine axiome (datele iniţiale şi nedemonstrabile), 
în cazul de faţă existenţa însăşi a numerelor respective, ce vor fi  
notate cu a, a’, a’’, a’’’..., tocmai în ideea eliminării oricărei legături 
posibile cu concretul. Acestea pot crea şiruri, mulţimi, grupuri, 
combinaţii etc. S are stabilite de asemenea anumite reguli pe 
care le putem aplica, reguli după care axiomele interacţionează. 
Prin ele se pot genera şiruri noi sau elimina altele, se pot extinde 

Horia Al. Căbuţi



414, 2020

 Eseu

sau diminua, se pot include ori exclude termeni etc. De exemplu 
o regulă ar putea fi  aceea că dacă apare într-un şir combinaţia 
a’’’a’’a’ ea poate fi  înlocuită cu M.  Deci, spre exemplu, şirul 
aa’’’a’’a’ devine aM. Notăm operaţia: aa’’’a’’a’→aM. Sau, alta, când 
apare combinaţia aMa, ea poate fi  eliminată din şir. Astfel, şirul 
a’aMaa’ devine a’a’ (a’aMaa’→a’a’). Rezultatele acestor operaţii 
cu axiomele date se vor numi teoreme. La noi, aM sau a’a’ sunt 
acum teoreme, deci adevăruri demonstrate prin/derivate din 
axiomele şi regulile sistemului. Gödel vine însă şi spune că 
oricât de complex ar fi  un astfel de sistem necontradictoriu 
(consistent), există adevăruri ce nu pot fi  demonstrate în 
cadrul lui. Pentru asta, introduce aşa-numita codifi care (sau 
numeraţie) Gödel prin care înlocuieşte cu numere aritmetice 
toate simbolurile axiomatice ori cele semnifi când regulile şi 
operaţiile din sistemul S. Adică orice semn din S. Procedeul e 
oarecum asemănător atribuirii unui număr de identifi care pe 
plăcuţele de inventar ale unor obiecte. De exemplu a se codifi că 
prin 111; a’ prin 112, a’’ prin 113, a’’’ prin 114 ...; M prin 211, ori 
săgeata (→) ia codul 001. Astfel că operaţiunea a’aMaa’→a’a’ se 
transformă, după codifi carea Gödel, în numărul 112.111.211.11
1.001.112.112. Iar teorema ca atare, a’a’, este 112.112, ea putând 
fi  obţinută şi orizontal, în sistemul codifi cat, prin anumite 
complicate metamorfoze aritmetice decise anterior. Dar ce s-a 
întâmplat de fapt? Am intrat cu această procedură pe un alt nivel 
decât cel al sistemului S, şi anume în cel metamatematic (S’) ce 
operează cu reguli aritmetice prestabilite. Acest sistem conţine 
şi operatori mai complicaţi, care nu fac afi rmaţii doar în cadrul 
matematicii numerelor, ci se exprimă şi despre matematica 
numerelor, aşa cum am pomenit mai sus. Astfel de operatori pot 
fi , spre exemplu, demonstrabil sau nedemonstrabil. Fie primul 
111.211.112.113 şi al doilea 111.211.112.114. Acum vom formula 
propoziţia aMa’a’’’. Ea poate fi  formulată în S întrucât e alcătuită 
din axiomele sale. În codifi care Gödel, ea va lua în S’ aspectul: 
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111.211.112.114.  Ce constatăm? Că, odată ajunsă pe palierul 
metamatematic S’, capătă şi sensul subiacent de nedemonstrabil, 
sens ce nu ar putea fi  dedus din axiomele şi regulile existente în 
S. Este efectul recursivităţii, „microfonia”. Ca atare, propoziţia 
aMa’a’’’ din sistemul S, buclând prin sistemul S’, ne transmite că 
nu este demonstrabilă (e indecidabilă), cu toate că ea e adevărată 
în S. Adică: există un adevăr formulabil în sistemul S care nu poate 
fi  demonstrat prin axiomele şi regulile sale. Mai pe scurt, acest 
adevăr este nedemonstrabil. Sau toţi cretanii sunt mincinoşi!... 
Adevăr revelabil doar de la nivelul superior, metamatematic, 
aşa cum, la Lucian Blaga, disimularea cunoştinţelor omeneşti 
nu este vizibilă de la nivelul fi zic al existenţei umane, ci doar 
din nivelul metafi zic al Marelui Anonim. Cu scuzele de rigoare 
adresate logicienilor profesionişti, precizăm că acest exemplu 
este doar o ultra-simplifi care ce implică inevitabil aproximaţii 
probabil supărătoare pentru un expert. Însă ne-am străduit să 
aducem cumva şi la zona de comprehensiune a intelectualului 
nespecialist spectacolul fascinant al logicii formale. Cumva 
analog cu transpunerea unei simfonii de Prokofi ev la capabilităţile 
unei orchestre de estradă, dar care are totuşi importanţa ei, 
lărgind substanţial auditoriul compozitorului rus căruia altfel 
i-ar rămâne inaccesibil. 

Poate că am izbutit eventual doar să mai elucidăm câţiva 
„realişti”. Dacă tot am făcut mica aluzie la domeniul muzicii, 
încercăm o scurtă ilustrare şi pentru „umanişti”, în aceeaşi 
paradigmă a aproximării. E important, pentru a înţelege furtuna 
la furtună, reproşurile tranşante aduse de data aceasta lui Gödel. 
Presupunem că avem un instrument muzical netemperat, să-i 
zicem gödelină. El are în „portofoliu” următoarele disponibilităţi 
(axiome): să emită cele 7 note naturale (la, si, do, re, mi, fa, 
sol), cele 5 ce se pot altera cu diez (do#, re#...), cele 5 alterabile 
cu bemol (lab, sib...). De asemenea dispune în tehnica sa de 
câteva reguli: saltă o octavă în sus (8+), coboară o octavă (8–), 
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opreşte intonarea pentru o pauză de un timp (P1), cântă tare, 
mediu sau încet (f, mf, p) etc. În total 24 de reguli şi axiome. Cu 
acestea se pot compune o serie întreagă de cântece (teoreme). 
Dar vine Gödel şi le codifi că, de data aceasta nu în cifre, ci în 
litere: A, B, C,..., Z. Iar legea ce operează în acest sistem codifi cat 
(„metamuzical”) o stabileşte ca fi ind cea lexicală a limbii române. 
Acum: se poate compune propoziţia/teorema (cântecul): la-
do-mi-solb-P1-do-la-sol#-P1-mi-do-sol#-f-sib-lab-la-P1mi-
fa-8+-do-la-mib-P1-la-P1. Sărind în notaţia Gödel, obţinem 
propoziţia: A-C-E-S-T-C-A-N-T-E-C-N-U-P-O-A-T-E-F-I-C-
A-N-T-A-T. Acest cântec nu poate fi  cântat. Dar el este cântec 
alcătuit în sistemul gödelinei! Paradox. Indecidabil. Toţi cretanii 
sunt mincinoşi! Gödel a spart gödelina. Lexicul (metamuzical) a 
umilit muzica. Douglas R. Hofstadter exprimă şi mai triumfalist: 
numeraţia Gödel s-ar asemăna de-a dreptul cu izomorfi smul lui 
Descartes dintre curbele geometrice şi ecuaţiile algebrice „şi 
care ne deschide o întreagă lume nouă”. Numai că şi acest joc 
sclipitor are „incompletitudinile” lui. Gödel defi neşte la modul 
arbitrar o serie de operaţiuni din sfera sa metamatematică, aşa 
cum arbitrară este codifi carea pe care am atribuit-o cântecelor 
gödelinei în lexicul limbii române. Sunt defi niţii accidentale, aşa 
cum remarcă Anton Dumitriu, iar „prin accident nu se poate 
defi ni nimic”. „Noi nu gândim nimic prin această defi niţie şi nu 
punem nimic ca existent prin ea”. Căci „ea se distruge ea însăşi 
şi nu afi rmă nimic”. Perfect adevărat. Dar putem merge şi mai 
departe: şi judecata lui Dumitriu are „incompletitudinea” ei. Căci, 
să nu uităm, ne afl ăm în arealul logicii formale, care tocmai asta 
se străduie, să elimite orice legături între principiile ei şi existent. 
Să separe ireversibil inteligenţa pură de lestul determinaţiilor 
realităţii. Până la urmă e incompletă matematica, sau Teorema 
incompletitudinii? Sau incompletitudinea incompletitudinii? Se 
ajunge în teritorii cu adevărat halucinante. Logicianul român ia 
necondiţionat partea disciplinei lui Euclid, afi rmând cu tărie că 
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matematica în sine nu poate fi  atacată cu nimic fundamental, iar 
ştiinţele metamatematice care hărţuiesc completitudinea acesteia 
nu o pot face „decât dinspre partea trivială a acestor ştiinţe” 
(subl.n.). Idee surprinzătoare, însă nu lipsită de adevăr, întrucât 
jocul persifl ant al logicii formale se înfăţişează din unghiul 
truditorului cinstit al matematicilor clasice inclusiv în aspectul 
lui frivol. Ajungem într-o nouă buclă recursivă: matematica îşi 
relevă slăbiciunile în metamatematică, iar aceasta la rândul ei 
acţionează asupra matematicii cu latura ei slabă. Epimenide e 
nemuritor...

Lecţia lui Kurt Gödel rămâne însă totuşi zgâlţâitoare: dacă 
vrem să împingem sus de tot puterile raţiunii, ne lovim curând 
de nişte bariere paradoxomorfe care ne introduc în nişte bucle 
auto-referenţiale vertiginoase. E drept, este un joc pur formal. 
Dar oare nu spre acest tărâm tinde întreaga civilizaţie tehnologică 
actuală? Și, din păcate, ce mai rămâne şi din componenta ei 
spirituală? Nu căutăm cu osârdie Inteligenţa Artifi cială (I.A.) 
bazată exclusiv pe acest tip de logică formală (în fapt, nimic 
altceva decât un sistem de computaţie, o procedură, având 
esenţa că „raţionamentul e complet înlocuit de operaţii mecanice 
asupra formulelor” – puncta Gödel la o lecţie susţinută în 
1934)? Nu suntem tot mai deziluzionaţi de capacitatea creierului 
uman de a stoca şi prelucra invazia de date ce ne împresoară 
cu fi ecare zi ce trece tot mai agresiv, asemeni unui drog? Nu 
avem tentaţia şi tendinţa de a ne algoritmiza cugetul în dispreţul 
intuiţiei, imaginaţiei, fanteziei şi simţirii? Probabil că generaţia 
viitoare, poate nu chiar în totalitate, e entuziasmată de acest 
curs al lucrurilor. Constantin Noica prevedea acest aspect încă 
de acum patru decenii: „până şi vieţile oamenilor se vor intrate 
în formă”... În mod personal însă, incompletitudinea gödeliană, 
faptul că ursuzul austriac a aplicat o corecţie nu foarte elegantă 
valului de formalism ce venea peste lume ca un potop, îmi oferă 
o oază de speranţă. Într-adevăr, raţiunea umană e incompletă. 
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Dar asta înseamnă că nici I.A. nu poate ajunge mult mai departe, 
îngrijorător de departe. Cel puţin în viitorul previzibil. Sau, ca 
să îl cităm pe Alan Turing, considerat părintele I.A.: chiar dacă 
va reuşi vreodată un computer să scrie un sonet, el nu va ajunge 
niciodată să ştie că l-a scris. Ceea ce, totuşi, ne mai dă un scurt 
răgaz de linişte.

*
„Plecând de acolo, cugetam în sinea mea: «Într-adevăr, eu sînt 

mai înţelept decît acest om; mă tem că nici unul dintre noi nu 
ştie nimic bun şi frumos, numai că el îşi închipuie că ştie ceva, 
deşi nu ştie; eu însă, de vreme ce nici nu ştiu, nici nu-mi închipui 
(...) dacă nu ştiu ceva, măcar nu-mi închipui că ştiu»” (subl. n.). 
Aceast pasaj rostit de Socrate în Apărarea sa la procesul din Atena 
anului 399 î.Chr. constituie o adevărată săgeată prin timp. Cu 
toate că sensul conferit de gânditorul acuzat este exclusiv unul 
etic, formula a ajuns la noi prin metamorfoze latine în varianta 
ştiu că nu ştiu. Având toate rigorile paradoxului lui Epimenide: 
dacă e adevărată, neştiinţa se auto-contrazice prin faptul că 
a apărut un element de ştiinţă. Iar dacă e falsă, silogismul de-
vine adevărat, neştiinţa fi ind complet determinată. Intrând 
astfel în vortexul aiuritor gödelian care macină cu cuţitele 
sale necruţătoare orice tânjire spre înălţimile imponderabile 
ale judecăţii. Dar şi al celorlalte două legi discutate în prima 
parte (Heisenberg şi Einstein) care, la urma urmei, tot în con-
fi guraţii paradoxale sfârşesc: nu se poate măsura poziţia şi 
viteza particulelor – indecidabilitate pură; timpul meu diferă de 
timpul tău – inconsistenţă fl agrantă. Însă valoarea cea mai mare 
a expresiei socratice, aşa cum a ajuns ea la noi, este într-un fi nal 
una epistemologică, zguduind înseşi temeliile cunoaşterii (idee 
nedorită, în mod sigur, nici de Socrate însuşi, nici de hagiograful 
său, Platon; dar marile cugetări mai îndură uneori şi sculptura 
istoriei): cu cât ştiinţa şi tehnologia avansează, cu atât orizontul a 
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ceea ce rămâne de ştiut, în loc să scadă, se deschide mai larg, mai 
cuprinzător, mai incitant sau mai paralizant, întrezărindu-se alte 
şi alte tărâmuri; apar labirintice bifurcări şi cotloane întunecoase 
cu tot mai multe necunoscute din ce în ce mai difi cil de penetrat. 
Cu cât ştiinţa creşte, cu atât neştiinţa devine copleşitoare. Cu 
cât drumul avansează, ramifi caţiile lui pătrund din ce în ce 
mai adânc în hăţişurile ceţii. Știm câte ceva, dar nu ştim mereu 
mai mult. Acesta cred că e sensul cel mai profund al spuselor 
socratice. O afi rmase de altfel şi Gödel într-una din conversaţiile 
sale cu nedespărţitul său prieten chinez, logicianul Hao Wang, 
reprodusă de Odifreddi: „Nu se poate ajunge la nici un fel de 
cunoaştere absolută, care oricum nu ar fi  comunicabilă, ci doar 
la cunoaşteri mai mult sau mai puţin probabile”. Iar Heisenberg 
îi dă o formulare mai terestră: „aproape nimic nu poate fi  
exprimat clar. Dacă se elimină tot ce este neclar, ceea ce rămâne 
sunt probabil numai tautologii complet neinteresante“. Tragic 
pentru făptura umană? Paradoxal, nu. Lucian Blaga punctează: 
„posibilitatea unei cunoaşteri individuate absolut «obiective» ar 
condamna viaţa şi spiritul creator la stază perpetuă. Posesiunea 
«adevărului transcendent» ar zădărnici creaţia şi ar osândi 
spiritul la repetiţie stereotipă (...) suntem creaturi înadins refuzate 
de adevăr, spre a fi  cu atât mai mult creaturi destinate creaţiei”. 
Și ceea ce marchează concret această condamnare la creaţie şi 
nu la adevăr sunt cele trei legi ştiinţifi ce (Einstein, Heisenberg, 
Gödel) precum şi cea metafi zică, postulatul disimulării (cum 
l-am supranumit în prima parte), încarnată prin Censura lui 
Blaga. Dacă nu ar exista ele, dacă am fi  fost pătruns misterul 
universului şi al materiei, dacă abilităţile noastre logice ar fi  
descifrat transcendenţa, în situaţia în care manifestarea aceasteia 
ar fi  „comunicabilă“, contrazicându-i pe Gödel şi Blaga, dacă am 
şti că ştim, contrazicându-l acum pe Socrate, ce interogaţii, ce 
căutări, ce descoperiri le-ar rămâne de făcut celor ce vin după noi 
(în eventualitatea în care vor mai exista supravieţuitori sănătoşi 
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la cuget după o astfel de cunoaştere...)? Le-am amputa şansa de 
a înfăptui ceva în spirit, abandonându-i necondiţionat jocurilor 
formale debusolante şi goale de substanţă de tipul paradoxelor, 
fără vreo deschidere înspre misterele lumii, înspre „cunoaşterea 
luciferică”, înspre cromatismele derutante ale coralelor lui Bach. 
Înspre tărâmurile de ceaţă ale existenţei. Condamnându-i la 
recăderea în regnul primatelor. Chiar dacă super-tehnologizate. 
Buclă recursivă ce ar închide în derizoriu o întreagă epopee 
umană. Un imens şi inutil sughiţ disonant, cu reverberaţii de 
microfonie.
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Alegerile Franței: 
De la Valéry Giscard d’Estaing la 
François Mitterrand

„Schimbarea în continuitate” 
versus alternativa 
socialismului „à la française” 
(1974-1981)

Partea I

 „Istoria Franței are două ramifi cații: Istoria 
cuceririlor și istoria reformelor”

Valéry Giscard d’Estaing 

„Când Franța se asociază unei mari idei, ele 
fac împreună turul lumii”

François Mitterrand 

VIAȚA POLITICĂ franceză a ultimelor 
decenii ale secolului XX a fost mar ca tă de 

moștenirea gaullistă. Demisia preșe dintelui 
Charles de Gaulle (aprilie 1969), militar și 

Cosmin Victor Lotreanu, 
Consul General al României 
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om de stat, fondator al regimului politic cunoscut sub numele de 
Republica a V-a, în vigoare și astăzi, a fost urmată de mandatul 
lui Georges Pompidou (1969-1974), fost prim ministru al 
aceluiași de Gaulle. Odată cu decesul neașteptat al președintelui 
Pompidou (1974), s-a impus fi resc problema succesiunii. 
Practic, din acest moment, pentru câteva decenii, viața politică 
franceză se va concentra pe două mari curente politice (stânga 
versus dreapta), precum și pe fi gurile dominatoare ale lui Valéry 
Giscard d’Estaing (președinte în perioada 1974-1981), François 
Mitterrand (șef al statului în perioada 1981-1995) respectiv 
Jacques Chirac (președinte în perioada 1995-2007). 

Articolul de față se concentrează cu precădere asupra ale-
gerilor prezidențiale din 1974, proces electoral fi nalizat cu 
ale  gerea lui Valéry Giscard d’Estaing în funcția de președinte 
al Republicii Franceze. Totodată materialul tratează contextul 
pre-electoral al următorului scrutin prezidențial organizat în 
1981. Alegerile din anul respectiv (1981) vor aduce victoria lui 
François Mitterrand, cel care, după 23 de ani de opoziție, va 
deveni primul președinte socialist al Franței post-gaulliste. Care 
au fost cauzele, mai apropiate sau mai îndepărtate, ale acestor 
victorii electorale, ce rol au jucat personalitățile sus-menționate, 
cât de importante au fost dorința de schimbare, uzura politică 
sau ponderea comunicării (la parametri aproape inovatori 
atunci față de cum o percepem astăzi)? Voi încerca să ofer 
răspunsuri tentative acestor întrebări, axat fi ind pe un suport 
bibliografi c de o formă directă, ce a cuprins în primul rând 
mărturiile principalilor actori (Memorii, biografi i, declarații 
publice, dezbateri pre-electorale etc) și meditând în același timp 
la cele afi rmate de scriitorul Jacques Attali: „Niciodată puterea 
nu va pune capăt puterii.” 

Alegerile Franței: de la Valéry Giscard d’Estaing la François Mitterrand...
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Contextul politic este însă cu atât mai interesant și greu de 
rezumat în complexitatea sa. Partidul gaullist UDR („Uniunea 
Democraților pentru Republică”) devine în 1976 RPR („Adunarea 
pentru Republică”) și va fi , până la alegerea lui Jacques Chirac în 
funcția de președinte al Republicii Franceze (1995) locomotiva sa 
politic-electorală; „Republicanii Independenți”, alături de clubul 
„Perspective și Realități”, fondat de Valéry Giscard d’Estaing în 
anul 1965 vor lua forma UDF („Uniunea pentru Democrație 
Franceză”, înfi ințată în 1978, ca partid prezidențial și exponent 
al dreptei politice non-gaulliste) iar François Mitterrand va 
structura mișcarea de stânga în noua formă a Partidului Socialist. 
(1969) Alegerile prezidențiale nu au fost doar „un meci direct” 
cu două reprize (1974/1981) Valéry Giscard d’Estaing/François 
Mitterrand. A existat și „un arbitru”, poate determinant prin 
acțiunea sa politică la acel moment, anume Jacques Chirac. 
Despre acesta din urmă Catherine Nay a scris foarte inspirat că 
„Chirac a contribuit din plin în 1981 la înfrângerea lui Giscard, 
la a cărui victorie în 1974 fusese aproape hotărâtor.” În 1974, 
după moartea lui Georges Pompidou, alegerile prezidențiale au 
adus față în față, pentru prima dată, două personalități: Valéry 
Giscard d’Estaing și François Mitterrand. Pe de o parte fostul 
ministru al economiei și fi nanțelor în timpul președințiilor lui 
De Gaulle și Pompidou, cel care s-a poziționat în lupta electorală 
drept adeptul „schimbării în continuitate” (Giscard d’Estaing), 
autorul unei celebre formule intitulate „Da dar..” („Oui mais..”.) 
în care s-a individualizat ca actor politic în cadrul dreptei 
politice respectiv, pe de altă parte, arhitectul unei noi formațiuni 
politice de stânga (1969/Partidul Socialist/François Mitterrand), 
om politic experimentat, fost ministru în mai multe rânduri în 
regimul politic postbelic al celei de a -IV-a Republici (1946-
1958), legitimat deja de o candidatură în 1965 la președinția 
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statului. François Mitterrand a fost omul politic care, la ale-
gerile prezidențiale din anul 1965, în calitate de candidat al for-
mațiunilor de stânga a reușit în mod neașteptat să intre în al 
doilea tur de scrutin cu o cifră mai mult decât decentă anume 
32% din sufragii. Balotajul De Gaulle/Mitterrand s-a soldat 
evident cu victoria președintelui în exercițiu dar cel din urmă 
s-a impus ca un „challenger” de calibru (45% din voturi), ca 
lider al unei alternative politice la regimul dominant în epocă. 
(cel gaullist) Singura eroare majoră a acestuia a fost poziționarea 
sa în timpul crizei din mai 1968 (dizolvarea Adunării Naționale 
de către Charles de Gaulle și alegerile parlamentare convocate au 
anulat poziția lui François Mitterrand, una de constatare la un 
moment al crizei a existenței unui „vacuum” de putere, liderul 
socialist crezând probabil că revoltele vor reconfi gura întreaga 
scenă politică franceză). Președintele Charles de Gaulle va 
demisiona peste un an, în aprilie 1969, urmare rezultatelor unui 
referendum convocat având ca temă reformarea Senatului și 
înfi ințarea regiunilor. Astfel, la alegerile prezidențiale anticipate 
din același an (1969), din partea socialiștilor va candida Gaston 
Deff erre. Rezultatul obținut s-a dovedit a fi  dezamăgitor. (5,01% 
din voturi) 

François Mitterrand a reușit în anii imediat următori (în-
ceputul anilor ‘70) coagularea stângii politice franceze în jurul 
Partidului Socialist, prin creionarea unui așa-numit „Program 
Comun” (alături de PCF-Partidul Comunist Francez), promovat 
de alianța PS/PCF și lansat la congresul de la Épinal. (1971) O 
garnitură de lideri socialiști (Pierre Mauroy, Michel Rocard, 
Pierre Joxe, Jean-Pierre Chévénement, Claude Cheysson, 
Louis Mermaz etc) s-a alăturat lui Mitterrand, lupta electorală 
fi ind una pasionantă, „la baionetă.” Alianța PS/PCF a fost una 
conjuncturală, strict electorală precum de exemplu atitudinea 
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față de așa-numita „force de frappe.” (armamentul nuclear 
francez). În „Programul Comun” lansat la congresul de la 
Épinal (1971) a fost stipulată renunțarea la arma nucleară, în 
numele unui pacifi sm mai mult sau mai puțin sincer promovat 
la data respectivă de partidele comuniste din vestul Europei. În 
campania prezidențială din 1974 François Mitterrand a fost însă 
foarte nuanțat pe această tematică: „Eventuala renunțare la forța 
nuclear-militară franceză se poate avea în vedere după discuții 
în cadrul conferințelor internaționale cu ceilalți deținători ai 
armelor nucleare în vederea examinării condițiilor posibile ale 
dezarmării.” În același sens, parând anti-gaullismul afi rmat de 
esență comunistă, François Mitterrand a precizat că „este necesar 
să propunem omenirii exemplul unei societăți moderne care 
să poarte mai departe, ca în toate marile momente ale istoriei 
noastre, strălucirea Franței.” Avem de a face în mod evident 
cu un limbaj gaullist prin excelență, după cum de altfel foarte 
inspirat a sintetizat această conduită însuși François Mitterrand: 
„Eu, care nu am fost niciodată gaullist, am refuzat să fi u anti-
gaullist.”  

Valéry Giscard d’Estaing, pe lângă experiența sa îndelungată 
mai ales în domeniul economic și fi nanciar (a fost ministru al 
economiei și fi nanțelor în două rânduri, 1962-1966 respectiv 
1969-1974) a benefi ciat în plus de sprijinul tânărului om 
politic gaullist, membru UDR, Jacques Chirac. „Apelul celor 
43” a însemnat ralierea lui Jacques Chirac, alături de 43 de par-
lamentari francezi, la candidatura prezidențială a lui Valéry 
Giscard d’Estaing, în detrimentul candidaturii „ofi ciale” a 
formațiunii politice gaulliste UDR, cea a lui Jacques Chaban-
Delmas. (prim ministru în timpul președinției Pompidou) Fără 
îndoială Jacques Chirac, fost secretar de stat la Buget sau ministru 
al agriculturii în timpul aceleiași președinții Pompidou, a văzut 
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în Giscard d’Estaing modernitatea, sufl ul inovator de care avea 
nevoie dreapta politică franceză. Cei doi lideri erau foarte tineri 
la acel moment (în 1974 Chirac avea 41 de ani și Giscard 48 
de ani). De altfel aveau să mărturisească acest lucru mai târziu: 
„Eram amândoi mult prea tineri...”

Finala prezidențială din 1974 i-a adus față în față pe Valéry 
Giscard d’Estaing și François Mitterrand. Partidul gaullist UDR l-
a sprijinit pe candidatul Jacques Chaban-Delmas, „Republicanii 
Independenți”, alături de o parte a UDR condusă, după cum am 
spus, de Jacques Chirac, pe Valéry Giscard d’Estaing iar Partidul 
Socialist pe François Mitterrand. În primul tur Mitterrand a 
obținut 43,3% din voturile exprimate, Giscard 32,6%, Chaban-
Delmas 15,1%. Pentru prima dată, înainte de al doilea tur de 
scrutin, a avut loc o dezbatere televizată între cei doi candidați. 
Poate acum, în premieră, rolul comunicării, imaginea, încep 
să devină mult mai importante. Frazele-cheie i-au aparținut 
unui Giscard d’Estaing impetuos, sigur pe el însuși. Perceput ca 
distant, profesoral, acesta a reușit să marcheze puncte inclusiv 
prin afi rmații-țintă de genul „Nu aveți monopol asupra inimii/
sufl etului” (Giscard d’Estaing către Mitterrand) sau „sunteți un 
om legat de trecut prin toată fi ința dumneavoastră iar când se 
vorbește de viitor, acest aspect nu pare și nu poate să vă intereseze.” 
Expresiile verbale sus-menționate sunt cu atât mai interesante 
cu cât referința la viitor a fost o constantă a mișcărilor de stânga. 
Georges Clémenceau (personaj politic francez proeminent al 
perioadei interbelice), referindu-se la liderul socialist Jean Jaurès, 
spunea, nu fără umor, că „recunoaștem un discurs al lui Jaurès 
pentru că toate verbele se conjugă la viitor.” Giscard d’Estaing 
a încercat prin orice mijloace destabilizarea adversarului dar, 
subliniez, destabilizarea și nu dezvăluirea unor aspecte la care 
curtoazia și minimul respect față de competitor impun discreția. 
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Observația se referă la faptul că într-un duel televizat orice 
afi rmație poate induce o stare de nervozitate sau de nesiguranță 
a partenerului de dialog. De exemplu, comentând rezultatele 
electorale din orașul Clermont-Ferrand, Giscard d’Estaing s-a 
adresat lui Mitterrand prin următoarea afi rmație: „Clermont-
Ferrand este un oraș pe care dumneavoastră îl cunoașteți bine.” 
Telespectatorii nu au știut la acel moment că Anne Pingeot 
(prietenă intimă a lui Mitterrand) era originară din Clermont-
Ferrand iar fi ica celor doi, Mazarine, se va naște în decembrie 
1974. Relația lor avea să fi e dezvăluită 20 de ani mai târziu de 
revista „Paris Match”. Duelul televizat, o premieră pentru Franța, 
a fost dominat de Giscard d’Estaing. Franz Olivier-Giesbert, 
citând analiza cotidianului „Le Monde” (12/13 mai 1974) a scris 
că „siguranța șocantă și privirea de sus a celui mai bun elev 
din clasă care știe tot și care nu se poate abține să dea lecții” au 
caracterizat atitudinea lui Giscard d’Estaing. Dialogul dintre cei 
doi este edifi cator în privința celor menționate: 

- François Mitterrand: „SMIC („salariul minim interprofesional 
de creștere”) a fost de 64% din ponderea salariului mediu în 1950 
și astăzi este la un procent de 53%.” 

- Valéry Giscard d’Estaing: „În ce an domnule Mitterrand?” 
- François Mitterrand: „În 1950.” 
- Valéry Giscard d’Estaing: „SMIC nu exista în anul 1950.”
- François Mitterrand: „Exista SMIG.” („salariul minim 

interprofesional garantat”) 
Valéry Giscard d’Estaing: „Nu are nicio legătură. Vă rog, să 

nu coborâm nivelul. Știm bine despre ce vorbim. Să spunem 
lucruri precise. SMIC există din anul 1969.” 

Dezbaterea televizată între cei doi candidați a oferit pe de o 
parte imaginea unui Giscard d’Estaing competent, pe alocuri 
distant și didactic însă cu un puseu foarte inspirat de umanitate 
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(„nu aveți monopol asupra sufl etului”) și, pe de altă parte, cea 
a unui Mitterrand pregătit la rândul său însă mult mai detașat, 
adeseori fără o replică imediată, ofensivă. François Mitterrand 
a și recunoscut „post factum” acest aspect. La atacul lui Giscard 
d’Estaing („Nu doriți să priviți spre viitorul Franței”), Mitterrand 
avea să spună ulterior: „Ascultam, îl priveam cu o detașare 
interiorizată a cărei imprudență am măsurat-o mai târziu... 
Eram acolo pentru altceva.” Mitterrand a părut, cum a scris 
același Franz Olivier-Giesbert, „fără resurse, inhibat, absent în 
față atitudinii unui om cu o memorie de calculator.”

 Alegerile prezidențiale au fost câștigate de Giscard d’Estaing 
cu 50,66% din sufragiile exprimate, Mitterrand obținând 49, 
33% din voturi. O victorie „de justesse” (la limită) fără îndoială 
însă o victorie, asemănătoare cumva, fi e și numai în ponderea 
electorală a dezbaterii televizate și a rezultatului foarte strâns, 
cu duelul Nixon/Kennedy desfășurat cu câțiva ani mai devreme. 
Franz-Olivier Giesbert (autor al studiului biografi c „Mitterrand. 
Une Vie”) a afi rmat că, pentru François Mitterrand, eșecul din 
1974 „va rămâne unul profund, neșters, rana unui destin furat.” 
În acel an acesta din urmă avea 58 de ani, rămânând până la 
fi nalul vieții convins că 1974 a fost șansa sa, cel mai bun moment 
în care trebuia să devină președinte al Franței. „Am fost ales în 
1981....a fost prea târziu. În 1974 ar fi  trebuit să fi u ales. Nu în 
1981”, acestea au fost cuvintele lui Mitterrand adresate lui Franz 
Olivier-Giesbert, într-unul din dialoguri purtat într-o atmosferă 
de „reverie tăcută”, după cum observa autorul sus-menționat.  

Totuși liderul socialist francez va rămâne în arena politică și 
va deveni președinte al statului în anul 1981. Obiectivul politic 
comportă multă răbdare și, după cum a spus compozitorul 
Frédéric Chopin, „timpul este cel mai bun critic și răbdarea 
cel mai bun profesor.” Parafrazându-l totodată pe Georges 
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Clémenceau, timpul va demonstra în acest caz că „eroarea poate 
fi  un adevăr în devenire.” De altfel François Mitterrand a spus 
public că „greșeala cea mai mare nu este eșecul ci incapacitatea 
de a domina eșecul.” Victoria lui Valéry Giscard d’Estaing din 
1974 are cu siguranță mai multe explicații legate de profi lul 
candidaților, puterea de convingere a alegătorilor, competențele 
remarcabile ale amândurora dar și experiența mult mai în-
delungată administrativ-guvernamentală a câștigătorului (în 
calitate de ministru al economiei și fi nanțelor). Un aspect însă 
este de subliniat poate înainte de toate și anume reacția de ultim 
moment a electoratului. Deseori acesta din urmă este temător 
față de schimbare, față de necunoscut, față de o reorientare de 
care se simte atras însă care în egală măsură îi generează un sen-
timent de nesiguranță. Punctul nevralgic l-a constituit alianța 
PS/PCF, exploatată foarte bine de tabăra lui Giscard d’Estaing. 
Unul dintre apropiații acestuia, Michel Poniatowski (om politic 
francez, deputat în Parlamentul European, senator, ministru de 
interne 1974-1977) a afi rmat public că Georges Marchais (liderul 
Partidului Comunist Francez) este „șeful unei formațiuni po-
litice sub tutelă străină.” În același timp a menționat că „toate 
țările cu guvernare comunistă sunt ocupate de trupe sovietice.” 
Chiar dacă ultima propoziție nu este întru totul exactă (a se 
vedea cazul României, de pe al cărei teritoriu ultimele trupe 
sovietice au plecat în 1958), cele spuse de Michel Poniatowski 
au contat foarte mult în reculul unei părți a publicului. Cu toate 
acestea cursa electorală din 1974 s-a încheiat cu un rezultat 
foarte strâns, fi ind evident că forțele politice de stânga nu mai 
sunt condamnate la locul al doilea. A fost limpede că, mai 
devreme sau mai târziu alternanța se va produce, mai ales pe 
fondul uzurii politice a guvernanților, realitate ce deseori nu ține 
seama de meritele incontestabile ale acestora.  
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Alegerile prezidențiale din 1981 (acestea vor constitui obiec-
tul unui alt articol) au avut „aceiași protagoniști, aceleași ri-
tualuri.” Au existat însă câteva mari diferențe. Pe lângă uzura 
politică inevitabilă (Giscard d’Estaing afi rma că „niciun rege al 
Franței nu ar fi  reales după 7 ani”), contextul economic difi cil al 
începutului deceniului opt al secolului XX în special „șocurile 
petroliere” și nu numai, a existat un factor politic intern care a 
înclinat balanța. Este vorba de același Jacques Chirac. Cauzele 
trebuie căutate în contextul post-electoral al anului 1974. 
Noul președinte francez l-a desemnat pe Jacques Chirac ca 
prim ministru. Citat de Gilles Martinet, François Mitterrand 
a declarat la momentul nominalizării lui Chirac: „Giscard co-
mite o imensă eroare. Numește prim ministru pe singurul om 
capabil de a reconstitui partidul gaullist.” „Politica nu înseamnă 
recunoștință”, au fost cuvintele aceluiași Mitterrand, trimiterea 
fi ind la ralierea „grupului celor 43” în sprijinul candidaturii lui 
Giscard. Istoria avea să îi dea dreptate lui François Mitterrand. 
Jacques Chirac a fost prim ministru pentru următorii doi ani 
și a demisionat la 26 august 1976. Este adevărat că președintele 
francez a afi rmat public că „a guverna înseamnă a reforma” și 
că Franța trebuie să fi e „un imens șantier de reforme.” Totodată 
însă a spus că „voi guverna direct cu miniștrii mei”, afi rmație ce 
a stat la baza, desigur alături de multe alte acte politice, gripării 
mecanismului de coordonare pe linia președinte/prim ministru 
și, de ce nu, diminuării personalității și autorității premierului. 
La 26 august 1976, pentru prima dată în istoria Republicii a-V-a, 
un prim ministru a demisionat printr-un act voluntar unilateral, 
cu următoarele cuvinte: „Nu dispun de mijloacele pe care le 
estimez a fi  necesare pentru a asuma în mod efi cace funcția 
de prim ministru. În aceste condiții am decis să pun capăt 
mandatului.” Demisia lui Jacques Chirac a fost unul din factorii 

Alegerile Franței: de la Valéry Giscard d’Estaing la François Mitterrand...



58 4, 2020

Eseu

determinanți ai rezultatului alegerilor prezidențiale din 1981. 
Un alt pas a fost însă cel al alegerilor pentru primăria Parisului. 
(1977) Paradoxal Giscard d’Estaing a fost cel care a susținut ca 
Parisul trebuie să aibă un primar ales și un consiliu municipal. 
Președintele l-a susținut pe Michel d’Ornano, un apropiat și 
primar în funcție al orașului Deauville, pentru a fi  primul edil 
ales al capitalei franceze. Jacques Chirac, fondatorul noului 
partid gaullist RPR („Adunarea pentru Republică”, înfi ințat 
la 5 decembrie 1976), și-a anunțat la rândul său candidatura 
la 19 ianuarie 1977 și, ulterior, a câștigat alegerile municipale 
respective. Pentru o perioadă lungă (1977-1995), Jacques Chirac 
va fi  primar al Parisului, o funcție de înaltă reprezentativitate, 
trambulină pentru viitoare demnități publice de prim rang. 
Ruptura între cei doi oameni politici s-a accentuat (Giscard 
d’Estaing avea să declare că „există oameni politici conceptuali 
și oameni politici agitați”, trimiterea la Chirac fi ind evidentă) și a 
devenit irevocabilă odată cu apropierea alegerilor prezidențiale 
din 1981. Indiferent de motivele ce au stat la baza acestui divorț 
politic, relația Giscard d’Estaing/Chirac va infl uența profund 
peisajul politic francez, având consecințe directe, fi e și numai 
dacă ne raportăm la următoarele alegerile prezidențiale. Până 
la urmă, fără a știrbi cu nimic statura și calitățile politice in-
discutabile ale protagoniștilor, cuvintele rostite odinioară de 
fi losoful, scriitorul și deopotrivă diplomatul Joseph de Maistre 
își demonstrează perenitatea: „Omul este însetat de putere, 
infi nit în dorințele sale și mereu nemulțumit de ceea ce are.” 

În cartea sa „Le Pouvoir et La Vie”, Valéry Giscard d’Estaing 
evocă într-o manieră literar-memorialistică proprie unui 
mem bru al Academiei Franceze (din anul 2003), singurătatea 
omului politic, importanța deciziilor sale, îndoielile, întrebările, 
nesiguranța, frământările absolut fi rești însă puțin cunoscute de 
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public: „Voi reuși, în câteva luni, să îmi conving compatrioții să 
intrăm împreună în deceniul opt? Vor prefera ei un alt partener? 
Voi face tot posibilul să îi conving dar anumite semne îmi indică 
deja că lupta va fi  necruțătoare, de o neobișnuită îndârjire...Văd 
Veneția, piața cea mare, mulțimea de siluete diverse ce stau la 
coadă la debarcader, neschimbatul palat al Dogilor... Este ora 
prânzului, razele soarelui sunt verticale, nu există umbră. În 
față-nimic. În spate laguna este umbra noastră, această mare 
prăpastie caldă și misterioasă, asemănătoare anilor ce vor veni...”. 
Valéry Giscard d’Estaing a refl ectat asupra inevitabilei distanțări 
între omul politic și electorat pe care a defi nit-o drept „această 
extraordinară neînțelegere ce îndepărtează pe guvernanți de 
guvernați și îi face să creadă că aparțin unor tipologii umane 
diferite.” Probabil uzura politică, incapacitatea de a onora toate 
promisiunile și așteptările, dezamăgirile, rivalitățile ce antrenează 
prin ele însele încetinirea sau chiar abandonarea unor proiecte, 
toate acestea au dus peste ani la un climat politic și social cu 
totul diferit. Citez cuvintele aceluiași Giscard d’Estaing: „De la 
entuziasmul debutului, tânăr și încrezător, izvor al unei campanii 
scurte, până la linia fi nală de sosire, acest tăvălug înspumat 
sub care am întrezărit ambuscada amenințătoare și mortală a 
recifurilor.”

Discursurile lui Valéry Giscard d’Estaing au cuprins invariabil 
și constant câteva expresii-cheie anume reformă, continuitate, 
inovație. Avem de a face cu un paradox doar aparent dar care 
a păstrat, cred eu, maniera sa difi cilă de încadrare în tipare 
determinate. Giscard d’Estaing, adeptul așa-numitei „schimbări 
în continuitate”, a defi nit-o (deseori cuvântul schimbare apare 
în discursurile electorale ale multor oameni politici, mai mult 
sau mai puțin încărcat de conținut) ca o necesitate, una punctată 
însă de necesare nuanțări. A schimba, în viziunea sa, înseamnă 
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„a ști să te adaptezi timpului”; „Schimbarea nu este o preferință 
anume.” Încă de la începutul mandatului său, publicația „France 
Soir” a subliniat importanța inovării în politică însă, în egală 
măsură, a avertizat asupra „schimbărilor excesive.” Deși to-
nalitatea discursului de învestire în funcția de șef al statului a 
fost una plină de curtoazie (o caracteristică a protagoniștilor 
vieții politice franceze postbelice) Giscard afi rmând că „adresez 
primul salut, al noului președinte al Republicii, tuturor celor care, 
în această competiție, au aspirat la această demnitate și au avut 
capacitatea să o facă, în special domnului François Mitterrand și 
domnului Jacques Chaban-Delmas”, totuși declarațiile sale s-au 
axat pe necesitatea înnoirii. („O eră nouă a politicii franceze”) 
În câteva cuvinte președintele Giscard d’Estaing s-a defi nit 
drept „un reformator tradițional”. Punctul său vulnerabil, așa 
după cum o afi rmă chiar acesta în cartea sus-menționată („Le 
Pouvoir et la Vie”) a fost fenomenul de respingere al tolerării 
atacurilor personale pe care le-a resimțit pe deplin și care au 
erodat bazinul său electoral. Giscard a declarat că „trebuie lăsate 
lucrurile de proastă calitate să moară în propria lor otravă.” 
Interesantă a fost mărturia sa privind propriul blocaj psihologic 
determinat tocmai de atitudinea de respingere sus-menționată 
(„întreaga mea energie s-a concentrat spre protejarea completă 
a vieții mele, neglijând realitatea exterioară”) și soluția avută 
în vedere pentru a depăși acest impas. Vindecarea sufl etească 
a fost posibilă datorită „utilizării aceleiași funcții pentru un alt 
obiectiv”, „pledoariei pentru o altă cauză, pe un alt subiect.” 
Giscard d’Estaing a precizat că „este imposibil, cred eu, să poți 
spera să vindeci o sensibilitate în momentul în care aceasta a fost 
rănită până la resortul ei cel mai intim. Pe scurt, a suferi trece 
dar a fi  suferit nu.” 
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Omul politic descoperă o nouă dimensiune a puterii atunci 
când nu o mai exercită. Valéry Giscard d’Estaing a trecut și prin 
această experiență. Puterea ca experiență umană, greutatea, 
ponderea reală a acesteia versus omul politic cu dorințele, 
credințele dar și slăbiciunile sale. Puterea politică în Franța 
anilor 1980 a trebuit să se adapteze mai mult sau mai puțin 
reușit unui „mixtum compositum” a ceea ce Gilles de Margerie 
a denumit drept „revoluție liberală mascată vest-europeană 
prin economie de piață funcțională pe deplin” și mecanismele 
sale concurențiale respectiv echilibrul necesar în raport cu tot 
ceea ce înseamnă „cucerire socială.” Chiar dacă probabil acesta 
a fost debutul unui proces de durată totuși cele două concepte 
alăturate vor genera un plus de implicare civică (din ce în ce 
mai accentuată) pe parcursul următoarelor decenii. Mă refer 
aici la punctul de vedere propriu socialismului francez, cel al 
unei „reorientări economice printr-un plus de etatism ce însă nu 
trebuie confundat cu planifi carea și care nu poate pune în poziție 
de inferioritate logica pieței.” Mergând pe un echilibru între 
dorința de schimbare proprie alegerii lui François Mitterrand 
ca președinte al Republicii Franceze (1981) și reticența reală a 
oricărei societăți la schimbare și reformă (reușită sau mai puțin 
reușită, după caz), politicile guvernelor franceze de stânga din 
anii 1981-1986 (guvernul Pierre Mauroy 1981-1984, guvernul 
Laurent Fabius 1984-1986) nu au pus niciun moment în discuție 
orientarea europeană și euro-atlantică a statului ci doar o ajustare 
spre ceea ce a purtat denumirea de „economie de piață cu o pu-
ternică implicare socială, cu un voluntarism politic generator al 
unor reforme ce accelerează evoluția societății.” De altfel, după 
euforia succesului electoral din mai 1981, guvernarea socialistă 
franceză a trecut destul de rapid la politica de rigoare economică. 
(1982) Liderii Partidului Socialist, Pierre Mauroy și Michel 

Alegerile Franței: de la Valéry Giscard d’Estaing la François Mitterrand...
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Rocard, într-un inspirat joc de cuvinte vor rosti și promova 
formula „la rigueur est de rigueur.” („rigoarea se impune”)

Echilibrul sus-menționat (balanța economie de piață/evoluție 
socială) a însemnat însă, poate înainte de toate, un proces lent 
dar ireversibil al creșterii corectitudinii politice în termeni de 
morală și etică. Au existat oameni politici care au conștientizat 
nașterea procesului respectiv și au refl ectat la cele scrise de 
Immanuel Kant anume că „onestitatea este cea mai bună politică”. 
Un exemplu este conduita lui Pierre Mendès-France (om politic 
francez, parlamentar și prim ministru în timpul Republicii a-
IV-a). Cuvintele sale (dialog cu istoricul Jean Lacouture) sunt 
edifi catoare în privința atitudinii omului politic, mesajelor 
sale, absolutei credibilități ce se câștigă cu greutate și se pierde 
repede și deseori ireversibil: „Oamenii politici ai zilelor noastre 
ar trebui să caute înainte de orice adaptarea la sentimentele 
dominante ale concetățenilor noștri, menajarea sau fl atarea 
continuă a tendințelor pe care le atribuim lor, prin concesii și 
disimulări continue? Sau ar trebui să se lupte pentru ceea ce 
estimează a fi  alegerile cele mai importante, mai determinante, 
mai serioase pentru viitor, pentru a face să prevaleze deciziile 
necesare pentru redresarea țării?... Eu nu cred, cum o fac alții, 
că trebuie să știm să mințim cetățenii pentru că ei vor suporta 
primii consecințele.”

 Atitudinea față de actul guvernării poate fi  înțeleasă prin 
propriile afi rmații ale oamenilor politici pe acest subiect. 
Giscard d’Estaing a declarat, după cum am menționat, că „a 
guverna înseamnă a reforma”, François Mitterrand a afi rmat 
că „a guverna nu înseamnă a răsplăti”, iar Pierre Mendès-
France a văzut în guvernare o alegere: „A guverna înseamnă 
a alege.” Tipologii diferite, atitudini diferite față de exercitarea 
actului puterii, poate și aceasta este de natură a face politica 

Cosmin Victor Lotreanu
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mai pasionantă, însușind pe deplin cele afi rmate de fi losoful și 
biologul francez Jean Rostand: „În politică este mai ușor să fi i 
profet decât judecător.” 

Închei acest articol (prima sa parte) cu observația cred eu 
foarte importantă legată de formarea și competențele omului 
politic francez din ultima parte a secolului XX respectiv prima 
parte a secolului XXI. Constituția Republicii a-V-a (1958) a 
instituit și fundamentat o mult mai mare autoritate acordată 
șefului statului, ales și legitimat prin votul națiunii. Suntem 
departe de observația amuzantă a lui Georges Clémenceau 
din anii interbelici („Viața m-a învățat că sunt două aspecte 
de care putem foarte bine să ne lipsim: Prostata și președintele 
Republicii”) cuvinte rostite cu trimitere la regimul politic par-
lamentar instabil al Republicii a-IV-a. Însă trebuie precizat că 
practic toți liderii politici ai Franței post-gaulliste, înainte de a 
aspira la funcții de demnitate publică la nivel central, au profesat 
la nivelul administrației locale. Valéry Giscard d’Estaing a fost 
consilier municipal la Chamalières, François Mitterrand primar 
la Chateau Chinon, Jacques Chirac edil al Parisului, Alain Juppé 
(prim ministru 1995-1997) primar la Bordeaux, Michel Rocard 
(prim ministru 1988-1991) la Confl ans St. Honorine, Pierre 
Mauroy (prim ministru 1981-1984) la Lille, Laurent Fabius (prim 
ministru 1984-1986) la Le Grand-Quevilly, Edouard Philippe 
(prim ministru 2017-2020) la Le Havre, Jean Castex (actualul 
premier francez) la Prades și exemplele pot continua. Este un 
aspect foarte important legat atât de școala administrației cât 
și de cunoașterea îndeaproape a realităților la nivel local. După 
cum inspirat a afi rmat publicistul și omul politic francez Emile 
de Girardin, „administrația, într-o țară mare, este țara însăși.”   

Alegerile Franței: de la Valéry Giscard d’Estaing la François Mitterrand...
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Arte vizuale

Dalina Bădescu

Aurel Dumitru 
– structuri, efi gii, axiome

CREAŢIA lui Aurel Dumitru nu mi zea ză 
pe impactul vizual imediat, pe im pre-

sionarea retinei prin culori şi volume violente, 
ci apelează la un alt tip de înţelegere, unul 
mult mai puţin direct şi facil. Realizate în 
tehnici mixte, misterioase de multe ori prin 
camufl area suporturilor şi a materialelor pri-
mare folosite, lucrările obligă la analiză şi 
refl ecţie. Fie că este vorba despre structuri tur-
bionare din care abia se conturează chipuri 
şi siluete abstractizate, fi e despre arhitecturi 
imemoriale, solide, amintind de monoliţii 
pre istorici, lectura acestora necesită un de-
mers în primul rând intelectual, în care im-
portantă este atât descifrarea codului, cât şi 
a mesajului. 

Dalina Bădescu, 
istoric de artă și pictor, 

București
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Având o formaţie artistică pluridisciplinară, Aurel Dumitru 
creează în afara limitelor tradiţionale care privesc artele în mod 
separat, lucrările lui fiind în acelaşi timp pictură, sculptură şi 
arhitectură, legate între ele şi susţinute de o complexă gândire 
scenografică. Machete pentru temple de meditaţie, în care 
privirea este dirijată printre structurile ce amintesc de marile 
arhitecturi antice, locuri de odihnă vizuală, în care textura ma-
terialului revine în prim plan, jocuri de volume monocrome 
pe suporturi plane, amintind de compoziţiile lui de Chirico, 
toate fac parte dintr-o vastă lume organizată până la cel mai 
mic detaliu, esenţializată şi purificată. Este un univers dedicat 
gândului, raţiunii, spiritului detaşat de materie şi de memoria 
biologicului. 

Chiar şi atunci când avem de a face cu compoziţii figurative, 
în sensul că privitorul poate identifica anumite volume ca fiind 
siluete umane, acestea sunt mai degrabă carcase golite de sens 
imediat, circumstanţial, devenind efegii şi forme axiomatice. 
Privindu-le în întregul lor, şi nu prin decupaje, lucrările cu per-
sonaje ale lui Aurel Dumitru au ca intenţie primară cercetarea 
limbajului plastic, apropiindu-se mai degrabă de compoziţiile 
timpurii ale lui Jackson Pollock, în care contururile chipurilor 
se dizolvă într-un turbion expresionist puternic, din care se nasc 
liniile şi structurile unei noi lucrări abstracte. Aurel Dumitru 
nu face pasul către abstract-expresionism, chiar dacă direcţia 
este anunţată în unele lucrări, ci optează pentru structură şi ri-
goare, pentru un univers matur, care a ajuns în punctul optim al 
capacităţii sale de auto-reflecţie. 

Ordinea şi compoziţia definitivă sunt cele două caracteristici 
esenţiale ale lucrărilor minimaliste, în care schimbările subtile 
de culoare, acoperind întreg spectrul cromatic, dirijează lec-
tura spre o abordare postmodernă, în care trimiterile sunt atât 

 Arte vizualeAurel Dumitru – structuri, efi gii, axiome
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către istoria artei, cât şi către aceea a ştiinţei. Îi regăsim aici 
pe Pitagora, pe Arhimede, pe Newton sau pe Einstein prin ine-
vitabila asociere pe care memoria noastră culturală o crează în 
faţa acestui tip de lucrări. 

Departe de a fi o prezenţă zgomotoasă, Aurel Dumitru ră-
mâne mai degrabă un solitar în peisajul artistic românesc con-
temporan, lucrările lui având ca miză exact ieşirea din trăirea 
imediată, efemeră, prin renegarea experienţei epicuriane în fa-
voarea uneia spirituale, de tip zen.

Dalina Bădescu
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Aurel Dumitru 

Studii: 
Liceul de Arte Plastice, Timişoara; Institutul de Arte 
Plastice „Nicolae Grigorescu”, secţia pictură-sce-
nografi e, Bucureşti. Membru al Uniunii Artiştilor 
Plastici din România, fi  liala Arad şi Oradea. Doctor în 
Arte vi zuale al Universităţii de Vest Timişoara.

Expoziţii personale: 
1990 – Galeria „Eforie”, Bucureşti; 1992 – Complexul expoziţional al UAP 
Cluj Napoca; 1994 – Artă monumentală, Sala Unirii, Alba Iulia; 1996 – Galeria 
Naţională „Delta” Arad; 1997 – „Clubul Artelor” Alba Iulia; 1999 – Iconostas, 
Biserica din Veza, Blaj; 2001 – „Muzeul Ţării Crişurilor”, Oradea; 2007 
– Galeria „Passe-Partout”, Sibiu; 2008 – Galeria „KronArt”, Braşov; Galeria 
„Helios”, Timişoara; Muzeul „Augustin Bunea’’, Blaj; Biblioteca „Astra”, Sibiu; 
2009 – Galeria „Arcade 24”, Bistriţa; Galeria „Frezia”, Dej; 2010 – Galeriile de 
Artă ale UAP, Târgu Mureş; 2011 – Galeria „Arta”, Craiova; 2012 – Galeriile 
„Artex”, Râmnicu Vâlcea; 2013- Galeria de Artă „Dana”, Iaşi; 2016 – Galeriile 
de Artă Reşiţa, 2018 – Iconostas Biserica greco-catolică Cistei, Judeţul Alba, 
2019 – Galeria de Artă „Forma”, Deva; 2020 – Muzeul de Artă Modernă şi 
Contemporană Pavel Şuşară, Bucureşti.

Expoziţii colective: 
1982-2018 – Alba Iulia, Aiud, Arad, Baia Mare, Bacău, Buzău, Bistriţa, Braşov, 
Bucureşti, Blaj, Cluj Napoca, Iaşi, Piatra Neamţ, Resiţa, Râmnicu Vâlcea, 
Târgovişte; 1991-2018 Saloanele de primăvară-toamnă-iarnă la Alba Iulia, 

Album



68 4, 2020

Arad, Oradea, Sibiu; 1998- 2007 – Bienalele Naţionale de sculptură mică, 
Arad; 1997-2015 – Taberele internaţionale de artă I.M. Clain, Blaj; 2018 – Ta-
băra naţională de artă Hărman, Braşov; 2017 – Galeria Naţională „Delta”, 
Arad, 2018 – Arad „BienialArt”, 2019 – Galeria Naţională „Delta”, Arad, 
„BienialArt”, Expoziţia de miniatură MAMCO Pavel Şuşară, Bucureşti.

Expoziţii de grup în străinatate:
1998 – Arnsberg, Westfalia, Germania; 1994 – Academia Romană din Roma, 
Italia; SUHA – Complexul Expoziţional „San Michele”, Roma, Italia; 1996 
– Complesso S. Agostino, Roma, Italia; Basel, Elveţia; Kaposvar, Ungaria; 
1999 – Academia Română din Roma, Italia; 2000 – Banca Popolare di 
Milano, sede di Roma, Italia; 2001 – „Studio d’arte Capocroce”, Montecelio, 
Italia; Academia Romană din Roma, Italia, 2002 – Complesso, „S. Agostino” 
Recanati, Italia; „29th International Congres son Art and Commnication” 
Fairmonth – Waterfront Hotel, Vancouver, Canada; 2007- World Forum 
Washington DC, Hotel Palomar at Dupont Circle, SUA; 2008 – World 
Forum „St. Catherine’s Colleage Oxford”; Debrecen Pecs: Ungaria; Osijek 
: Croaţia, Pilsen: Cehia, Pochlarn: Austria; Republica Moldova: Chişinău, 
Italia: Mandela; 2010 – Academia Română din Roma, Italia; 2015 – Luovres: 
Franţa, 2019 – Latina: Italia.

Lucrări în colecţii particulare: 
România, Canada, Elveţia, Germania, Grecia, Italia, Olanda.

Aurel Dumitru Album



1. Aurel Dumitru, Mobil



2. Aurel Dumitru, Spectral



3. Aurel Dumitru, Umbre 1



4. Aurel Dumitru, Umbre 2



5. Aurel Dumitru, Mobil 2



6. Aurel Dumitru, Quatrum1



7. Aurel Dumitru, Quatrum 2



8. Aurel Dumitru, Quatrum 3



9. Aurel Dumitru,  Centrum 1



10. Aurel Dumitru, Centrum 2



11. Aurel Dumitru, Centrum 3



12. Aurel Dumitru, Spectrum 2
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„Îmi place să mă plimb 
dimineaţa prin rouă desculţ”
Interviu cu dirijorul şi compozitorul 
Sabin Păutza

Domnule profesor Sabin Păutza, după cum 
ştiţi, de-a lungul anilor am scris în mai multe 
rânduri despre Dvs. De aceea, pentru început, 
vă propun doar să punctăm marile perioade 
din viaţa Dvs. Ce amintiri deosebite păstraţi 
din anii de început de viaţă şi ai adolescenţei 
petrecute în Câlnicul natal, devenit azi cartier 
al Reşiţei? 

Am făcut şcoala primară la Câlnic, pe 
vremea aceea localitate limitrofă Reşiţei, aşa 
cum aţi spus. Acolo a început şi activitatea 
mea muzicală. Când aveam doar nouă ani, 
am descoperit în şcoală un armoniu la care 
profesorul Munteanu (directorul şcolii) cân-
ta şi ne acompania când făceam cor. Eram 
fascinat de sunetul neobişnuit al acestui ins-
trument, iar din cauză că încăperea în care 
era păstrat era încuiată, intram prin pod şi 
cântam doar noaptea, când nu era nimeni în 

Sabin Pautza, 
compozitor, dirijor, profesor 

universitar, doctor în muzică, 
cu o impresionantă carieră, 

atât în România, cât şi în 
străinătate.  După mai bine 

de 25 de ani petrecuţi în 
Statele Unite, a revenit pe 

meleagurile natale, la Reşiţa.
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şcoală. La un moment dat m-am trezit cu directorul în spatele 
meu şi m-am temut că mă omoară. Nu m-a omorât, nici nu m-a 
bătut, doar m-a întrebat de unde ştiu să cânt la armoniu. I-am 
răspuns că nu ştiam, că atunci încercam... Mi-a întins cheiţa de 
la uşă şi mi-a spus să nu mai intru prin fraudă. Directorul şcolii 
şi-a dat seama că e vorba de un caz deosebit şi m-a recomandat 
profesorului Karol Tirier, care era directorul Școlii de Muzică 
din Reşiţa şi dirijorul corului de ţărani de la Câlnic. Timp de zece 
ani profesorul Tirier m-a luat sub aripa lui. După ce am intrat la 
liceu, la Reşiţa, am urmat şi cursurile şcolii de muzică. Profesorul 
Tirier mă lua şi acasă la el şi lucra zece ore pe săptămână cu mine. 
Pot să spun că primul om care mi-a ghidat paşii, m-a încurajat şi 
m-a instruit, a fost acest om extraordinar, Karol Tirier. Zeci de 
ani mai târziu, când s-a stabilit în Germania, venea la concertele 
mele de la Hamburg şi München şi se lăuda, pe bune, că el m-a 
descoperit şi cu el am început muzica în urmă cu 50 de ani. 

Să revenim la anii de început... 
Am urmat liceul la Reşiţa, secţia reală, care mi-a prins foar-

te bine pentru că, după părerea mea, muzica nu e altceva decât 
materie sonoră, organizată după principii matematice. La 
terminarea liceului i-am arătat tatălui meu două diplome, una 
de la liceu şi una de la şcoala de muzică. A fost surprins pentru 
că el n-a ştiut că în fi ecare zi, de la trei la opt, eram la şcoala 
de muzică. Fiind „notareş”, cum se zicea la vremea aceea, tata 
era tot timpul plecat prin cele şapte sate din jurul Reşiţei, unde 
trebuia să-şi facă meseria. Atunci i-am spus că eu voi da admitere 
la Conservator. După cum ştiţi pe vremea aceea se intra foarte 
greu la unele facultăţi, indiferent că dădeai examen la medicină, 
politehnică sau muzică. La admitere erau 12-14-15 candidaţi 
pe un loc. Tata, convins că nu intru la conservator, mi-a spus: 

Interviu cu dirijorul şi compozitorul Sabin Păutza
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„Du-te, că pe tine te aşteaptă ăia să intri!”. Când m-am întors şi 
i-am spus nu numai că am intrat, dar am obţinut şi bursă, aşa 
că nu trebuia să mă întreţină, a fost cel mai nefericit om. După 
mulţi ani, deşi n-a recunoscut niciodată că se lăuda cu mine, mi 
s-a spus că ieşea în poartă şi îi spunea vecinului Johann: „Vezi că 
diseară la televizor se transmite de la Ateneu concertul dirijat de 
copilu’ meu”. Dar mie nu mi-a spus niciodată că am făcut bine 
că am urmat ce mi-a plăcut.   

După absolvirea Universităţii Naţionale de Muzică din 
Bucureşti, specialitatea dirijat şi pedagogie muzicală (1965), timp 
de 19 ani v-aţi dedicat vieţii muzicale şi implicit universitare de 
la Iaşi. Vorbiţi-ne despre ascensiunea Dvs. rapidă în plan pro-
fesional!

După terminarea facultăţii, Dumnezeu a vrut ca eu să fi u luat 
de rectorul Conservatorului „George Enescu” din Iaşi, care era în 
comisia de repartiţie, cel care reînfi inţase acest conservator prin 
anii ’60, şi avea nevoie de cadre tinere. Deşi am fost repartizat 
iniţial la Liceul de Muzică din Arad, am dat un concurs formal 
la Iaşi şi după vreo două luni de armată, în 1965, am început să 
predau, fi ind angajat ca asistent provizoriu, numai că eu n-am 
asistat pe nimeni. Aveam 23 de ani şi am început să predau la 
anul al treilea, între studenţi fi ind şi membrii formaţiei Roşu şi 
Negru, care aveau 20 de ani. Se uitau studenţii la mine ca la un 
coleg, iar când am intrat în clasă nici nu s-au ridicat în picioare. 
Noroc că după mine a intrat profesorul Stoia şi le-a spus că 
sunt noul lor profesor de armonie şi să mă asculte aşa cum l-ar 
asculta pe el. Iar eu m-am aşezat la pian, am cântat Jimi Hendrix 
şi Beatles şi i-am cucerit pe vecie. La vremea aia eram singurul 
dascăl care preda armonia clasică cu exemple din Rolling Stones 
şi cei amintiţi înainte.

Interviu cu dirijorul şi compozitorul Sabin Păutza
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Bine, dar nu numai pentru cariera profesională Iaşul a fost 
ideal?

Nu, chiar dacă începeam cariera la Londra sau Viena, nu 
găseam un cadru ideal ca la Iaşi, nu aveam asemenea condiţii. 
Iaşul a fost un centru extraordinar. Avea poeţii lui, actorii lui, 
Editura Junimea, Universitatea... În cei 19 ani (1965-1984) cât 
am stat acolo, am întâlnit un climat, o atmosferă propice ca să 
mă dezvolt ca dirijor, orchestrator, compozitor şi nu în ultimul 
rând profesor. 

Cu toate că în 1984 aveaţi o poziţie socială şi profesională 
demnă de invidiat, eraţi cadru universitar şi conduceaţi orchestra 
Conservatorului „George Enescu” din Iaşi, aţi plecat din ţară? Ce 
v-a determinat să renunţaţi la tot, inclusiv la soţie şi cele două 
fi ice? 

La cele spuse de dumneata aş adăuga corul Animosi, cel mai 
bun cor studenţesc din ţară, pe care l-am înfi inţat şi condus timp 
de zece ani. Cu aceste formaţii mergeam în străinătate de trei-
patru-cinci ori pe an, numai că în 1984 cei de la securitate îmi 
făcuseră un dosar din cauza bancurilor pe care le spuneam peste 
tot pe unde mergeam. Adevărul e că toată viaţa am făcut bancuri, 
înainte despre Gheorghiu-Dej, despre Ana Pauker şi Ceauşescu, 
iar acum fac bancuri despre Orban şi Iohannis. Sigur, înainte 
de Revoluţie era o crimă să faci bancuri cu Gheorghiu-Dej şi 
Ceauşescu, aşa că m-am trezit că dosarul meu a fost oprit şi nu 
puteam pleca din ţară. Ţin minte că prin 1983 am fost invitat de 
un mare dirijor la Praga, unde urma să mi se cânte prima mea 
simfonie. M-am dus la Paşapoarte şi le-am spus că plec sâmbătă 
cu avionul, particip seara la concert, mă întorc duminică, iar luni 
sunt la cursuri şi nu le cer niciun ban pentru că am nişte mărci 

Interviu cu dirijorul şi compozitorul Sabin Păutza
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în cont acolo. Nu mi-au spus că nu-mi dau drumul, dar mi-a 
venit aprobarea după două săptămâni de la data concertului. În 
primăvara aceea am invitat-o la prânz la mine acasă pe o mare 
solistă, Elena Cernei, care urma să cânte seara cu orchestra 
fi larmonicii pe care o dirijam eu. În timp ce eram la masă, 
fi ica mea cea mică, care avea doi ani şi jumătate, a ieşit de sub 
masă cu un microfon. Elena Cernei, care era soţie de colonel de 
securitate, când a văzut microfonul mi-a făcut semn să tăcem şi 
să ieşim pe balcon să bem o cafea. Tot ea mi-a spus că mi s-a pus 
microfon pentru că îi interesa ce vorbim noi în bucătărie şi mi-a 
mai zis să-l pun înapoi, să nu se prindă că l-am găsit. Atunci 
m-am dus la Iliescu, care era prim secretar la Iaşi, i-am spus 
că sunt membru de partid şi cei de la securitate mi-au refuzat 
plecarea. Ion Iliescu mi-a spus să-i las să-şi facă treaba că şi pe el 
l-au cercetat. Tot în primăvara lui 1984, primesc un telefon de la 
Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor, unde eram membru. 
(Am fost cel mai tânăr membru la ora aceea al Uniunii. La 26 
de ani am luat premiul Academiei, cel mai mare premiu din 
România). Prin telefon am fost anunţat că sunt trimis în SUA 
cu ocazia schimburilor culturale între state, care se făceau pe 
vremea aceea. Eu nu credeam că e posibil, ştiind că în acea 
perioadă mi s-a refuzat plecarea. M-am dus totuşi la Bucureşti, 
doar cu o geantă diplomat. M-a primit domnul Hegheduş, care 
era vicepreşedintele Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste 
din România. Acesta mi-a spus când mă întorc să-l caut să-i 
povestesc pe unde am umblat şi tot ce am făcut în America. 
N-am crezut o vorbă din ce-mi spunea până când mi-a pus în 
faţă un paşaport pe care nu-l mai văzusem până atunci şi care 
mirosea a proaspăt. Eram trimis de Uniunea Compozitorilor 
prin Consiliul Culturii, iar cei de la Iaşi n-au ştiut nimic. 

Interviu cu dirijorul şi compozitorul Sabin Păutza
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Aţi rămas în America. După cât timp aţi reuşit să vă revedeţi 
familia? 

După 23 de luni. Abia după ce Clinton i-a scris lui Ceauşescu. 
Am scrisoarea în care preşedintele Americii m-a felicitat pentru 
că am devenit cetăţean american.

Cea mai lungă perioadă din viaţă aţi petrecut-o în America. 
Cum aţi sintetiza în câteva fraze aceşti peste 25 de ani?

În America am făcut de toate. Am scris muzică pentru 
Hollywood, am scris muzică pentru teatru. 24 de ani am fost 
director şi prim-dirijor al celei mai vechi fi larmonici din New 
Jersey. Am luat şapte premii, după ce în România luasem cinci: 
Marele Premiu al Radiodifuziunii Române cu o piesă interpretată 
de Cornel Constantiniu, pe versuri de Nicolae Iorga, de două ori 
premiul Uniunii Compozitorilor şi nu mai spun de cele de la 
Cântarea României. Apoi, tot în Statele Unite am fost profesor la 
patru universităţi, care mă invită şi acum, când am împlinit 77 
de ani, să fac master class.

În calitate de director muzical şi prim-dirijor al orchestrei 
„Plainfi eld Symphony” din New Jersey (1987-2011), în afară 
de unele lucrări proprii, aţi considerat că e de datoria Dvs. să 
introduceţi în programul orchestrei creaţii ale unor compozitori 
români. Ba mai mult, din acelaşi simţământ românesc, aţi invitat 
în S.U.A. câţiva artişti români. Nu vi s-a reproşat că sunteţi na-
ţionalist? 

Ca răspuns la această întrebare am să vă fac o mărturisire în 
premieră. De patru ani, de când m-am pensionat şi m-am întors 
în ţară, Uniunea Compozitorilor îmi plăteşte o indemnizaţie 
de merit, care este cât un salariu de profesor universitar. Asta 
se datorează faptului că atunci când m-am întors în ţară m-am 
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dus la Uniune cu o valiză de afi şe din perioada în care am fost 
director de fi larmonică în America. În toate acele peste 500 de 
afi şe apar nume de compozitori români. Eu am fost acuzat de 
naţionalism pentru că românii mei din ţară nu-i mai cântă. Liviu 
Glodeanu, Mihai Moldovan, Sigismund Toduţă, Filip Lazăr ş.a. 
sunt compozitori cu care mă mândream, care niciodată nu m-au 
făcut de râs, iar eu le cântam creaţiile acolo. Am dus acolo şi pe 
cei mai mari solişti români din vremea respectivă, care au avut 
un succes extraordinar. De pildă, Dan Grigore a venit prima dată 
în America invitat de mine. Asta prin 1988 când în România 
era încă la putere regimul comunist. Am avut invitaţi dirijori 
între care îl amintesc pe Horia Andreescu, care a stat două săp-
tămâni şi a dirijat fi larmonica mea de acolo. Mai trebuie spus 
că majoritatea invitaţilor mei erau la începutul carierei. Mi-am 
făcut o datorie de onoare să invit muzicieni români în America. 

Din discuţia noastră nu poate lipsi partea referitoare la acti-
vitatea compozitorului Sabin Păutza, mai ales că este atât de 
amplă (peste 80 de lucrări) şi diversă, de la muzica uşoară la cea 
clasică, de la muzica religioasă la jazz. Cum se explică această 
varietate de genuri muzicale în funcţie de vârsta, de inspiraţia, de 
starea sau locul în care v-aţi afl at...?

Într-adevăr în România, înainte de a pleca, am compus mu-
zică simfonică, de cameră, muzică uşoară şi am luat premii. 
Muzica religioasă am compus-o în America, iar acum se cântă şi 
la noi. La genurile muzicale enumerate de dumneata mai trebuie 
adăugat şi un musical, care s-a jucat la Iaşi şi urmează să fi e jucat 
în curând şi la Cluj. Mi-a plăcut de mic să compun. Compun 
şi acum. În ultimele trei luni am compus un recviem (oratoriu 
pentru solişti, cor şi orchestră), bazat pe Cântarea cântărilor. 
Am primit o traducere în limba română a Cântării cântărilor, 
iar acum orchestrez lucrarea.

Interviu cu dirijorul şi compozitorul Sabin Păutza
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Mă bucur că nici acum la 77 de ani nu vă astâmpăraţi şi con-
tinuaţi să compuneţi. De asemenea, în ultimii ani aţi dirijat mai 
multe orchestre din ţară, iar anul acesta (29-31 iulie, 2020) aţi 
fost la Slobozia preşedinte al juriului la cea de XXIX-a ediţie a 
Festivalului Naţional de Interpretare Vocală şi Dirijat, dedicat lui 
Ionel Perlea. De aici o primă întrebare: în ce constă simţul măsurii 
la un dirijor?

E adevărat că am avut ocazia să colaborez cu mai toate 
orchestrele fi larmonicilor din ţară, iar la Slobozia sunt prezent 
în fi ecare an de când m-am întors în România. Referitor la în-
trebarea dumitale, pot să-ţi spun că dirijoratul este un act de 
creaţie care se realizează în trei nivele: în momentul compunerii 
lucrării; în momentul interpretării, în care dirijorul şi solistul 
(soliştii, după caz) îşi pun măsura personalităţii lor; iar al treilea 
stagiu este al celui care îl recepţionează. Fiecare din sală înţelege 
în felul lui. 

A doua întrebare privind dirijoratul. Dacă ar fi  să vă carac-
terizaţi, ce fel de dirijor vă consideraţi: îngăduitor sau sever, 
carismatic sau... ?

Nu ştiu exact, dar ceea ce pot să vă spun este că recent am 
văzut câteva înregistrări de-ale mele de acum 40 de ani şi nu mi-
a plăcut nici ce-am văzut, nici ce-am auzit. Concluzia e aceea că 
într-un fel faci un lucru la 20 de ani şi altfel îl faci la maturitate. 
Toţi evoluăm, inclusiv compozitorii şi dirijorii. 

Puţină lume cunoaşte hobby-urile Dvs. De pildă, faptul că 
sunteţi pasionat de tâmplărie. Spun asta pentru că după ce aţi 
refăcut trei imobile în SUA, aţi refăcut total şi casa strămoşilor 
din cartierul Moniom al Reşiţei, unde locuiţi şi în prezent. De 
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altfel, mi-aţi mărturisit că: „Sunt cel mai bun tâmplar dintre 
muzicieni”...

Bunicul meu care a construit casa în care locuiesc acum, a 
fost rotar, iar eu am moştenit de la el toate uneltele de tâmplărie. 
Eu m-am bucurat când am reuşit să realizez lucrurile pe care le 
vedeţi acum în casă: mobila, biblioteca ş.a.m.d.

O altă faţă a Dvs., cunoscută doar de cei care participă alături 
de Dvs. la manifestările artistice, este aceea că întreţineţi atmosfera 
cu poveşti şi bancuri. Mai mult, recent aţi adunat bancurile într-o 
carte. E adevărat? 

Aşa cum v-am spus, făceam bancuri şi până în 1884, când 
m-au luat în vizor cei de la Securitate. Am continuat şi în cei 
24 de ani cât am fost director de fi larmonică în America. Dar 
pentru că umorul se traduce cu difi cultate, am constatat că nici 
nu prea provoacă râsul. De pildă, cum să traduci în altă limbă: 
„Cei care sunt duşi cu pluta, sunt rude cu cei care sunt plecaţi 
cu sorcova?”. Am realizat că pentru noi românii umorul e ceva 
fără de care nu putem trăi. Suntem, probabil, singurul popor din 
lume care facem haz de necaz.

Fac glume de când mă ştiu, dar abia acum m-am hotărât să le 
adun şi să le dau la prieteni. În acest sens, m-a încurajat prietenul 
meu, scriitorul şi editorul Ion Cocora, şi am publicat în această 
vară la editura lui volumul Carnaval fără măşti sau Hai să (ne) 
râdem. Acum lucrez la volumul al doilea. Cu unele excepţii, în 
majoritate sunt bancuri scrise de mine.

La puţin timp după ieşirea la pensie aţi surprins multă lume 
prin faptul că aţi renunţat la „luxul de pe lume”, cum v-aţi ex-
primat că există în America, şi v-aţi repatriat nu într-un mare 
oraş, ci acasă, la Reşiţa. Măcar aţi reuşit să „vă construiţi o casă 
pe malul lacului”, cum v-aţi dorit cândva? 

Interviu cu dirijorul şi compozitorul Sabin Păutza
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Nu, n-am reuşit să-mi fac o casă nouă, dar în grădina mea 
din Moniom mi-am amenajat un eleşteu. Aşa cum n-am putut 
să stau în marile oraşe din America, nici în Reşiţa nu stau. Îmi 
place să mă plimb dimineaţa prin rouă desculţ. Acolo, când nu 
compun muzică, scriu bancuri pe care le-am adunat în volumul 
Carnaval fără măşti sau Hai să (ne) râdem, Editura Palimpsest, 
Bucureşti, 2020, pe care l-am lansat în vara aceasta la Reşiţa.

Interviu realizat de 
Titus Crişciu
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Călin Chendea

„O bucurie de nicăieri”

KATIE MELUA este o solistă vocală geor-
giano-britanică, com pozitoare şi multi-

instrumentistă (chitară, pian, vioară). Produc-
ţiile ei muzicale pot fi  încadrate în stilul folk-
pop, cu inserţii de jazz şi blues. 

S-a născut la 16 septembrie 1984 în Kutaisi, 
al treilea oraş al Georgiei, care atunci făcea 
parte din Uniunea Sovietică. A fost botezată 
ortodoxă cu numele Ketevan. Primii ani ai 
copilăriei i-a petrecut la bunicii ei din Tbilisi. 
În 1993, când avea doar opt ani, a părăsit 
Georgia, împreună cu părinţii şi cu fratele 
ei, din cauza războiului civil şi s-au stabilit 
în Irlanda de Nord, la Belfast. Aici tatăl ei, 
chirurg cardio-vascular, a lucrat la Royal 
Victoria Hospital, iar Katie a urmat cursurile 
unui colegiu dominican, mai exact, o şcoală 
romano-catolică de fete. După ce a locuit 
patru ani în Belfast, întreaga familie Melua 
s-a mutat la Sutton, în apropiere de Londra.

Călin Chendea, 
redactor al revistei „Arca”, 

Arad
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Având parte de o copilărie şi o adolescenţă marcate de eve-
nimentele politice din Georgia, iar mai apoi de confl ictul din 
Belfast, Katie intenţiona să devină istoric sau politician. Asta 
până în anul 2000, când, la vâsta de15 ani, a câştigat un concurs 
pentru tinerele talente organizat de postul de televiziune britanic 
ITV. A interpretat piesa Without You, compusă şi lansată de 
trupa Badfi nger în 1970. Melodia este mult mai bine cunoscută 
în versiunea lui Harry Nilsson şi, mai apoi, a lui Mariah Carey.

Ca urmare a acestui succes, Katie Melua a urmat cursurile 
unei şcoli de arte din Londra, unde a avut-o colegă la clasa de 
muzică pe Amy Winehouse, şi ea devenită ulterior o bine cu-
noscută cântăreaţă de rhythm and blues, soul și jazz. În timpul 
şcolii, Katie a început să şi compună cântece şi a fost remarcată 
de compozitorul şi producătorul Mike Batt, proprietar al com-
paniei Dramatico, specializată în înregistrări şi management 
muzical. Aici Katie Melua şi-a făcut debutul discografi c în 2003, 
la doar 19 ani, când a lansat albumul Call off  the Search. Discul 
s-a vândut în peste 1,8 milioane de exemplare în primele cinci 
luni după apariţie, ajungând pe primul loc în topul britanic de 
albume, iar două dintre extrasele pe single, Th e Closest Th ing to 
Crazy şi Call Off  the Search, au intrat în primele zece piese ale 
aceluiaşi clasament britanic. 

În 2005, după ce a împlinit 21 de ani, a primit cetăţenia bri -
tanică, cea de-a treia ei cetăţenie, după cea sovietică şi cea geor-
giană. De asemenea, Katie cunoaşte şi cele trei limbi, engleza şi 
georgiana vorbindu-le fl uent. Totuşi, după propriile-i spuse, nu 
ar putea scrie niciodată cântece în limba georgiană.

Tot în anul 2005 a lansat cel de-al doilea album de studio, 
Piece by Piece, ajuns din nou până pe prima poziţie în UK 
Albums, iar piesa Nine Million Bicycles, editată şi pe single, a 
ajuns pe locul al treilea al clasamentului britanic. Ideea melodiei 
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s-a născut în timpul unei vizite la Beijing, făcută de Katie Melua 
împreună cu managerul ei Mike Batt. Unul dintre ghizii care 
i-a însoţit le-a spus că se presupune că în oraş ar exista nouă 
milioane de biciclete. Cântecul, compoziţia lui Batt, a ajuns în 
fi nala popularului concurs Th e Record of the Year, realizat pe 
baza voturilor publicului britanic, dar a fost surclasat de You 
Raise Me Up, interpretat de Westlife.

În 2007, Katie Melua s-a bucurat şi de o apariţie pe marile 
ecrane. A jucat în fi lmul Don’t, scenariul şi regia Edgar Wright, 
avându-i în rolurile principale pe Simon Pegg şi Nick Frost.

Din punctul de vedere al hobby-urilor, Katie este cunoscută ca 
o „dependentă de adrenalină”, fi ind pasionată de zborul extrem. 
A luat mai multe lecţii de zbor cu parapanta şi are la activ patru 
salturi cu paraşuta.

Din nefericire, luna septembrie a anului 2010 i-a adus probleme 
de sănătate destul de grave. Mai precis, o cădere nervoasă a dus 
la spitalizarea ei timp de şase săptămâni, iar medicii i-au interzis 
să mai lucreze câteva luni. A fost astfel nevoită să amâne pentru 
anul următor toate turneele şi acţiunile promoţionale.

Câţiva ani mai târziu, într-un interviu acordat ziarului „Th e 
Independent”, Katie Melua îşi amintea de această perioadă nu-
mind-o, în mod paradoxal, una dintre cele mai pozitive care i 
s-au întâmplat vreodată. Şi anume, a fost un şoc care a trezit-o 
la realitate, deoarece un muzician de mare succes poate dobândi 
foarte uşor sentimente de superioritate din cauza iluziei că ar 
putea face şi obţine absolut tot ce şi-ar dori.

Cariera muzicală a lui Katie Melua a continuat, s-ar putea 
spune neîntrerupt, ea reuşind să vină cu câte o nouă apariţie 
discografi că, odată la doi-trei ani. Astfel, până în 2016 a în-
registrat încă cinci albume de studio, toate de top 10 în Marea 
Britanie: Pictures (2007), Th e House (2010), Secret Symphony 
(2012), Ketevan (2013) şi In Winter (2016).

„O bucurie de nicăieri”
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În iunie 2020, Katie Melua a susţinut un concert live pe canalul 
ei de youtube. În timpul show-ului fanii au putut face donaţii 
online pentru a ajuta Crucea Roşie din Georgia, societate care a 
distribuit pachete persoanelor vulnerabile încă de la începutul 
pandemiei cauzate de boala covid 19.

Nu a fost prima oară când artista s-a implicat în astfel de 
acţiuni caritabile. În 2007 a realizat un cover după piesa lui 
Louis Armstrong, What a Wonderful World. Single-ul a ajuns 
pe prima poziţie a topului din Regatul Unit, în luna decembrie 
a aceluiaşi an. Toate încasările obţinute din vânzarea acestuia au 
fost donate Crucii Roşii. Katie Melua s-a implicat şi în lupta cu 
cancerul, deţinând fundaţia Manx Cancer Help. 

Nu şi-a uitat niciodată patria mamă, Georgia, unde revenea 
periodic pentru a-şi vizita rudele apropiate. Aici a sărbătorit în 
2010 ziua de naştere a mamei sale, când aceasta a împlinit 50 de 
ani. Chiar şi în luna octombrie a acestui an, în vederea realizării 
unui clip, a călătorit la Batumi, o staţiune la Marea Neagră unde 
obişnuia să-şi petreacă vacanţele în copilărie.

În 16 octombrie 2020, la patru ani de la precedenta producţie 
discografi că, Katie Melua lansează cel de-al optulea ei album de 
studio intitulat chiar aşa, Album No. 8.

Katie a început să compună şi să înregistreze cântecele dis-
cului în timp ce se afl a în proces de divorţ cu James Toseland, 
fost dublu campion mondial de motociclism, dar şi vocalist şi 
claviaturist al trupei de hard şi clasic rock Toseland, din care 
face parte şi chitaristul Zurab Melua, fratele lui Katie.

După un mariaj care a durat opt ani, Katie a declarat într-un 
interviu pentru site-ul msn.com că se simte vinovată că a cântat 
despre dragoste doar dintr-o perspectivă romantică, ca şi cum 
aceasta ar fi  menită să dureze pentru totdeauna, iar în realitate 
lucrurile nu stau deloc aşa. Astfel, a ajuns să compună muzică de 
despărţire pentru Album No. 8.
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Încă din primele acorduri 
ale primului act, A Love like 
Th at, orchestra de coarde ge -
nerează o atmosferă întu ne  ca-
tă, de rău au gur, care apoi, 
uşor-uşor, in tră într-o ar monie 
perfectă cu sunetul delicat al 
chitarei. Katie cântă lin, dar 
bine articulat, de spre difi  cul-
tatea de a menţine pes te ani 
bucuria adusă de iu bire, care 
la începuturile ei ne învăluie 
cu forţa unui torent, dar mai apoi se poate risipi, 
ajungând o deziluzie.

“It’s a burning fi re
It’ll be a wreck
A bitter dream
Th at makes you beg
It falls like rain
It turns to dust
How’d you make a love like that last?”

„E un foc arzător
Va fi  o epavă
Un vis amar
Care te face să cerșești
Cade ca ploaia
Se transformă în praf
Cum să faci ca o astfel de dragoste să dureze?”

Tot despre diminuarea în timp a iubirii şi inevi-
tabilele frământări interioare generate de acest fe-
nomen sunt şi versurile baladei Your Longing Is 
Gone.
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“...maybe it’s because I gave you too much of what you were needing
But the real reasons are fading and shading in the blue
And then the sea grew dark and up, it fl ew
Your longing is gone
It was sweet like a summer sky
Your longing is gone
I just got used to it being all mine”

„...poate pentru că ți-am dat prea mult din ceea ce aveai nevoie
Dar adevăratele motive se estompează şi dispar în eter
Și apoi marea s-a întunecat, s- a învolburat
Dorinţa ta a dispărut
Era dulce ca un cer de vară
Dorinţa ta a dispărut
Tocmai mă obișnuisem să fi e doar pentru mine”

Cântecul conferă un cadru pasional pentru etalarea calită-
ţilor vocale excepţionale ale lui Katie, iar lejeritatea cu care in-
terpretează multiplele pasaje înalte este dublată de capacitatea ei 
de a menţine un timbru cald şi pur. Fundalul sonor este discret, 
dat de melodicitatea orchestrei de coarde şi ritmul lent imprimat 
de baterie. 

Cu toţii am observat că artiştii din lumea întreagă cântă cel 
mai mult despre iubire, ca şi cum doar iubirea ar fi  principalul 
scop al vieţii, iar dacă unii nu şi-au găsit încă partenerul, acesta, 
nu-i aşa, trebuie să fi e pe undeva prin apropiere. Katie Melua 
atinge acest subiect prin intermediul piesei Airtime şi susţine că 
astfel de cântece sunt promovate în exces şi că iubirea ar trebui 
aşteptată şi nu neapărat căutată. 

“I think we’ve given love too much airtime
When you call him heaven and you call him back
And you see the same needs in the new man
Tryna build on the love that he had
What if you still love him and he gives up?
I think we’ve given love too much airtime
You know the kinda songs I’m meaning

Călin Chendea
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(...)
Ooh, ooh, turn it down
Too much love is all around”

„Cred că i-am dat dragostei prea mult timp de emisie
Când îl denumeşti rai și îl chemi înapoi
Și când ai aceleași aşteptări de la omul care s-a schimbat
Încercând să construieşti pe dragostea de altădată
Dar dacă tu îl mai iubești și el renunță?
Cred că i-am dat dragostei prea mult timp de emisie
Știi la ce cântece mă refer
(...)
Oh, oh, refuz-o
Prea multă dragoste peste tot”

Stilul muzical al cântecului este un soi de folk 
domol, odih nitor, împănat cu sunete calmante de 
chitară şi tuşe fi ne de pian. Vocea lui Katie Melua 
este în prima parte calmă şi 
delicată, iar în partea a doua 
devine intensă şi grandioasă. 

Compoziţia Joy (editată şi 
pe single), după cum îi spune 
şi titlul este despre gen tileţe, 
râs şi bucurie. Din păcate în să 
toate de scurtă durată, apă rute 
rar şi de nicăieri, pe fondul 
unei relaţii de mult timp de-
teriorate. 

“You’re like moonlight on the river
And I’m looking for that silver
(...)
It’s so tempting to give up now
When the air is getting colder
I say to myself everyone else
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„O bucurie de nicăieri”
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Pro musica

Th inks it’s over
Well I’m ready to end this game
Cause nothing’s gonna make a change
And then you show me kindness
And then you show me laughter
And then you show me joy
Out of nowhere joy”

„Ești ca lumina lunii pe un râu
Iar eu caut acel argint
E atât de tentant să renunți acum
Când aerul devine mai rece
Îmi spun mie că ceilalţi îşi închipuie
Că s-a terminat
Ei bine, sunt gata să închei acest joc
Pentru că nimic nu e pe cale să se schimbe
Și apoi îmi arăți bunătate
Și apoi îmi arăți surâsul
Și apoi îmi arăți bucurie
O bucurie de nicăieri”

Chitara clasică este sublimă şi impunătoare pe tot parcursul 
melodiei, racordată perfect cu orchestra de coarde, dar şi cu 
interpretarea plină de melancolie prin care Katie ne dezvăluie o 
altă parte vulnerabilă a sufl etului ei. 

Voices In Th e Night este piesa care ne aduce aminte de primele 
albume Melua, în care predominau mixturile de stiluri cu o 
proporţie mare de jazz.

Voices In Th e Night combină elemente de jazz, funk şi muzică 
clasică, iar vocea excepţională a lui Katie, timbrul ei melodios şi 
captivant se dovedeşte a fi  liantul tocmai potrivit. Totul sună, şi de 
această dată, atât de plăcut şi natural. Textul se potriveşte perfect 
cu ambientul toamnei târzii, când se întunecă parcă brusc şi în 
plină zi, când ne învăluie nostalgia zilelor lungi şi călduroase de 
vară. Dacă avem o perspectivă deloc egoistă ne gândim atunci la 
o persoană dragă şi sperăm ca ei să-i fi e mai bine.

Călin Chendea
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 Pro musica

“Getting dark at 4 pm
It’s feeling like the dead of night
Give me something to spark us
Not more about the fading light
Get the dance moves right
Remember laughter
Voices in the night
Tell me you’re gonna be fi ne
Voices in the night
Tell me you’re gonna be fi ne”

„Se întunecă la ora 16:00
Se simte ca miezul nopţii
Dă-mi ceva ca o scânteie
Nu vreau doarlumina estompată
Fă mișcările de dans corect
Aminteşte-ţi să râzi

Voci în noapte
Îmi spun că vei fi  bine
Voci în noapte
Îmi spun că vei fi  bine”

Remind Me To Forget este compoziţia care încheie albumul, 
îndemnându-ne să petrecem cât mai mult timp în natură, o 
terapie binevenită pentru a uita, măcar pentru câteva clipe, de 
grijile şi necazurile cu care ne confruntăm zi de zi. „Am căutat 
în natură un sprijin și am văzut frunzele cum cad şi mi-am zis 
că e doar o parte a unui frumos ciclu.”, sublinia Katie Melua în 
acelaşi interviu acordat unei jurnaliste de la msn.com. 

„Oh you know but it’s not real
Like the birds sing
Like the trees lean and the seas gleam
Th e leaves, they remind me to forget”

„Oh, tu știi, dar nu e real
Aşa cum păsările cântă
Aşa cum copacii se înclină și mările strălucesc
Frunzele, ele îmi amintesc să uit”

„O bucurie de nicăieri”
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Pro musica

Album no. 8 contribuie din plin la sporirea notorietăţii mu-
zicale internaţionale a lui Katie Melua. Cele 11 compoziţii, pe 
durata a 35’ 02’’, au parte de un cadru instrumental mereu com-
plex, deseori discret, tocmai potrivit pentru vocea ei blândă, pe 
alocuri şoptită, pe alocuri somptuoasă şi puternică. O voce de 
mezzo-soprană, întotdeauna strălucitoare şi încântătoare, a unei 
artiste superbe din toate punctele de vedere, Katie Melua. 

Călin Chendea
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Ştefan Damian

Îndoieli

1.

Nu ştiu când a fost ziua mai pură
ca speranţa amânată îndelung
dar dimineaţa aceasta pare scoasă dintr-o 

cutie
cu pudră. Se întinde moale
ca o pisică. Îşi duce mai departe
somnul neîmplinit până când
rămâne din ea cenuşa. Ţie îţi pare 
rău ca atunci 
când te dor dinţii şi te acuzi
că nu te-ai dus la dentist. Puteai să 

preîntâmpini
durerea. Chiar dacă ştii
că tot acolo se va ajunge.

Poezie

Ştefan Damian, 
poet, prozator, traducător, 

Cluj
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Poezie

2.

Dacă ridici piatra asta hm
e uşoară e ca şi cum nici nu ai ridica-o
sub ea e o altă piatră a prins rădăcini
nu ai puterea s-o smulgi mai bine
o laşi acolo cel care vine pe urmele tale de joi
până vineri
e Vineri sau ajutorul? Ori cel trimis
cu basmaua neagră de pus
pe umăr? Nu ştii dar e clar
trebuie să o smulgi ca pe o plantă 
dacă vrei să nu-ţi rănească picioarele
unghiile să-ţi sfâşie
pielea până la sufl etul
de care ai încă nevoie.

Ştefan Damian
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 Poezie

3.

Sunt lucruri de care te bucuri că sunt 
nu ai nevoie de ele
ele de tine nu
şi totuşi şi totuşi domnul meu totuşi
mărul mai atârnă de creangă
se uită la tine mirat
aşa cum se uită un măr în timp ce se coace
totuşi nu ai nevoie totuşi
ceva te scuteşte să iei o hotărâre
laşi totul aşa cum a fost
cum va fi  nu se ştie
asta e viaţa domnul meu
totuşi
asta e viaţa?

Ştefan Damian
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Poezie

4.

Vine aşa un semn
coboară nu se ştie de unde
mai mare mai mic nimeni nu trebuie să se supere
i se aşează pe frunte
limpede ca un sărut de primăvară târzie
şi rămâne acolo. Cel destinat
aş zice dacă nu m-ar speria vorba asta căscată ca o prăpastie
suferă sau nu suferă după caz
doar se gândeşte că nu e decât ceva pasager
a văzut destule lucruri trecătoare
chiar vieţi căzute dintr-un minut într-altul 
şi chiar îi pare rău că nu a încercat să le strunească
să nu se lase înghiţite dar rămâne semnul
acela din mijlocul frunţii
care se umple de moarte.

Ştefan Damian
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 Poezie

5.

Când credea că ea l-a părăsit şi încerca să nu-i pese
ca de o albină prea insistentă
i-a auzit iar zumzetul
dar nu în afară ci înăuntru 
înăuntrul lui aţi înţeles bine
stătea acolo la început ghemuit apoi
s-a transformat aşa cum se transformă totul 
din viaţă în moarte cine a zis vorbe atât de înţelepte
a trecut şi el prin aceste stări
de zumzet ascuns
situaţia e aceeaşi pentru toţi
a devenit bubuit
răsună şi în alţii şi toate 
celulele şi lulelele i se închină.

Ştefan Damian
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Poezie

6.

Nici chiar aşa altfel se poate
să alunece pe sub ziduri o panglică albastră
din nisip vopsit o funie care a adunat
şi a lăsat mirosul de fân
sau a fost doar o impresie
că se poate înainta pe moale
fără să faci să sufere picioarele
oasele 
să ajungi Doamne odată
ar fi  cazul când tot mai sus ţinteşte numai
duhul cel fără teamă ca un balon
golit de speranţă

Ştefan Damian
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 Poezie

7.

Te strivesc dimineţile în care 
ştergi resturile de ochi ale nopţii
urechile se umplu cu zgomote
şi voci geloase că ştiu adevărul.
Şi tu îl ştii dar nu îl strigi pretutindeni. Zici doar
că te laşi condus de instinct
bolnav de toamnă ca pasărea de cer
tot mai puţin convins
că te-ai putea opri
pe buza zilei ce îşi arată dinţii.
Şi adaugi o fâşie de soare
la păstrare între fi lele unei cărţi
în care se scrie că nimeni nu e mai presus
decât El.

Ştefan Damian
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Poezie

Lăcrimioara Iva

Simţ civic în tramvai

Deşi poartă pălărie
– semn de distincţie masculină,
gândul acesta
nu are maniere alese,
aşa cum ar fi  fi resc
pentru un nobil.
S-a aşezat pe scaun
şi priveşte lung afară,
pe fereastră.
Lângă scaunul lui, în picioare,
este o speranţă însărcinată
şi un regret cu tâmple cărunte...
Hei, stimate domn,
te faci că plouă?!
Deşi ignorată,
simt că mi-am făcut datoria.
Am încercat să pun la punct
un gând necioplit.

Lăcrimioara Iva, 
poetă,  

Samugheo, Sardinia, Italia
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Noduri

Am făcut noduri
la batistă.
Este un semn:
mă întomnesc!
Bunica îşi înnoda banii
în batistă,
eu îmi înnod uitările!

Tandreţe

Cuvintele poetului
– clopoţei de cristal
la glezna
unei balerine.

 PoezieLăcrimioara Iva
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Poezie

Simplifi care

Unii oameni complică
ceea ce este simplu.
Un geniu este furnica:
ştie să simplifi ce complexul.
Nu m-aş mira dacă
o furnică
ar şti să aducă
două fracţii
la acelaşi numitor comun.
Nu m-aş mira dacă
o furnică ar folosi algoritmi
pentru a simplifi ca
calcularea  numerelor mari.
Nu a plouat de ceva vreme.
Furnica îşi vede cu modestie
de-al său drum.

Lăcrimioara Iva
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Lăcrimioara Iva

Pictură naivă

Pietre sculptate de lacrimi.
Iau una şi-o aşez
în mijlocul clipei.
Va fi  punct de reper
pentru peşti roşii.
Lebede mute
încondeiază cerul
cu versuri.
Din lemn de bambus
este fl uierul timpului.
Vântul ia aminte!
Un cerb lopătar
îngenunchează
la tulpina unei sălcii,
cerându-i mâna.
Poduri de lemn şi piatră,
pagode, galerii în zig-zag,
păuni, căpriori,
pruni în fl oare,
oglindiri de apă...
Un haos organizat
ce trebuie privit
din unghiuri diferite
pentru a surprinde armonia
las doar simţurile

 Poezie
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Poezie

să-mi păşească.
Poduri de lemn şi piatră,
pagode, galerii în zig-zag,
păuni, căpriori,
pruni în fl oare,
oglindiri de apă...şi
El, Măria Sa, Chioşcul
Mă aştepta!?!
Chioşcul înnobilează
grădina în armonia gândirii.
Mă recunosc şi mă împac
cu mine însămi.
În ochii unei libelule....
străluceşte luna.
Chioşcul surâde!

Lăcrimioara Iva
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 Poezie

Trestie gânditoare

Deşi am retezat
lobul urechii stângi
al unui gând,
n-am reuşit să pictez,
asemenea lui Van Gogh,
lanuri de grâu
sau mâncători de cartofi ,
nici măcar
o fl oare a soarelui.
Gândurile mele suferă
de dromomanie:
se ascund atât de bine
încât, uneori, nici eu
nu le pot găsi.
Pe ale lui Balzac
le-aţi găsit
ascunse în Comedia umană.
Montesquieu a lăsat
pe dalele din camera sa
urmele paşilor săi.
Și gândurile mele,
agitate fi ind,
au lăsat urme pe dalele
din inima mea,
însă spiritul legilor
îi aparţine lui,

Lăcrimioara Iva
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nu mie.
Asemenea lui Mozart,
sunt bântuită de fantome,
însă niciuna
dintre fantomele mele
nu mă forţează
să-mi compun
propriul requiem de înmormântare.
Guy de Maupassant şi-a descris
halucinaţiile auditive
în nuvela „Pe apă”,
vedeniile în „Hora”.
Eu nu reuşesc
să-mi descriu
halucinaţiile şi vedeniile.
De ce?
Pentru că Maupassant
şi-a văzut „dublul”,
pe când eu
încă n-am văzut
dubla mea?
După cum poţi vedea,
deşi gândurile mele
au un sâmbure de nebunie,
mie îmi lipseşte
genialitatea.
Poate fi  şi mai rău:
cineva să-mi fure
gândurile, de pildă.
Aş rămâne doar o trestie.
Acum, chiar dacă nu-s geniu,
măcar gândesc.

Lăcrimioara Iva
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Dor

Căluţii sardinieni
sunt poligloţi.
I-am chemat la mine
pe româneşte
şi au venit.
S-au lăsat
răsfăţaţi
de cuvinte româneşti.
Le-am vorbit
chiar şi în dialect.
Surprinsă,
o pasăre,
una sardiniană,
s-a oprit din zbor
şi stătea „cioc-căscat”
la noi.
Mi-e dor de bunici,
de căruţa plină cu fân,
de mirosul
pământului arat.
O fi  şi dorul
poliglot?
Hei, dorule!
Câte coclauri ai străbătut
până m-ai găsit?

Lăcrimioara Iva



116 4, 2020
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Vanitate

Modelarea caracterului,
a personalităţii mele,
trasarea conturului
la cele patru corpuri
(precis sunt mai multe)
pe care mi le ştiu,
se realizează  cu măiestrie,
de-o  mână invizibilă,
c-un şablon,
invizibil şi acesta.
În cunoaşterea creştină,
cele patru corpuri sunt:
corp carnal, corp natural,
corp spiritual şi corp divin.
Contururile nagâţilor
sunt trasate şi fasonate
la perfecţiune
de aceeaşi  mână invizibilă
şi cu acelaşi şablon invizibil.
De ce mă simt superioară
unui nagâţ?
De ce?

Lăcrimioara Iva
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 Poezie

Sufl et invizibil

Dacă aş ieşi afară
încălţată doar la un picior,
nu-i aşa că aş fi 
considerată
o ciudată?
…....
Ce bine! Nimeni
nu-mi poate vedea
sufl etul:
mereu iese afară
„mănuşo-înaripat”
doar la o aripă!

Lăcrimioara Iva
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Poezie

Șapte prelingeri

*
mere în cădere
un sadomasochist
fi rul de iarbă

*
bot catifelat
în fân proaspăt cosit
lacrima veghează

*
bat un cui în perete
spânzurătoare
pentru amintiri

*
vând vată pe băţ
albinele roiesc
copilărindu-se

*
arta seducţiei
ochi de rouă
tremurându-şi genele

Lăcrimioara Iva
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*
încoronare
cerul aşază stele
pe fruntea mieilor

*
locomotiva
inima cară ofuri
vagon după vagon

Lăcrimioara Iva
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Poezie

Ioan Barb

UN GEAMĂT

Sunt 
închis în coajă
- o sămânţă ce greu germinează
îndestulate gândurile se supun
nestăpânite  cuvinte se sparg în timpane
 vedenii nepetrecute împrimate în piele
o saltea cu memorie 
viaţa mea întinsă în vale
de ce fugi mă întrebi 
şi iar mă întrebi
nu mai ştiu dacă sunt sunetul sau ecoul
dacă răbdarea înfl oreşte încă
până când ultima dorinţă
îşi scutură pleava pe buzele mele
te rostesc sângerând
te caut sub fruntea reavănă 
a osânditului cu laţul la gât
să fi e mâna mea călăul 
ce trage scaunul de sub tălpi?

îţi auzi încă răsufl area mă întrebi
căinţa ca un pui în găoace
lovind cu pliscul fi rav
în limba ta?

Ioan Barb, 
poet, 
Deva
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EFEMERIDELE ȘI PSALMUL 90

Îmi aduci  în minte
cântecul efemeridelor
un nor de aripi deasupra apelor albe 
ademenindu-mi  gândurile
îmi înăbuşe vântul stârnit sub frunte
bătând înspre mâine cu disperare
îl auzi cum suspină spre ţărmuri
scapă din larg şi îşi îmblânzeşte trecerea
până când  i se stinge şuierul şarpelui
eu unde să plec
spre ce ţintă să îmi trimit săgeţile
unde să mă opresc
să îmi arunc ancora în apele stătute
în nămolul de pe fundul vieţii 
încă duhnesc a mercur
a praful chipului scuturat din album
îmi spui să învăţ să îmi număr bine zilele
şi eu îmi pierd nopţile socotind fără şir
îmi ceri să fi u înţelept 
şi eu îmi împart în felii mari bucuria
drumeţilor ameţiţi cu vinul întoarcerii

Ioan Barb
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UNDE ALERGI/

când sunetul oboseşte
unde te strecori pe furiş
prin porţile pleoapelor
spre cetăţile  cele falnice
cu zidurile ascunse sub aripi
unde alergi
şi cine te aşteptă
în faţa înaltelor porţi
cine îţi adună în salbe suspinele
îţi preface în boabe de aur tremurul
îţi stinge neliniştea
unde alergi
când aici ţi se cere la schimb cântecul
cu zarul ce-ţi joacă-n cornet speranţa

Ioan Barb
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REMEMBER

Păşim alături
Două imitaţii de sticlă
Sufl ete aburite de obsesii
Două pahare cu picior înalt
În care picură ecoul speranţei
Strop cu strop
Dintr-un vis netrăit încă
Care va fi  mâine
Peste o noapte
Un an
Când se va împlini 
Paharele noastre se vor atinge
Sub cupola mată a bucuriei pierdute
Umbra prejudecăţii ne ţine sclavi
Uităm că iubim
Uitând că trăim...

Ioan Barb  Poezie
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Poezie

DRAGOSTEA MĂ SAPĂ ÎN PALMELE TALE

Cel mai bogat om e cel ce nu are nevoie de nimic
spunea tata şi îşi privea mulţumit palmele bătătorite
ca lopeţile cu care arunca 
brichete de cărbuni in cazanul cu aburi la fabrică
aducea tacticos din şură un săculeţ de pânză
îl deşerta pe măsuţa de sub nuc
din el cădea o ţigară plugar
îngălbenită
o bucată de iască o cremene
şi o schijă ruginită de fontă
scoasă din piciorul bunicului
în război
le privea minute in şir fermecat
la ce te gândeşti tată
la tezaurul din Rusia glumea el
dar tot ce ducem cu noi în cer
e doar trudă şi durere
o fărâmă de sufl et mai uşoară ca un fulg
se uita la noi din altă lume
praful de abur îi înconjura tâmplele
dar nu era tata ci Moise în Cortul Întâlnirii
în faţa Chivotului chipul îi strălucea între heruvimi
dacă e cineva fl ămând dă-i să mănânce şoptea tata
dar Tu îmi hrăneşti iubirea cu mană
mă sapi în palmele Tale bătătorite

Ioan Barb
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de la facerea lumii
în linia lor ai scris cu tandreţe toate zilele mele
chiar dacă durerea îşi face drum de fulger prin sânge nu mă va 

atinge
aşa cum schija a scrâşnit în coapsa bunicului în Crimeea
Tu ai picurat în săculeţul cu zilele mele o fărâmă de infi nit
peste clipa de nefi inţă 
dintre două lumi
îmi prinzi mâna si mă ridici din neant
îmi arăţi feţele timpului
spălate de apele Iordanului
refl ectate în veşnicie

Ioan Barb  Poezie
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Poezie

Denisa Păun

*

la fi nalul bilanțului un an
va conta prea puțin dar acum
sufocă tot ce a fost și tot ce va fi 
am dat greș cu lucruri pe care
le-am văzut strălucind în
ambalajul altor vieți și
le-am vrut pentru mine
apoi le-am lăsat să moară
acum toate dorințele
sunt pur pragmatice
de ajuns cât să mă țină
în mișcare aura s-a evaporat
am cedat timp adevăr liniște
dar au fost și zile
când am stat în grădină
încercând să admir copacii
fără să văd blocurile roșii
din fundal și uneori
chiar am reușit

Denisa Păun, 
poetă, 

Braşov
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*

o voce prea încărcată de emoții
nu se mai ridică deasupra mulțimii
ritualurile de igienă psihică
înfl oresc la limită noi nevroze
după o ședință într-un spa al anomiei
urmată de o petrecere amorfă cu prietenii
dimineața avem inimi din spumă de lapte
care se topesc imediat ce ieșim în stradă

jing a brew

avem un aer de sinistrați în acest bar din
hutonguri unde am ajuns întâmplător pentru că
nu am așezat corect omulețul pe hartă
ne comandăm baozza și mâncăm
cu satisfacție doar ca să-l enervăm pe italian
unii dintre noi încă stau la adăpostul clișeelor culturale
cei care au plecat de acolo privesc undeva în gol
dincolo de capetele îmbibate de aerosoli și speculații
din semiprofi l poți surprinde animăluțul
interior cu toate curiozitățile și fricile
poți înțelege liniștea gândurilor pe pilot automat
în mijlocul unei nopți ca oricare alta
dacă doar am rămâne nemișcați pentru o clipă

Denisa Păun  Poezie
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*

în lipsa unor unde energetice mai prietenoase
adormim cu muzica aparatelor casnice
cu sunetul îndepărtat al sirenelor în orașul dopaminei
o greșeală care nu a a fost un accident mai e o greșeală?
pasul 1 actul epuizării
creierul nu mai reacționează decât la micile dezastre imediate
corpul amigdalian e masat la sfârșitul fi ecărei zile după ce
o mână străină agită stratul de spumă protectoare
pasul 2 nu credeam că vom ajunge aici

*

captiv cu un grup de oameni care
cred că sunt aici pentru că trebuie
să fi e aici practicând zilnic meditația
și alte forme de golire a minții
în numele unui singur gând toxic
tu te incluzi în peisajul lor cu
dispoziția unui paznic de muzeu
printre atâtea clădiri strălucitoare
nu mai poți procesa realitatea
altfel decât în survol și
în termeni de apărare

Denisa Păun
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blue sky sprites

între stimul și reacție s-a instalat stupoarea catatonică
e secvența în care pierzi defi niții elementare și nimic
nu mai poate fi  înlocuit cu nimic migrena intervine ca
o mână care vrea să te sustragă contextului o mână de
copil printre crăpături unde adulții nu mai au acces
disperarea și infl amarea nervului optic apoi imaginea
capilarelor strălucind electrizate pe cerul senin
afecțiunea încă se mai poate împacheta în doze
mici ușor de transportat peste zi reclamele
îți promit construirea viitorului perfect
dacă și prezentul e tot așa

 PoezieDenisa Păun
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Poezie

*

ce îți lipsește cel mai mult
mirosul umed de conifere dimineața
haina de rezervă din rucsac pe care cineva
a avut grijă să o strecoare acolo înainte să pleci
ploile ajung rar aici și când ajung le lași
să te prindă pe străzi departe de adăpost
când rămâi înăuntru te muți de pe canapea
la birou și dintr-o cameră în alta tot ce faci
e lipsit de coerență sau consistență
sunt cicluri de viață de câte cinci minute
în care posibilitatea cancerului e învinsă
mereu fără efortul sau alegerea ta
îți agiți celulele apoi le lași să se așeze
la locul lor ca într-un decantor fără
modifi cări vizibile în semnele vitale
ce rămâne e doar o limpezime anemică

Denisa Păun
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 Poezie

Daniela Marchetti 

Joc al zeului 

Ea desprindea 
Năvodul lunii 
De trupul nopții, 
Să caute, 
Veșnicia. 
Scăpau fărâme 
Și magul acoperea 
Globul 
Cu cămașa 
Tragerii la sorți. 
Îmi lipesc fruntea 
De această imagine, 
Lacrima udă 
Imaginea, 
Copilăria respiră 
În întrebări. 
Acum e nemișcat 
Năvodul, 
Dincolo de tine 
Țesătura aceasta 
Este jocul zeului 

Daniela Marchetti, 
poetă, 

San Daniele del Friuli, Italia
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Eșarfă 

Femeie și drum șerpuind 
Până la porțile fortăreței, 
O privești umil, 
Apoi visezi. 
Ay, zeitate stranie, 
Strigă bărbatul uimit, 
El se teme doar de anotimp, 
Țara e acum, 
O eșarfă roză, scrii 
Despre drumul fortăreței dalbe, 
Azi e un desen 
Așezat pe șevalet. 

Daniela Marchetti
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amurg imperial 

o presimțire de toamnă cu rod îmi aduce mai aproape apele 
râului 

ceața e o mare neliniște în ținutul straniu 
venea o corabie încârcată pentru orașul interzis 
(– timonierul virgin nu mai era așteptat de nimeni) 
debarcaderul devenise depozitul clepsidrelor uitate în 

manualul unei duminici 
eu îl citeam pe Capek și fabrica lui de absolut ascundea pe 

dumnezeul lucrurilor bântuite
într-o fotografi e un vârcolac se spânzura de steaua nordului 

eleva cu bicicleta se îndrăgostea de 
marinarul din cântecul de seară 
el îi șoptea lunii că iubirea fusese uitată în amfora cariatidelor 

călătorea spre ultimul ei exil o amintire braț la braț cu 
profesorul ventriloc 

în ușa templului un pescăruș din alt veac invocă păstrăvii 
dintr-o poemă a muntelui blajin 

acum a îngenuncheat umbra pe țărm iar întunericul devine el 
însuși un vis despre somnul 

nisipului alintat de povestea genezei 
acum îngerul va interpreta sonata aripilor și mă va adormi și 

pe mine sub baldachinul acestui amurg imperial 

Daniela Marchetti
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apoi priviră îndelung prin visuri arse linia vieții 
șerpuind în palma lui Dumnezeu 

în mansarda casei 
își duc traiul zilnic amintirile 
imens edifi ciu viața 
când felina memoriei ne mai dă târcoale 
era de mult când venea tiptil umbra cafenie 
simțeau toți cum fi ara își curma zborul în același vâsc al inimii 

oh, cuvinte, cuvinte, 
n-aveți cum a vă ascunde 
în paloarea celui pelerin de-odinioară 
când magii bătură la poarta patruzecișiopt 
din bucătăriile iernii întâmplările întrebau 
unde s-ar afl a secțiunea numărului de aur 
ei au ajuns printr-un imens culoar 
îi întâmpinau cărțile cu semne de bun venit 
și în pahare absintul scânteia 
când iarăși începură să zboare printre sunetele de porțelan 
în salonul princiar cu ușile deschise 

crudă ca-n visuri moartea 
se picta pe sine în funinginea înserării 
în spațiul invadat totul era etern 
începuse să ningă 
o pârtie spre cer suiră 

Daniela Marchetti
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prin viscolul lor, al cuvintelor 
se-mpreunară-n scâncetul materiei 

apoi priviră îndelung prin visuri arse linia vieții șerpuind în 
palma lui Dumnezeu 

cetățile gerului zăbreliseră cantilena din jurnalul nourilor 
inocenți 

o nimfă albă râdea după perdea 

se pregătesc de nunți mirii lirici 
îi văd după cupole de sărbători 
lipiți pe marile portaluri 
în sunet de fanfare defi nitivi și limpezi în semnul ancestral 

încremenit pe monumente 

pe sub tornada timpului în amurgire zeii sunt uciși de țipătul 
zalelor 

în labirintul menhirului se făcuse prea târziu în candelabre 
și-n vifl eim cu inorog 
spre sfântul zugrăvit pe lada înstelată 
lupi ocoleau pădurea secretă 

prin abur înstelat 
povestea 
de la capăt 

Daniela Marchetti
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cerul de azbest 

pe genunchii fetelor din cartierul de vest 
tatuase toamna grilajul dimineților 
între frumuseți de cuvinte și frumuseți de fete-n fl oare 
am ascultat până la sfârșit povestea faunului 

apoi ne-am pus pe fumat și oglinda din parc crăpa de invidie 
altădată bătrânețea se furișa stingheră după ultima ratare 
visul lubric se înălța în rotocoale de miraj prin aerul mansardei 
eu așteptam pe băiatul cuminte să-mi dezlege disperarea 

și jocul să devină secretul unei inimi sfărâmate 

eu, da, am pus lanțuri melancoliei, 
eu, da, am vorbit de rău anotimpul unui faun rătăcit pe scările 

castelului din pădurea fermecată 
porțile grele de fi er se deschideau spre abisuri 
sfi dam obrăznicia zeului până când gâdele și-a dat foc trupului 

am avut într-un târziu oasele poemului la cea dintâi lecție de 
anatomie 

sângele dansa în arterele trupului nevăzut 
degetele mele au atins clapele pianului plutitor pe cerul de azbest 
noi am mai fost o dată ghirlanda sărbătorii dar azi aparținem 

disperării 

bătrânul proprietar de poduri ne așteaptă să-i dăruim înserarea

Daniela Marchetti
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Un suvenir la cinematograful de vară 

Toate se întâmplă când nu mai e nevoie să urci scara rezemată 
de cer, 

când sicriul tău dintr-un lemn fără nume înfl orește în curtea 
miracolelor și sperie oamenii buni 

care nu de mult scăpaseră de oamenii răi 
Ei, vezi? îmi spune umbra din copilărie, 
în cinematograful de cartier gospodina geloasă a împușcat 

pianistul 
iar un glas din cer anunța cum tocmai atunci școlărița a 

terminat de citit povestea șoricelului 
îndrăgostit de pisică 

Daniela Marchetti
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Cum respiră, Doamne, întreg pământul, 
prin morții lui 

Dimineața s-a uscat în calendar, 
Alungăm întâmplările, 
Stingem focurile învingătorilor, 
Credem în plânsul zeului copil, 
Va fi  ziuă, 
Pe ziduri absența. 
Altcineva atinge stelele, 
Va fi  seară, va fi  dimineață, 
Ultima Th ule va fi  
Când îngropăm iar 
Disperarea.
Demontăm decorul, 
Spargem cu dalta zeului liniștea. 
Șoapta urcă pe fl uviu, 
Barcagiul s-a înfrățit cu fl acăra, 
Noi aducem abacul 
Și numărăm statuile. 
Cum respiră, Doamne, întreg pământul, prin morții lui 

Daniela Marchetti
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Dealurile orașului 

Doar piatra plânge. 
Noaptea așează-n iriși 
Povestea. 
Lumina lunii îmbracă trupul. 
Visăm 
Atâtea lumi destrămate 
Amar. 
În lagună strigă singurătatea. 
Valuri acoperă prundișurile vechi. 
Departe, dealurile, 
Crângurile lor. 
În urmă 
Nu mai sunt condotierii. 
În urna lor 
Moartea, Pe furiș, ispitește, 
Acum clipa sângerează. 
La despărțirea uscatului apa 
Iubește cerul și elipsa 
De stele, de piatră, de rugăciune 
De cine mai știe... 

Daniela Marchetti
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falling in love 

eu am murit demult sunt aer sunt fum sunt ploaia de afară 
ei alergau cu toții spre țărm dar tuturor o înălțare la cer li se 

părea țipătul disperat al vânzătorilor 
de ziare lustragiii erau pregătiți de sărbătoarea întâmpinării 

nopții onirice noi eram pregătiți să 
vină furtuna să cântăm zorilor de zi pe deasupra valurilor dând 

onorul ultimului elf nimeni nu 
ieșea din casele falezei clopotele s-au smuls din frânghii și au 

plecat să caute adevărul-adevărat 
pe marginea cu zimți a monedei cineva deschisese o fereastră 

atunci te-am văzut cum te răpeau 
dintr-o fotografi e vânzătorii de mărunțișuri sublime o trăsură 

trecea în fugă pe stradelele 
onorabilului oraș în pas cadențat guarzii ajungeau și ei în 

turnul căpruielei trenul era foarte lung 
iar biletul costa cât o viață întreagă eram liniștită nimeni nu 

controla copiii iar locomotiva șuiera 
de plăcere fi indcă fetițele purtau minijupele ultimului asalt eu 

te zăream pe peron aidoma unui 
cântecel palid când vântul întorcea scrisorile de la miazăzi către 

miazănoapte apoi purtătorii de 
drapele se drogau cu absintul zeilor purpurii până când 

stingătorul de lumini apărea înmiresmat 
de basamacul uitat de cavaler pe priciul celeilalte ferestre la 

despărțire plângeau doar cuvintele 

Daniela Marchetti
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noi invidiam arborii seculari și degustam păpușile din șucalată 
un înger infi rm își reparase aripile 

și mă privea cu ochi lacomi ochii lui îmi ridicau rochia și 
pulpele mele se rușinau de atâta 

compasiune acestea sunt părțile luminoase ale vieții de toate 
zilele am auzit deodată și tocmai 

atunci trecea glasul tău eu am murit demult sunt aer, sunt fum, 
sunt ploaia de afară doar fantoma 

mea se străduiește să-mi ridice cadavrul insinuând o viață iată 
înfl orirea altei pagini din sângele 

celei de pe urmă povești să cazi în iubire ca o altă înălțare la cer 

Daniela Marchetti
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ohé, ohé, în vestibul eu mă dezbrac de oseminte 

ca și cum dictatura cuvintelor inutile își reperase statutul 
printre begoniile vârstei și toate 

înfl oriseră în viața celui bolnav de așteptări 
tot astfel eu am trecut la măsurile maximei urgențe 
am rupt picioarele imaginației am pansat versurile după ce le-

am estetizat înțelesurile cu o lamă 
de ras am prins greierii întârziați ai verii și le-am sedus voința 

de libertate închizându-i în cutia 
de schmollpasta din alte timpuri 
în urmă revoluția copilului care-am fost șchiopăta la modul 

serios 
la suprafața tuturor lucrurilor inteligibile lumea despacheta de 

zor tristețea melancolia 
deznădejdea disperarea uitarea 
în oglinzi actorii dormeau copios 
în curtea interioară fi arele scăpaseră de sub control iar 

generalul arborase deja drapelul 
undeva oamenii cuceriseră ninsoarea și-o aduceau aici într-o 

caleașcă de gală 
femeia de la mansardă își tatua pielea cu textul ordonanței 

universale privind mersul pe catalige 
curățarea cartofi lor de contrabandă și dreptul la uscarea rufelor 

pe o frânghie atârnând între 
canopus și steaua nordului 
dar în steaua sudului grădinarul stropea gazonul număra 

gândacii de colorado chema veverițele 

Daniela Marchetti
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la taifasul zorilor imita mersul bursucului și cântecul cucuvelei 
astmatice surâzând cățelușilor 

lunii care treceau alături de cadeții din bronz să surprindă 
conjuncțiile soarelui cu sensurile lumii 

și tot atunci își lua un bun rămas pacea bâlbâindu-se la trecerea 
mărfarului pe viaductul speranței 

ohé, ohé, în vestibul eu mă dezbrac de oseminte îmi verifi c 
echilibrul posac eliberez peștii din 

acvariul copilăriei pun gheața în pocalul oracolului târziu visez 
centrul pământului ca o salvare 

din spleen-ul tuturor zădărniciilor 

Daniela Marchetti
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Lângă rănile viziunii 

Promite-mi marea să le pot scrie 
Îngerilor numiți în cronica marilor întoarceri în lagună, 
Să te pot vedea plutind peste oraș, 
Peste orașul uitat pe harta marinarilor care visau debarcarea 
În țara mestecenilor nu mai ninge, 
Drumurile își așteaptă 
Călătorii, dar noi așteptăm fi nalul fi lmului mut, 
Capul sfântului cade în crepuscul, el surâde 
Așezat în fi ecare fereastră deschisă 
Ploilor lui noiembrie când vorbește limba clopotului 
Și nu se mai aude întrebarea. 
Împreună cu răspunsul sfârșim 
Lângă rănile viziunii care ne strigă iar 
Numele în deșert 
În deșertul din sufl etul libertății furate. 
Promite-mi marea să le scriu 
Îngerilor din viziune, 
Îngerilor prizonieri în ferestrele ploilor. 

Daniela Marchetti
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Dan Demşea 

Urare de căsătorie

Deschiderea ce-nchide este sfântă.
Legământul lor de mire
Cu mireasă rostuit
Încrede dar o taină.

Și casa o-nfi ripă
Unui sâmbure aidoma.
Miezu-i-adastă rodirea.

Coaja îl ține în pază
De Duhuri blasfeme.
Orice-nchidere veghează.
Omăt și țărnă
Țeasă pânză etică subțire
Să-ntrupe nada.

E o veche-ndătinare,
Un semn de iarnă.

Plecați-vă stihii urechea!

Sâmburele ce visează
Încet fructifi carea 
Mocnește-n fi ecare noapte o amiază.

Dan Demşea, 
istoric, 

Arad
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Dragostea

Să-mi port nefericirea de poet – 
Povara-i vesperală – 
Sufl etul se încovoaie !

Lunecat-au anii
Umbre lungi, răbdurii,
Vane mângâieri am istovit.

Amorfele treziri!

Dar dragostea oricând e arc...
Povara-i ne destăinuie
Un tânjet în zodie de piatră.

Luna-i-asfi nțită-n Taurida,
Arhanghelul – pândar de năluciri – 
Plămada focului așteaptă.

Dan Demşea
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Compozitorul și Zeița
(Beethoveniană)

Muză! Tu, ce strălucești în geana unui Făurar!

Mi-e frig și pianul meu cel negru e înghețat.
Cântul făpturii tale de cleștar
Mi-aduce jale în sufl etul încătușat.
Prea târziu să mi te-aducă-n dar.

Aduți aminte! Pe faleză, într-o vară,
Când răsărea încet o Lună plină,
Basmul de o clipă, Zână de-odinioară, 
Pășind sfi oși alături, făr de nici o vină!

De-atuncea caerul zefi r mereu adună
Sufl etele noastre împreună fără de păcat
În genunea tinereții, cu regret, o! Mierună!
Ar fi  posibil să te-aduc din Tartarul uitat?

Refac odată vraja harpei, lină.
În chip de-Orfeu revin pe note,
Respirând o dragoste deplină
Cu melodia tălmăcită în regrete.

Dan Demşea
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Unui prieten vechi

Lecția-ne aspră, fără furii,
– Prieten drag – 
Așterne tărâmul neuitării,
Adevăr prin tramele vălùrii.

Regretul !? enorm ne macină
De când orfani orbecăiam zadarnic
Ținta esenței, feminină.

În pivnița unui Doctor faustic
Fărmam avântul iubirii,
Penajul rupt al aripiorii
De Cupidon celestic.

Universul frumuseții genuine
Scăpa-nțelegerii măiestre,
Spre nefericirea împlinirii noastre – 
Ancore – crispate punți peste genune. 

Dan Demşea
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Nava bizantină din Orăștie

Lumina ta de dimineață
În cupola mereu vie
Trimite cor de Heruvimi
Cu vraja generațiilor, solemnă,
Răsfrânt în aurul picturii
Spre-o poveste știută.

Arad, octombrie 2020

Dan Demşea
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Florea Lucaci

Semnifi caţia pâinii în 
rugăciunea Tatăl nostru

METAFORA pâinii (Matei: 6, 11)1 din 
rugăciunea Tatăl Nostru este cumva 

o piatră de poticnire? Eugen Munteanu „dis-
tinge două tipuri de interpretări: una, s-o 
numim de tip occidental, care optează pentru 
semnifi caţia activă şi terestră a noţiunii de 
«pâine cotidiană», şi cea de-a doua, oriental-
ortodoxă, speculativ-ascetică, tinzând să va-
dă în pâinea invocată în rugăciune altceva de -
cât simplul complex al necesităţilor vitale, şi 
1 Biblia, traducerea Dumitru Cornilescu, Societatea 

Biblică din România, Oradea, Metanoia, 2007, con-
sacră formularea Pâinea noastră cea de toate zilele 
dă-ne-o nouă astăzi. În Biblia sau Sfânta Scriptură, 
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, Bucureşti, 1997, versul din 
Matei are o altă traducere, şi anume: Pâinea noastră 
cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi.  

Florea Lucaci, 
eseist, 
Arad
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anume ceva de ordin spiritual şi euharistic”2. Dincolo de aceste 
opţiuni se pun următoarele întrebări: Oare variantele nu se pre-
supun reciproc, fi ind complementare? Dacă da, ce argumente 
biblice şi metafi zice justifi că adevărul relaţiei dintre ele? Dacă 
nu, pe ce temeiuri admitem corectitudinea uneia în detrimentul 
celeilalte?

În căutarea răspunsului, reţinem că variantele de traducere, 
implicit cotroversele iscate, sunt generate de cuvântul grecesc 
„ἐπιούσιον”, transliterat „epiusion”, care este polisemantic. Noul 
Testament a fost scris în limba greacă, mai precis în „koine 
dialektos”, limbă vorbită în zonă între secolele al IV-lea î.d.Hr. 
şi al V-lea d.Hr. Dar şi astăzi, pentru vorbitorul de neogreacă 
adjectivul ὲπιούσιος „înseamnă fi e «zilnic», fi e «care se referă la 
fi inţă (esenţă)»“3.

 Aşadar, textul iniţial al rugăciunii Tatăl Nostru era acesta:

cu alfabet grecesc transliterat

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς Pater imōn, ho en tis uranis
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου agiasthitō to onoma su;
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· elthetō i basilia su;
γενηθήτω τὸ θέλημά σου, genethitō to thelima su,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ōs en urano, kai epi tis gis;
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον 
δὸς ἡμῖν σήμερον

ton arton imōn ton epiusion dos 
imin simeron;

καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφελήματα 
ἡμῶν, kai aphes imin ta ophelimata imōn,

2 Eugen Munteanu, Lexicologie biblică românească, Editura Humanitas, 
Bucure;ti, 2008, p. 421.

3 Ibidem.

 RestituiriSemnifi caţia pâinii în rugăciunea Tatăl nostru
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cu alfabet grecesc transliterat

ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς 
ὀφειλέταις ἡμῶν

ōs kai imis aphiemen tis ophiletis 
imōn;

καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς 
πειρασμόν, kai mi isenikis imas is pirasmon,

ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ 
πονηροῦ. alla rhuse imas apo tu poniru.

[Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ 
δύναμις καὶ ἡ

[Oti su estin i basilia, kai i 
dúnamis, kai i

δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας·] doxa is tus eōnas;]
ἀμήν. amin.

 Nu-i greu de observat că ἐπιούσιον este cuvânt compus din 
termenul οὐσία şi prefi xul ἐπι. Oὐσία (ousia) este o categorie 
fi losofi că fundamentală şi se întâlneşte în dialogurile platoniciene 
cu diferite semnifi caţii. Francis E. Peters distinge semnifi caţia 
de „existenţă ca opus al nonexistenţei (Th eait. 185c)” sau „în 
contrast explicit cu genesis şi cu lumea devenirii (Soph. 232c, 
Tim 29c)”, caz în care înseamnă fi inţa sau „ceea ce este «cu 
adevărat real» (ontos on; vezi Rep.509b)”. De asemenea, termenul 
οὐσία poate fi  înţeles ca esenţă, ca defi niţie. La Aristotel, οὐσία 
(ousia) semnifi că substanţa sau fi inţa (Meta. 1028b), dar cea 
mai importantă semnifi caţie este cea de esenţă, respectiv „cauză 
formală imanentă fi inţelor compuse (vezi eidos)”4. 

Platon şi Aristotel au preluat categoria de fi inţă de la 
Parmenide, care postula realitatea ca unitate a logicului şi onto-
lo   gicului, şi anume „e totuna a gândi şi a fi ”5. În afara acestei 

4 Francis E. Peters, Termenii filosofiei greceşti, traducere de Dragan 
Stoianovici, ediţia a III-a, Humanitas, Bucureşti, pp. 219-220. 

5 Parmenides, Fragmente, în Filosofia greacă până la Platon, traducere 
de D.M. Pippidi, vol. I, Partea a 2-a, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1979, p. 232.
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unităţi conceptuale totul este iluzie şi schimbare, dispariţie 
şi moarte. Relaţia dintre a gândi şi a fi , dezvăluie „ideea de 
αληθεια, în care se concentrează întreaga fi losofi e greacă. A fi  
înseamnă a gândi; a fi  înseamnă a fi  adevărat (real)”6. Reiese, 
susţine Micheline Sauvage7, că adevărul apare prin intermediul 
limbajului ca o epifanie a fi inţei. Se constituie astfel o „triadă 
într-o unitate indestructibilă”, adică se constituie corelaţii între  
limbă, gândire şi fi inţă, idee valorifi cată în perioada patristică, 
îndeosebi de către teologii capadocieni.

Termenul de οὐσία (ousia) cu sensul de fi inţă este preluat 
şi resemnifi cat la Sinodul I Ecumenic de la Niceea, regăsindu-
se în expresia homoousios, care semnifi ca faptul că Fiul lui 
Dumnezeu este de aceeaşi fi inţă cu Dumnezeu Tatăl, adică sunt 
consubstanţiali. Formula sintetizează victoria împotriva lui 
Arie. Ei bine, transformarea unui concept fi losofi c în expresia 
unei dogme creştine n-a presupus forţarea limitelor limbii gre-
ceşti. Dimpotrivă! Această posibilitate este dată de însăşi limba 
Septuagintei.   

Termenul οὐσία, având rădăcina în participiul prezent (ὤν, 
ὄντος) al verbului εἰμί, „a fi ”, se regăseşte în Vechiul Testament, 
şi anume în Ieşirea (Exodul) 3, 14. Septuaginta reţine momentul 
discuţiei dintre Dumnezeu şi Moise astfel (transiterat): „Ke ipen 
o Teos pros Moisin: Ego imi o on, Ke ipen utos eris tis iis Israil o 
on apestalken me pros imas” (Şi Dumnezeu i-a grăit lui Moise: 
„Eu sunt Cel-ce-este”, şi [mai] zise: „Aşa să le spui fi ilor lui 
Israel: Cel-ce-este m-a trimis la voi). Se consideră că acest verset 
ilustrează modul în care „a pătruns ontologia greacă în teologia 

6 Anton Dumitriu, Aletheia, în Eseuri, Editura Eminescu, Bucureşti, 1986, 
p. 423.

7 Micheline Sauvage, Parmenide ou la sagesse impossible, Editions Seghers, 
Paris, 1973, p. 49.
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biblică”8. Expresia Ego imi o on este tradusă de Î.P.S. Bartolomeu 
Anania astfel: Eu sunt Cel ce este şi nu Eu sunt Cel ce sunt, cum 
apare în ediţiile ofi ciale ale Bibliei. Desigur, putea traduce Eu 
sunt Fiinţa, deoarece Fiinţa şi expresia Cel ce este sunt sinonime. 
Totodată, el redă în nota de subsol cinci posibile traduceri ale 
acestei propoziţii. În  explicaţiile pentru opţiunea sa se arată: 
„Text fundamental pentru modul în care Dumnezeu Se defi neşte 
pe Sine. Defi niţia e concentrată în celebra tetragramă YHWH 
(care se poate citi IAHVÉ sau, mai rar, IEHOVA), al cărui 
nucleu e verbul a fi .” De asemenea, se precizează ca argument: 
„Septuaginta preferă sensul Eu sunt Cel ce este (Dumnezeu este 
existenţa în sine, singura realitate adevărată şi cauza unică a 
tuturor); aşa traduce şi Biblia de Ierusalim, revendicându-şi 
aplicarea unei riguroase sintaxe ebraice”9. 

Extensia fi inţei ca gândire, ca logos, aşa cum arăta Parmenide, 
relevă alte semnifi caţii, respectiv de raţiune, cuvânt, rostire, 
principiu creator, fi inţă etc., înţelesuri care se regăsesc în Biblie, 
respectiv în Prologul Evangheliei după Ioan: „La început 
era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era 
Cuvântul (Logosul).” (Στην αρχή ήταν ο Λόγος…) (Ioan: 1,1). 
Evident, prin Cuvânt este desemnat Iisus Hristos ca fi ind a 
doua persoană a Sfi ntei Treimi. Recurgând la logica analogiei, 
Grigorie de Nazianz descoperă între semnifi caţiile Cuvântului 
sau Logosului mărturii privind relaţia dintre Dumnezeu şi om. 
El afi rmă: „Cred apoi că este numit Cuvânt, fi indcă într-un 

8 xxx Septuaginta (în  traducere  îngrijită de Colegiul Noua Europă), Editura 
Polirom, Iaşi, 2004, p. 201.

9 xxx Biblia sau Sfânta Scriptură, Ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, versiune 
diortosită după Septuaginta, redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu 
Anania, Arhiepiscopul Clujului, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001, p. 81.
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asemenea raport stă El faţă de Tatăl, cum stă un cuvânt faţă 
de minte”. Se ştie, cuvintele sunt trupul material al gândurilor. 
Analogia dintre Cuvânt şi limbajul uman îşi are baza în principiul 
logic al raţiunii sufi ciente, iar acest aspect este reluat şi precizat 
clar: „Cred că este numit Înţelepciune, ca ştiinţă a lucrurilor dum-
nezeieşti şi omeneşti”10. Mai exact, teologul consideră că Iisus 
are capacitatea de înţelegere şi judecare a totalităţii existenţei, 
adică divine şi umane.

Între denumirile simbolice asumate de însuşi Iisus Hristos, 
denumiri care sugerează proprietăţile Sale sacre hărăzite în-
tăririi credinţei omului în Dumnezeu, regăsim şi aceasta: „Eu 
sunt pâinea vieţii” (Ioan: 6, 35). Interpretând detaliile descrierii, 
înţelegem că „pâinea vieţii” este însuşi Cuvântul sau Logosul, 
iar împărtăşirea din înţelepciunea substanţei Sale asigurându-i 
creştinului mântuirea. O spune clar: „Adevărat, adevărat vă 
spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis 
are viaţă veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la 
viaţă.” (Ioan: 5, 24). 

Fireşte, în viaţa de aici, în viaţa pământeană, omul este supus 
nenumăratelor ispitiri, încât poate deveni chiar piatră de po-
ticnire pentru el şi semenul său. Or, trebuie să luăm act de lecţia 
necesităţii de a veghea asupra bunei măsuri a propriei vieţi, aşa 
cum ne învaţă Biblia. În acest sens, am în vedere ispitirea din 
Carantania, respectiv intenţiile diavolului mascate în propoziţii 
ce vizau compromiterea stării existenţiale a lui Iisus, implicit a 
relaţiei dintre om şi Dumnezeu11. 

10 Sf. Grigorie de Nazianz, Cele cinci Cuvântări despre Dumnezeu, în Taina 
M-a uns, traducere de pr. dr. Gheorghe Tilea, Editura Herald, Bucureşti, 
2004, p. 118.

11 Reiau aici pe scurt analiza mea din Florea Lucaci, Propoziţii biblice. Inter-
pretări logico-filosofice, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2005, pp. 124-136. 
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Prima ispitire este consemnată astfel: 
(1.) „Și I-a zis diavolul: dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, zi 

acestei pietre să se facă pâine. Și a răspuns Iisus către el: Scris 
este că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt al lui 
Dumnezeu”(Luca: 4, 3-4). 

La cererea diavolului se pot realiza două inferenţe valide 
logic, adică potrivit regulilor modus ponens şi modus tollens. 
Astfel avem raţionamentele:

(2.) Dacă Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, El zice: 
       Să fi e această piatră pâine!  
      Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu_
      El zice: Să fi e această piatră pâine!

(3.) Dacă Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, El zice: 
       Să fi e această piatră pâine!
       El nu zice: Să fi e această piatră pâine!
       Iisus Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu.

Concluziile ambelor raţionamente, la care s-au aplicat cele 
două legi ale raţiunii sufi ciente, anume: a) adevărul condiţiei 
implică adevărul consecinţei şi b) falsitatea consecinţei implică 
falsitatea condiţiei, relevă afectarea unităţii divino-umane a 
persoanei lui Iisus Hristos. De ce? Reiese că dacă Iisus ar fi  ros-
tit Să fi e această piatră pâine!, atunci El s-ar fi  închis egoist în 
condiţia de Fiu al lui Dumnezeu, negându-şi implicit natura 
umană, iar dacă El nu ar fi  zis Să fi e această piatră pâine!, atunci 
şi-ar fi  negat natura divină a persoanei Sale. 

Ce răspunde Iisus la provocarea diavolului? Există un răspuns 
valid, care să-I asigure integritatea de Logos întrupat? Da, există! 
Să reluăm analitic răspunsul: 

(4.) Scris este că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice 
cuvânt al lui Dumnezeu. 

Florea Lucaci
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Acest răspuns are ca premise adevărul naturii duale a omului, 
adică:

(5) Omul este şi corp şi sufl et
precum şi adevărul identităţii lui Iisus, respectiv:
(6) Iisus Hristos este Logos întrupat 

ceea ce presupune că El şi-a asumat natura umană ca un corelat 
al naturii Sale divine, adică persoana Sa se întemeiază pe uniunea 
ipostatică divino-umană. 

Prin urmare, nu este greu de văzut că propoziţia Omul este şi 
corp şi sufl et este abrevierea propoziţiei (4), adică Scris este că nu 
numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu.

Aşadar, răspunsul lui Iisus Hristos se constituie ca o propoziţie 
ipotetică exclusivă care exprimă un raport de condiţionare su-
fi cientă şi necesară. Fiind o propoziţie ipotetică exclusivă, atunci 
este legitimă pe baza celor două legi ale raţiunii necesare, şi 
anume: a) adevărul consecinţei implică adevărul condiţiei şi 
b) falsitatea condiţiei implică falsitatea consecinţei. Răspunsul 
presupune echivalenţa între defi niţia lui Iisus Hristos ca Logos 
întrupat şi defi niţia omului ca fi inţă cu o structură duală, corp 
şi sufl et. Una dintre cele patru forme de raţionament ipotetico-
categoric, care confi rmă validitatea logică a răspunsului lui Iisus, 
este cel construit pe regula modus ponens de la consecinţă, adică 
de la propoziţiile admise ca adevărate: Iisus Hristos este Logos 
întrupat şi Omul este şi corp şi sufl et. Astfel, avem:

(7.) Numai întrucât omul este corp şi sufl et, atunci şi Iisus 
Hristos este Logos întrupat

     Iisus Hristos este Logos întrupat
     Omul este şi corp şi sufl et
Sau, 
Scris este că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt 

al lui Dumnezeu. 
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158 4, 2020

Restituiri

Reiese clar că Iisus Hristos nu a căzut în capcana diavolului, 
ci a dat un răspuns al cărui adevăr este validat atât logic, cât şi 
biblic, respectiv El adevereşte că este atât Fiul lui Dumnezeu, 
cât şi Logos întrupat ca om. Pâinea ca miză a ispitirii viza din 
perspectiva diavolului încurcarea celor două naturi date de 
Dumnezeu în ziua a şasea a creaţiei, adică materialitatea cor-
pului şi spiritualitatea sufl etului; dacă prin miracol piatra ar 
deveni pâine, atunci chiar acel miracol ar exclude Cuvântul lui 
Dumnezeu ca hrană spirituală. 

Revenind la Rugăciunea Tatăl nostru, la problematica generată 
de cuvântul  „ἐπιούσιον” (epiusion), care face posibilă cele două 
traduceri, respectiv interpretarea şi înţelegerea cuvântului 
pâi  ne atât în sens material (cea de toate zilele), cât şi în sens 
spiritual-mistic (cea spre fi inţă), consider că ar fi  un păcat să 
mizăm distinct pe unul dintre cele două sensuri. Cu alte cuvinte, 
noţiunea de păcat trimite la jocul diavolului descris în Biblie. 

Desigur, există şi ispite, fi e de a ignora existenţa celor două 
sensuri, fi e de a miza pe unul dintre ele. Argumentele pe temei 
biblic şi logic susţin că adecvată este numai şi numai com-
plementaritatea. În corelaţie cu celelalte cereri din cuprinsul 
rugăciunii, ni se dezvăluie înţelesurile pâinii ca „pâine a vieţii”, 
conform celor spuse de Iisus (Ioan: 6, 35). Rugându-ne pentru 
pâine ca „pâine a vieţii”, putem avea ca răsplată tot ceea ce 
este necesar întreţinerii vieţii, deopotrivă trupeşti şi sufl eteşti. 
Aşa şi numai aşa, ne putem împărtăşi euharistic din cuvintele 
rugăciunii Tatăl Nostru. 
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Lucia Cuciureanu

„Din satul meu munţii mă 
strigă prin oase”

LA 20 DE ANI de la plecarea lui Ioan 
Alexandru în lumea umbrelor, a apărut 

o nouă antologie* din creația sa poetică. Vo-
lumul a fost realizat de poetul Vasile Dan, 
care a selectat mai multe poeme din primele 
patru volume, Cum să vă spun (1964), Viața 
deocamdată (1965), Infernul discutabil (1966), 
Vămile pustiei (1969) și un singur po  em 
din Imnele bucuriei (1973). Lui Vasile Dan 
îi aparține și Cuvânt(-ul) înainte. Cartea a 
apărut la inițiativa și cu sprijinul acordat de 
Ionel Costin (ex-membru al P.N.Ț.C.D. care 
s-a afl at adesea în preajma senatorului de 
Arad, Ioan Alexandru). Editor: Ioan Matiuț.

Reîntâlnirea poetului Vasile Dan cu poetul 
Ioan Alexandru (fericită coincidență!) stă 
sub semnul nostalgiei.

Lucia Cuciureanu, 
poetă, eseistă, 

Arad

* Ioan Alexandru, Amintirea poetului, Antologie și 
Cuvânt înainte de Vasile Dan, Editura Mirador, 2020
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„Când am pășit pentru prima oară, în 1965, pe poarta Liceului 
George Barițiu din Cluj, ca alumn timid în clasa a IX-a, habar nu 
aveam eu că pașii mei calcă pe urmele altuia. Ale celui mai în vogă 
poet al momentului – și nu doar din Cluj – Ion Alexandru. Acesta 
absolvise deja Liceul Barițiu cu trei ani înainte, în 1962. Dar eu, 
abia în clasa a X-a aveam să afl u câte ceva despre el. Apoi mai mult, 
să mă contaminez, până peste cap, de poezia lui. Aș zice, periculos 
de mult. Fiindcă făcusem din ea un fi x.” (p. 5)

Devine astfel fi resc ca Vasile Dan să știe atât de multe amă-
nunte din viața lui Ioan Alexandru. De la colegul lui de bancă 
și cel mai bun prieten, originar din Topa Mică, afl ase că nu-l 
chema Alexandru, ci Șandor, nu Ioan, ci Ianoș (numele fi indu-i 
maghiarizat). La debutul publicistic  din „Tribuna” poetul a sem-
nat Ioan, „un prenume familiar în Ardeal”. Primele volume le va 
semna Ion, ca din 1973 poetul să semneze Ioan  Alexandru. Acest 
ultim heteronim naște o dilemă în gândul prefațatorului. Onest 
cu sine, Vasile Dan o rezolvă degrabă, nelăsându-ne în ceață: 

„Recapitulând: ne afl ăm în cazul unor adevărate heteronime? Sau 
doar în cazul unor intervenții disperate ale tânărului autor de a se 
smulge din chingile istoriei concrete, abuzive, atee, din cenzura 
național-comunismului ceaușist, din care poetul Ion sare direct 
înveșmântat în Ioan, înfășurat în tricolorul românesc cu crucea 
bizantină pe el? în orice caz, cel de-al doilea poet, Ioan Alexandru, 
abandonează cu totul pe „Ion”, cel expresionist și vizionar cu forță, 
vitalist, neguros mitologic, aprig în expresie, frământat în obsesii 
şi cutremurat lăuntric în trăiri la limită. Retorica patetică, exclusiv 
teatral religioasă a lui ,,Ioan” va sfârși însă în manierism și înseriere 
retorică.” (pp. 6-7)

În sfârșit, se poate vorbi despre o situație unică în limba ro-
mână: 

„... avem în Ion/Ioan Alexandru o dedublare a aceluiași foc liric, 
mistuitor și distinct, pornit din aceeași mare inimă.” (p. 10)

Vasile Dan dezvăluie și câteva întâmplări din folclorul urban 
care învăluie trecerea prin Cluj a poetului căruia i se crease o 
adevărată legendă. Din onorariul pri mit pentru cartea sa de 
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debut (peste 2000 de lei), poetul a cum-
părat, pentru părinți, o bivoliță de lapte 
(fapt narat și în poemul Cosmosul meu 
din volumul Viața deocamdată), iar din 
banii rămași (50 de lei) a cerut unui 
taximetrist să-l plimbe până seara prin 
tot Clujul până s-au consumat banii.

Am de făcut câteva observații. Ti-
tlul este repetitiv. În 2003 a apărut o 
antologie cu același titlu, sub îngrijirea 
lui Ion Cocora, la Editura Palimpsest, 
cu o prefață de Aurel Rău. Cartea nu 
are sumar și nu are nicio inscripție 
pe cotor. Poate ar fi  fost utile și câteva 
referințe critice, măcar cele mai importante: Eugen Simion, 
Mircea Martin, G. Grigurcu, Ion Pop, Petru Poantă, Marin 
Mincu, Nicolae Manolescu. Selecția textelor este riguroasă, am 
căutat și am afl at în carte majoritatea textelor memorabile, mai 
puțin poemul Sentimentul mării.

Am regăsit în acest volum poetul de o frapantă originalitate, 
pe care l-am descoperit în anii studenției. Poetul care avea relative 
puncte de reper precum Lucian Blaga, Aron Cotruș, Nicolae 
Labiș. Mi-au revenit în memorie vechi și noi aprecieri critice: 
vitalism exuberant, univers rural mitizat, vitalitate elementară, 
lirism frenetic, expresionism sui generis, căutător de absolut, 
năzuință de esențializare a lirismului de sorginte romantică etc. 
Citez în gând versurile lui Ioan Alexandru, molipsită de forța 
lor captivă:

„Se ridicase mânzul – întâi pe un genunchi, 
Apoi pe celălalt, pe o copită. 
Și dintr-o dată lumea din haos se-nchega
Și-și părăsea pământul întâia lui clipită.”

***

„Din satul meu munţii mă strigă prin oase”



162 4, 2020

Restituiri

„La ce mi-e gândul oare?- duioase rămurele,
Făptura voastră mică o să se împlinească
Într-o poiană largă cu fața către stele.
Adolescentul doarme. El trebuie să crească.” 

***
„Beau lapte din șiștar şi mă cuprind fi ori,
Că prea-i bun laptele şi proaspăt – cum să spun
Parcă beau soare amestecat cu nori,
Sunt zeul tinereții ce-n lapte mă răzbun!

Beau lapte din șiștar cu botul, zgomotos,
Gâtlejul îmi pocnește, ce strașnic, de plăcere,
Mă simt în seara asta nespus de bucuros
Și freamăt de iubire și putere.

Mă laud cu aceasta – știu – sunt un lăudăros.
Așa-s toți ardelenii și poate le stă bine,
Când și-au găsit fi lonul și pare viguros
îți ies din minți cu toții – ascultă-mă pe mine;”

***
„Iubita mea. (Și te priveam tăcut)
Arde în mine un văzduh de coase.
Sânul tău alb, neînclinat,
A oglinzi și-a clopote miroase.

Pe iarba nouă pășim străluminați
De ramuri verzi aprinse după ploaie.
Trecute vești multiple, în tâmpla mea se zbat
Și dimineața-i hohote-n pârâie.”

***
„Te-am cuprins amar în brațe, m-ai cuprins pierdută tu,
Și-ntre noi cu coama ruptă-ngenuncheat a mai rămas
Ochiul mort al unui ceas.”

***
„Și azi înseamnă un ieri transfi gurat
Jumătate centaur, jumătate mâine.
Și dor – spre moarte într-o seară
Scăpată fără vâsle o luntre bunăoară. ”

***
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„Miezul fi erbinte, supt de constelații,
îmi sângeră icoanele din piept
când ies pe deal în nopțile de vară
și stau întins pe spate ca morții în pământ.”

***
„o pată de cenușă pe covor – sărutul frigului după iubirea noastră.”

***
„Umbra mea singură s-a dus
Și s-a tot dus și, iată, se tot duce
Și un păianjen alb pe urma sa
Își țese trupul rece pe o cruce.”

Nota noastră

Singurul reproș întemeiat pe care îl recunosc în textul de mai sus 
este cel adre sat editurii Mirador, nu mie, care, într-adevăr, a pierdut, 
impardonabil, sumarul din conținutul cărții.

Celelalte două privesc exclusiv pe autoarea textului și com plexele ei de 
tot felul. Amintirea poetului e capodopera lirică a lui Ion Alexandru. Din 
ea am extras și moto-ul la Cuvînt îna inte, (Despre poeți numai moartea 
poate vorbi), și  un fragment consistent pe coperta a IV-a. Cum să ignori 
tocmai acest titlu la o antologie de comemorare a douăzeci de ani de la 
moartea po  etului? În fi ne, autoarea ar fi  căutat și nu a găsit inserturi, citate 
din șapte critici literari importanți de astăzi, în Cuvîntul (meu) înainte. 
Nota bene: el era unul explicit autobiografi c! Ce să caute acolo? Poeziile 
(nouă la număr!) reproduse de ea neuzual într-o recenzie, în încheierea 
textului ei, sînt fără titlu, fără identifi carea lor în pagina cărții din care 
sînt extrase. Autoarea dă cu fl it tocmai rigorii clamate către editură de ea 
însăși: în pasajul cu coperta antologiei, cu cotorul cărții, cu „inscripția” 
(sic) lipsă. Ce-ar mai fi  de spus? Nimic. Doar că în două treimi din textul 
ei autoarea repovestește stîngaci tot ce am povestit eu deja despre Ion 
Alexandru în Cuvînt înainte.  

V. D.

„Din satul meu munţii mă strigă prin oase”
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Iulian Negrilă

Gheorghe  din Moldova 
(1863-1909)

PE NUMELE său adevărat, Gheorghe 
Kernbach, s-a născut la Botoşani, la 

1863. A fost un poet mai puţin cunoscut de 
ge neraţiile actuale. Şcoala a urmat-o în oraşul 
natal, apoi la Iaşi şi la Roma, unde a studiat 
dreptul. În ţară,  a fost magistrat şi prefect la 
Botoşani şi Iaşi.

A debutat în publicistică la „Revista 
nouă” a lui B. P. Hasdeu. La 1881 a fondat, 
la Botoşani ziarul „Albina”, iar trei ani mai 
târziu, în 1881, a scos revista „Emanciparea”. 
S-a căsătorit cu Ana Conta – sora fi losofului 
Vasile Conta.

Poetul a fost fratele Corneliei Kernbach-
Tatuşescu – una dintre primele femei medic 
de la noi şi poetă care semna cu pseudonimul 
Cornelia din Moldova.

Mai târziu, în 1889, ia parte la înfi inţarea 
fi lialei botoşenene a Ateneului Român, iar în 

Iulian Negrilă, 
istoric literar, 

Arad
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1904, ca prefect al Botoşanilor, participă la înfi inţarea Palatului 
Administrativ şi Tribunalului din Botoşani.

A colaborat la „Contemporanul”, „Lupta”, „Curierul de Iaşi”, 
„Fântâna Blanduziei”, „Adevărul ilustrat”, „Curierul român” 
(Botoşani), „Viaţa românească” etc. şi a semnat şi cu pseu do-
nimele: Ics, Ignotraş, P. Nicanor et.Co., Victor C. Rareş.

A editat două volume de versuri: Poezii, Bucureşti, 1894 
şi Versuri şi proză, Iaşi, 1912. Acestea au fost apreciate de A. 
D. Xenopol, Alexandru Vlahuţă şi Nicolae Iorga. Ultimul 
afi rma că versurile lui Gheorghe din Moldova, faţă de cele 
ale eminescienilor din epocă, aduc un curent răcoritor, un cu-
rent nou, în comparaţie cu atmosfera artifi cială şi greoaie a ro-
manticilor pesimişti. Poetul creează versuri uşoare, de forma 
madrigalului, oferind o originalitate mai bine lămurită. 

Despre colaborările poetului la „Contemporanul”, Nicolae 
Iorga aprecia că acesta „a ştiut să-şi creeze un loc al lui aparte, a 
avut dibăcia de a deveni un tip original”, fi ind unul dintre „rarii 
scriitori ai noştri care se spun pe dânşii, în versuri sau proză”.  

Poetul stilizează în manieră folclorică, predominând me-
lan colia, oboseala, resemnarea, dar surprinzător, speranţa. 
Volumului de Poezii (1894), N. Iorga îi apreciază mai ales ori-
ginalitatea versurilor. Referirile se fac mai ales la poezia Puica 
Radului, scrisă sub formă de baladă, dominată de un aspect 
romantic.

Gheorghe din Moldova se prezintă ca un poet sentimental şi 
meditativ, care se apropie de stilul lui Afred de Musset şi Heine. 
El realizează versuri simple şi cugetări agreabile, ceea ce-l face 
un poet plăcut şi muzical. De altfel, poezia Fă-ne, Doamne! pusă 
pe muzică, este de un neegalat aspect romantic:

Gheorghe din Moldova (1863-1909)
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Când eram copii, odată
Mii de sărutări mi-a dat,
Astăzi nu-mi dă niciuna
Ea-i femeie, eu bărbat !

Să o mai sărut, odată
Fă tu Doamne, tot ce ştii, 
Şi să nu mai ştii, nimica
Fă-ne iarăşi doi copii !

Versurile lui Gheorghe din Moldova sunt nişte elegii blânde, 
nişte glume erotice, cu o muzicalitate specifi că şi plăcute la re-
citat.

Altele, dominate de ideile rustice, La săcere, Vara, Primăvara, 
stau sub infl uenţa lui Alecsandri şi Pillat. Alături de acestea, 
găsim poeziile cu parfum oriental: În baie, Orientală, care tră-
dează unele motive simbolice.

Şi, în sfârşit, o altă serie de poezii reliefează sentimentele 
erotice, într-o manieră concisă, limpede şi echilibrată: Osândă, 
Cântec, Nu te-am uitat, Mândruliţă din Trotuş, Puica Radului 
etc. A folosit şi pseudonimele Ignotus şi Victor C. Rareş. 

Versurile de dragoste sunt alcătuite sub formă de joacă în care 
iau parte şi elementele naturii: cerul, zăpada, fulgerul: 

Ţi-am furat o sărutare
Şi de-atunci te-ai supărat,
De vrei să te-mpaci – sunt gata
Să-ţi întorc ce ţi-am furat.

Am cercat a mea iubire
Pe zăpadă să ţi-o scriu,
Dar şi ea s-a topit, dragă,
De un foc aşa de viu.

Iulian Negrilă
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Mi-a rămas ca să-ţi scriu numai
Doar pe cerul înnorat
Cu săgeata unui fulger
Dorul meu nemăsurat.
                             (Dina).

Gheorghe din Moldova n-a scris mult; a publicat un volum 
de Poezii în 1894, iar postum i-a apărut volumul Versuri şi proză 
(1912) alcătuit de Garabet Ibrăileanu. În 1930 i-a apărut volumul 
de versuri Scântei, cu o scrisoare ca prefaţă a lui B. P. Hasdeu.

Alături de aceste volume, scriitorul a publicat şi epigrame. 
Dintre acestea amintim:

Ciudat
Eşti frumoasă, dar, ciudat...
Te-am privit aproape-o sară
Se-ntâmplase astă vară –
Şi pornit-am îngheţat,

Polemică
Da, cu Byron semeni tare
Diferenţă doar un pic;
Un picior avea mai mic ...
Şi-un talent ceva mai mare !

Unui plagiator
Fiu al operelor tale 
Poate-i fi  d-acu-nainte;
Până-acuma, deocamdată,
L-ale altor eşti părinte.

Trăind puţin, poetul nu şi-a epuizat toate forţele sale creatoare, 
rămânând multe poezii nefi nalizate şi pline de originalitate. Ver-
surile sale au rămas să înfrunte timpul, mereu proaspete şi pline 
de romantism.  

Gheorghe din Moldova (1863-1909)
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Prinţul reporterilor şi „un stil 
care ar trezi şi un mort”*

„În fiecare biserică şi în fiecare şcoală, în colţurile 
tăcute din vieţile noastre, continente întregi de dragoste 
şi de pierderi şi de experienţe aşteaptă să fie cartografi-
ate. Dacă nu le documentăm noi, atunci cine?” 

(Thomas French, reporter, profesor de jurnalism, 
câştigător al premiului Pulitzer, 1998)

BRUNEA FOX a pus „piatra de temelie 
a re portajului românesc” (Geo Bogza, 

„Contemporanul”, 19 ianuarie 1973), ridi-
cân du-l la o „treaptă superioară atât în ce 
priveşte conţinutul, cât şi în ce priveşte ex-
presia” (Al. Philippide, 1960). F. Brunea-Fox 
este pseudonimul literar al lui Filip Brauner 
(1898-1977). Născut la Roman într-o fa mi lie 
de intelectuali evrei din Chişinău, se mută la 

* F. Brunea-Fox, Reportajele mele. 1927-1938, Editura 
Polirom, Iaşi, 2020, ediţie îngrijită de Lisette Daniel-
Brunea. 

Carmen Neamţu, 
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Iaşi în timpul primului Război Mondial, 
unde absolvă li ce ul. Debutează în presă la 
19 ani, în revista „Arena”, fi ind redactor 
la zia rele „Dimineaţa” (1925-1937) şi 
„Ade vărul” (1932-1937). Semnătura 
sa va deveni repede celebră. Fox, F. Br., 
F.Br.Fx., fx sunt pseudonimele sub care 
şi-a publicat textele, dar F. Brunea-Fox 
va rămâne apelativul consacrat, Fox 
fi  ind o particulă adăugată în semn de 
aso  ciere dorită (probabil prin prisma 
pro    fesionalismului) cu producătorul ame   -
rican de jurnale de actualităţi Fox Mo-
vietone News. În perioada 1928-1963, 
Fox Movietone News (cu subsidiara British Movietone 
News) a difuzat programe de ştiri şi re portaje fi lmate în 
Statele Unite ale Americii şi Marea Britanie, fi ind unul 
dintre primii producători care au renunţat la ilustraţia 
muzicală de fundal, introducând comen tariul.

Reportajele sale, pe care le putem citi în această 
ediţie 2020 a Editurii Polirom, le-a publicat între 
1927 şi 1938, în ziarul „Dimineaţa”. Îndemnat să-şi 
scrie memoriile, Brunea refuză, justifi când: „re por ta-
jele mele sunt memoriile mele; dacă epoca în care 
am trăit va lăsa o amintire, atunci voi ocupa şi eu, cu 
reportajele mele, un loc în această amintire”. Graţie 
ediţiei Polirom, acum avem ocazia să plonjam în 
istoria clipei şi să vedem, să auzim, să simţim felii 
de viaţă de odinioară. Pe lângă reportaje, cartea adu-
nă şi eseuri, interviuri, amintiri scrise (sub forma 
„carnetelor”) după 23 august 1944. 

Prinţul reporterilor şi „un stil care ar trezi şi un mort”
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Cartea a apărut într-o primă ediţie în 1979, la Editura 
Eminescu. Ediţia de acum, îngrijită de Lisette Daniel-Brunea, 
reproduce integral prima ediţie, fără alte îmbunătăţiri în afara 
unor minime modifi cări în notele de subsol şi a adăugării unor 
note de redactor. Textele recuperate sunt tot atâtea picturi „cu 
vitriol” ale unei realităţi româneşti uitate. Și un model de cum 
să plonjezi cu inteligenţă şi talent în realitate, folosindu-te de 
alchimia cuvintelor. 

Reportajul este un gen complex, tot mai puţin practicat în 
presa noastră, obsedată de senzaţional şi de goana după click-uri. 
Pe muchia dintre literatură şi jurnalism, reportajul este un tip 
de text care pune în valoare talentul reporterului şi capacitatea 
lui de a transmite publicului respiraţia, atmosfera, dezamăgirea, 
bucuria, amarul, deznădejdea, emoţia unor oameni şi locuri pe 
care nu le-ai văzut, dar odată cu reporterul le poţi simţi pulsul, 
trăirea, suspinul, bucuria. Aşadar, scopul reporterului este să-l 
facă pe cititor să vadă ce a văzut el, să audă ce a auzit jurnalistul, 
să simtă ce a simţit el. Aş spune că reportajul este un soi de 
literatură în grabă. Pe fugă. Pentru Brunea, ca şi pentru Geo 
Bogza, jurnalismul era un alt fel de a se exprima, dincolo de 
literatură, dar nu departe de ea. Dintr-o altă familie de spirite. 
Un gen care, în plus, îngăduie autorului să fi e citit de un număr 
mult mai mare de oameni. 

Brunea Fox ne oferă o panoplie de personaje secundare 
care prind viaţă sub condeiul reporterului: chelneriţa de la res-
ta urantul cuşer, Haim, maseurul de la băile Melţer, leproşii de 
la Lazaretul din ostrovul Dunării, tipograful-salahor cu ochi 
de sticlă, lumea mahalalelor – ce admirabilă „gelatină pentru 
cultivat superstiţiile”, drama nenorociţilor care au nevoie de 
alinare, „chipurile spectrale ale milogilor” care au invadat oraşul 
„ca o plajă de meduze”, şcoala de milogi (sau culisele cerşetoriei 

Carmen Neamţu
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organizate), Didina roşcovana cu 15 ani de activitate trotuaristă, 
„mama mănoasă” cu patru gemeni, Smaranda Soare, mărirea 
şi decăderea celui mai gras om din România, Ionel Peştişeanu, 
circul şi alchimia din jurul lui. Sunt poveşti-oglinzi ale epocii şi 
nu numai. 1

Aplombul, vivacitatea stilului, modul cum Brunea Fox ia în 
stăpânire cotloanele ascunse ochiului la prima vedere sau, dim -
potrivă, cele afl ate chiar sub ochii noştri neatenţi, sunt re mar-
cabile şi merită citite după atâţia ani de la publicarea lor în gazetă. 
Prea multe trecem azi sub tăcere, azi ca şi odinioară. Iar Brunea 
trage un semnal de alarmă. Problemele strigătoare la cer, umi-
linţele şi nevoile celor mulţi, indignările tuturor trebuie afl ate şi 
expuse publicului cu orice preţ. Pentru că atunci ca şi acum 
(istoria are un fel al ei de a se repeta ciclic) „la periferie se moare 
economic”:

„Cu spitalul e ceva mai anevoios. Săracul ştie asta si nu recurge 
la asistenţa lui decât in extremis. Când nu-i mai ajută oblojelile, 
alifi ile empirice, descântecul, molift ele”. (p.125)

Iată un fragment dintr-un interviu în care reporterul Brunea 
Fox povesteşte despre experienţa sa de la „Adevărul” şi ceea 
ce îi recomandă Constantin Mille tânărului proaspăt intrat în 
redacţia ziarului. Pasajul poate sta în orice manual despre cum 
să scrii un reportaj bun:

„Văd că dispui de o panoplie poetică, literară, chiar lirică. E bu-
nă pentru poem, odă, dar nu pentru reportaj de gazetă. Să ştii 
de la mine: când scrii, trebuie să ai în vedere, înainte de toate de 

1 „Noi, reporterii, nu încercăm doar să spunem o poveste bună. Încercăm să 
documentăm și să clarifi căm lumea, să ducem cititorii în viețile oamenilor 
pe care nu i-ar întâlni niciodată, să scriem povești care sunt oglinzi și prin 
care cititorii pot găsi o bucată de omenie neașteptată în ceilalți, și poate 
chiar în ei” – o spune, în 2012, Walt Harrington, reporter, scriitor și profesor 
de jurnalism.
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a te avânta pe hârtie, că articolul dumitale e destinat cititorului. 
Ce e elucubraţia asta lirico-suspinătoare din introducere? În loc 
să arăţi de la începutul începutului despre ce este vorba, în mod 
simplu, banal chiar, sintetizând liniar faptul, îl năclăieşti pe cititor 
în frazeologie. El sare peste cleiul acesta, e curios să ajungă cât mai 
curând la miezul subiectului. Dacă vrei să-l emoţionezi, lasă la o 
parte adjectivele din introducere, dozează-le pentru text. Reportajul 
e o oglindă a realităţii, are legile şi tehnica lui”. (pp. 28-29); 

„Ca să ajungă la poezie un reporter trebuie să plece de la rea-
litate. Cel puţin de la „un crâmpei al ei plastic, care îi va servi ca 
unitate de măsurat dimensiunile acelei realităţi dilatate de munca 
şi pasiunea omului” (p. 35).   

Brunea-Fox le aminteşte celor de azi adevărul – „condeiul re-
porterului e într-o continuă stare de mobilizare” (p. 5). Aici stă şi 
farmecul profesiei de jurnalist, pentru care fi ecare zi e o provocare 
de noi subiecte, oameni, situaţii. Adrenalina zilnică, descoperită 
din aceste întâlniri cu oameni şi locuri noi, este combustibilul 
reporterului pentru care viaţa e „mai degrabă decât o vitrină, 
este un bazar variat” (p. 17), viu, împrăştiat pe diverse planuri. 
Cuvintele bine plasate pot nu doar să informeze, ci şi să înduioşeze, 
să înfl ăcăreze, să infl ameze, să exaspereze. Aici intervine gradul 
de expresivitate al jurnalistului, felul cum se foloseşte de limbă 
pentru a crea un stil unic, inconfundabil în exprimare. 

Reportajele lui Brunea Fox mi-au amintit de scriitorul Jules 
Renard (1864-1910) care în Jurnalul său, început la 23 de ani şi 
publicat postum, în 1925, scria: 

„Stilul este cuvântul potrivit. Restul puţin importă. Stil prea strâns, 
cititorul se înăbuşă. Să ai un stil exact, precis, reliefat, esenţial, un 
stil care ar trezi un mort. O frază trebuie să fi e atât de clară încât să 
placă de la început până la sfârşit şi totuşi să fi e recitită din cauza 
plăcerii pe care ţi-a făcut-o.” 

Ce difi cil deziderat pentru fi ecare dintre noi!

Carmen Neamţu
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Felix Nicolau

Liniştea şi dinamica ei 
conversaţională

ÎN Poezia, cartea unuia din cei mai inte-
li genţi optzecişti, Alexandru Muşina, 

spu  nea că poezia trebuie să ne convingă 
printr-o tensiune a fanteziei şi o energie a 
emoţiei care să ne scurtcircuiteze, să ne im-
presioneze. Din păcate ori din fericire, nu 
e neapărat aşa. Am citit atâtea poeme bune 
care nu aveau aceste calităţi, ba chiar mizau 
pe minimalism, jemenfi chism, înserieri de 
nume proprii cunoscute doar unor localnici, 
dar atât de expresive (vezi Ştefan Baciu). Pot 
aminti şi poemele despre funcţionarul tra-
casat ale altui optzecist braşovean, Andrei 
Bodiu, multe din ele nestemate precis tăiate. 
Cu alte cuvinte, poezia poate fi  în multe feluri 
şi cine declară ritos că ea poate fi  numai aşa 
şi nu aşa în cel mult 10 ani de la emitere va 
trebui să îşi abroge decretul. 

Felix Nicolau, 
critic literar, poet, prozator, 

Bucureşti
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De pildă, în vremuri ale poeziei transumane, cyborgizate 
şi aproape algoritmizate, există poeţi ce ţintesc o întoarcere la 
emo ţie, la peisaj bucolic, la vechi bucurii sau tristeţi. Foarte 
bine – totul e să nu comită greşeli de tehnică şi să fi e capabili 
să transmită un mesaj propriu, inconfundabil. „Arta e muncă” 
spune un slogan pandemic.

Maria Dobrescu este o scriitoare de fi neţe şi profunzime cu o 
viziune poetică unitară. Chiar şi aşa, scriitura ei s-a modernizat 
de la un volum la altul. 

În Mireasa de sare (2012, Grinta) se pleacă, ca şi în volumele 
ulterioare, de la „anatomia iubirii”. Cum se ştie, romanticii erau 
specializaţi în acest tip de oximoron: conjuncţia dintre materia 
de adâncime şi emoţie. Al doilea loc comun nu putea fi  decât 
poezia, propriu-zis tomografi a computerizată a acestui demers 
de fi neţe sentimentală: 

„ne suspectăm de poezie/ căutăm înţe lesuri/ exilăm orice spe-
ranţă”. 

Numai că şi aparatele de mare precizie au limitele lor, nu pot 
diagnostica fenomene excesiv de subtile: 

„probabil ar fi  mai bine/ să rămânem în cuvinte” (points faibles). 
Vechea problematică a limbajului care mai mult ascunde decât 
revelează. De aici şi discursul suplu şi omiliile despre linişte şi 
singurătate, iarăşi zone de intersecţie ale celor trei volume ale 
autoarei: „am un loc rezervat/ în liniştea mea// e păcat să se facă 
risipă de singurătate” (le pouvoir de mots).

Chiar şi aşa, monahismul este unul vorbăreţ la modul nos-
talgic sau imaginar, cum ar putea fi , ce s-ar putea face ca diada 
să pară mai acceptabilă decât monada. Constant va apărea o po-
veste despre noi, adică despre doi. Iar starea aleasă este cea de 
intermezzo, între eu şi cuplu: 

„iubesc să fi u trează între mine şi tine/ înainte să mă tragi de 
mânecă” (nu credeam).

Felix Nicolau
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Din această puritate-ingenuitate a adresării directe către-
sine-către-un-posibil-iubit se iese rareori şi atunci doar printr-o 
stilistică potenţată de vis: 

„m-am visat pasăre/ purtam în spate un stejar mare/ în el îşi odih-
neau verile alte păsări” (e prea mult? îmi doresc o zi doar pentru 
mine). 

Altminteri, reveria şi chemările se folosesc de un discurs al 
lucidităţii, o sinceritate intensă, dar elegantă.

Gânduri în cuşcă (Editura Premier, 2013) reia linia adresării liri-
ce monologate, dar acum apare şi poemul în proză, specie tot mai 
tentantă pentru scriitoare. Şi aici motivul carapacei trans parente, a 
izolării deschise subîntinde rostirea geometric-poetizată: 

„uitarea nu se risipeşte prin ochi// sper o vară/ în care iubirea mea 
ca un bonsai/ să înfl orească/ o linişte” (entropie). 

Volumul devine mai generos cu fi gurile de stil. Şi fi guraţia 
variază: 

„din ploaie cresc/ morţi vechi/ care rod măduvă” (insensatez).
Tonalitatea este mai ascuţită, sentimentul mai acut. Se simte 

un fel de revoltă, chiar dacă arealul rămâne acelaşi: 
„un înger cu aripi de coasă/ trece razant/ pe deasupra tăcerilor 
mele// eu deşir mai departe/ moartea// nu îţi spun cine sunt/ ar 
trebui să mă recunoşti/ după/ scrâşnetul inimii” (bruxism).

Scena este invadată de o moarte deloc morbidă. Există o stare 
strict dobresciană în aceste volume: nici exuberantă, nici mor-
bidă. Nici tristă, nici revoltată. Un fenomen apofatic. 

Printre jaloanele lecturii celor trei volume este şi colivia. 
Personajul liric este captiv, dar, la drept vorbind, nu s-ar aventura 
afară din colivie chiar pentru orice tentaţie. Ar fi  nevoie de 
un extractor cu profi l precis. Aşa că mai mult decât langoarea 
absenţei se perpetuează un joc al chemărilor surdinizate, o mu-
zică de salon cu draperiile trase. Este ceea ce face interesantă, de 
altfel, această poezie. Altminteri, ar fi  doar o banală cantilenă a 
invitaţiei şi a frustrării: 

Liniştea şi dinamica ei conversaţională
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„se pare că vine o toamnă/ din care va fi  imposibil/ 
să evadez/ în ceaiul cu bergamotă/ se amestecă sen-
zaţii/ extravagante/ sorb cu o lentoare nefi rească/ 
câteva amăgiri/ drogul perfect/ pentru un captiv”.

Nu despre sinceritatea confesiunii este deci vorba, 
deşi Maria Dobrescu pare să restaureze auroralul liric 
în poezie. Ci despre un fel de ceremonie a ceaiului: 
minuţiozitate, delicateţe, sofi sticate invitaţii, poze cu 
compoziţie pentru album.

Poeme cu Filip (Rafet, 2019) are ţintă 
precisă, ca alte volume douămiiste (cu 
care autoarea nu are nici în clin, nici în 
mânec/ă). Paradoxal, dincolo de ţinta 
poetică perfect izolată se face simţită şi 
o detaşare cvasi-budistă, o înţelegere 
superioară a insufi cienţelor: 
„acum tu eşti egal cu tot/ ce nu se mai 
întâmplă”.

Animus-ul interlocutor este invitat 
la refacerea androginului şi reintegrat 
în subtila muzică a sfe relor: 

„lucrurile ar căpăta contur/ ca la facerea lumii/ 
iar noi am deveni/ o linişte”. Ca în vechea pictură 
orientală, perfecţiunea înseamnă deplasarea spre 
alb, spre in/fi nita posibilitate, deschidere supremă 
sau anulare: „viitorul nostru/ este alb/ Filip, pentru 
ce urmează/ nu cred că ne ajunge o noapte”.

Propriu-zis, evoluţia poetică a fost spre esenţia-
lizare. Retragerea în chintesenţă, care şi ea trebuie 
adâncită, ca un fel de iniţiere mistică: 

„dilemele se zbat/ în liniştea asta/ care nu mai crapă/ 
Filip, trebuie/ să decojim tăcerea/ altfel/ nu pot uita 
distanţa/ ei”. Liniştea devine personaj principal; 
un chietism cu seisme dese, o pace mocnind de 

Felix Nicolau
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încleştări domesticite: „liniştea te strigă pe nume/ nu îi răspunzi/ 
de teamă/ să nu te fi  confundat”. 

Lumea toată e o mănăstire care şi-a dorit cu totul altceva. 
Poate un fel de Th élème rabelaisian? Duse sunt vremurile! Acum 
pare că suntem într-o piesă de Beckett în care comunicarea e 
blocată; lumea nici măcar nu mai trăncăneşte maniacal precum 
la Samuel: doar oboseală şi resemnare, acedie torturantă: 

„ştiai, Filip/ în oraşul acesta/ oamenii îşi măsoară/ singurăaţile/ cu 
fi re de aţă/ pe care le aşază/ mărturii/ pe ramurile copacilor fără 
umbre”.

Simplitatea inteligentă a scriiturii conjură un fi resc congruent 
al lumii. Numai că fi rescul şi simplitatea au fost de mult înlocuite 
de întortochere şi păcăleală de sine cu mari pretenţii. Arcadia nu 
mai este posibilă decât în arte şi nici acolo bine primită: 

„Filip/ e atât de uşor/ să închidem ochii/ şi/ să simţim albastru/ 
inima ta va deveni o barcă/ iar a mea un ţărm”. Fix aceste noduri 
sensibile: inima, barca, balerina sunt redate de grafi a limpidă a 
Ralucăi Bitay.

Maria Dobrescu redescoperă forţa liricului fără efecte speciale, 
dar cu o asceză înţeleaptă a mijloacelor. Cele trei volume de până 
acum au construit un drum din ce în ce mai suplu, mai efi cient. 
Care sfârşeşte în munţi. Mai departe nu se poate merge. Vor 
trebui deschise alte drumuri de acum încolo, pentru a nu cădea 
în manieră. Deocamdată să îi consfi nţim multele texte reuşite, cu 
desen precis, pensulă sigură. Aşteptăm să îşi desfăşoare paleta, 
să ne facă să uităm de pandemii.

Liniştea şi dinamica ei conversaţională
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Lucian Scurtu

Un tehnician al derizoriului*

DOVADĂ că nu şi-a uitat vocaţia (po li)teh-
nică, ca fost absolvent, în tru început, 

al Facultăţii de Construcţii din Timişoara, 
Robert Șerban revine cu un volum de versuri 
intitulat Tehnici de ca  mufl aj, editura Tracus 
Arte, 2018, titlu cu vagi trimiteri inginereşti, 
predispus a seduce, falacios, cititorul spre 
areale bine conturate domeniilor concrete, 
utilitariste, pragmatice. Suntem, din fericire, 
contrazişi de profunzimea, delicateţea şi 
fra    gilitatea poemelor care, purtând masca 
inocenţei (că tot e obligatorie prezenţa ei), 
ascund miez şi candoare, sapienţă şi tran-
zitivitate, introspecţii sinestezice şi exorcizări 
beha vioriste, condensate în fi ligran şi topite 
artist în creuzetul încins al imaginaţiei de-
bordante şi demitizării percutante. Are drep-
tate Octavian Soviany când, pe coperta patru, 

Lucian Scurtu, 
poet, 

Oradea

* Robert Șerban revine cu un volum de versuri intitulat 
Tehnici de camufl aj, editura Tracus Arte, 2018
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defi neşte poezia autorului timi şorean 
ca fi ind una ce mizează „pe o simplitate 
aproape ascetică, pendulând uneori în-
tre tandreţe şi ironie (…). Poemul por-
neşte de la micile experienţe de viaţă, 
de la anecdota domestică şi devine pe 
nesimţite fabulă existenţială, căpătând 
surprinzătoare virtuţi sapienţiale”.

Este poezia micilor amănunte, ordo-
nate şi ierarhizate cu minuţiozitatea ace-
luia care le cunoaşte semnifi caţiile şi le 
hiperbolizează comprehensiv dia  lectica 
proteică, focalizate de un ochi inalie-
nabil, dispus a le obiectiva persuasiv 
anomia aparentă şi epifania recurentă. 
Se survolează, la foarte mică înălţime, un areal bine 
delimitat imaginativ, dar şi cognitiv, un fel de hin-
terland personal, al cărui bricolaj vernacular incită 
fantezia autorului şi provoacă empatia cititorului, 
metabolizându-le senin, în aqvaforte, contururile, 
dar mai cu seamă profunzimile percepute la cald, 
emergenţe ale sinesteziei ori valenţe ale desolemnizării 
entropiei. Meliorismul pare a fi  cuvântul de ordine, 
cel care dictează şi corectează malformaţiile (dar nu 
numai) consubstanţiale unei ontologii aparent insig-
nifi ante, rar halucinogenă, citadină, epurată de bova-
risme inutile şi scorii rebarbative. Autorul celebrează 
suav esenţele, dizolvate olfactiv, dar mai ales vizual şi 
senzorial, în creuzetele memoriei aparent imper so-
nale, în alambicurile imaginaţiei polimorfe, carto-
grafi ate şi panoramate lucid sub auspiciile unui carte-

Un tehnician al derizoriului
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zianism incantatoriu, epurat de didascalii futile ori imprecaţii 
intempestive. Eticist structural, Robert îşi monitorizează atent 
existenţa vulnerabilă, reducând-o rizomatic la simbolistica ano-
dinului şi semantica derizoriului, metaforizate la cald, vidate de 
arabescuri exagerate ori ornamente redundante. Micile întâm-
plări/ stări cotidiene mereu îi atrag atenţia, mereu îi întind o 
capcană, sintetizându-le fără a le diminua expresivitatea, conden-
sându-le prin amprentare de candoare şi gnomă, translând 
cititorul în lumea inefabilă a insignifi antului alegoric şi a 
diafanului travestit în „puţinele lucruri pe care le-ai învăţat prin 
repetiţie”.

Investigaţiile detectivistice ale acestei lumi aproape evanes-
cente, aerogene, se fac metodic, analitic, prin folosirea unor „teh-
nici de camufl aj” din cele mai abordabile, nu şi facile, menite a 
le desfolia cu precizie aritmetică înţelesurile imediate, tâlcurile 
ascunse, a le colporta transfi gurările atât de presante actantului 
constatator, dar mai ales evaluator. Se problematizează atât cât 
trebuie misterele propriilor obsesii, reducând la maxi mum de-
scriptivismul no mans’landu-lui său aproximativ, ocultând 
in  comodantul stufăriş lexical, prin a sugera cât mai mult, cu 
mijloace „tehnice” cât mai puţine: 

„un nor/ nu e decât o formă a singurătăţii/ care/ uneori/ îţi dă 
puţin de lucru”, (p.64). 

Este un lanţ trofi c acribios între obsesie-imagine-idee-cuvânt, 
în care veriga lipsă este impusă chiar de autor, fi e prin nelinişti 
dilematice, asemănătoare unor implozii, ce defulează tectonica 
evaziunii, pentru a perfora mai apoi stratosfera inventivităţii, fi e 
prin sfârşitul precipitat, dar sentenţios, al poemelor.

Un autoportret în passe-partout, de o obiectivitate glacială, nu 
ezită poetul a-l formula confesiv, într-o maieutică autoironică, 
şarmantă, a cărui ecart temporal se extinde la infi nit, veritabil 

Lucian Scurtu
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expozeu solilocvial al propriei anatemizării, dar şi autoscopie 
corozivă a individului revelat ca efemeridă volatilizată în neantul 
polisemantic, nu însă fără scopuri civilizatoare, precum în acest 
poem cu titlu derutant, Înspăimântătoarea poveste de dragoste: 

„din mine nu va mai rămâne/ decât o impresie un zvon o bârfă o 
bănuială/ o mână de cuvinte/ din faptele mele neruşinoase/ din 
greşelile mele de neiertat/ din energia pe care am pompat-o/ în tot 
ce am făcut/ nu se va mai şti nimic nimic nimic/ poate doar că a 
fost vorba despre un băiat bun/ un tip harnic/ săritor/ cumsecade/ 
şters/ un fl eţ/ o lichea nenorocită/ o lepră/ un căcăcios de doi bani 
(…)/ încât peste o mie de ani/ peste un milion de ani/ urletul meu 
să meargă din gură în gură/ ca o înspăimântătoare poveste de 
dragoste/ ce a salvat omenirea” (p. 30-31). 

Lesne se poate observa cum poetul se deconspiră aproape 
jovial în faţa unei mulţimi închipuite, anemiată probabil de vi-
tuperările cotidiene, împovărat de cortexurile inexorabile ale 
refl ecţiei aureolate de un scepticism temperat, în care, totuşi, 
disoluţia este evidentă prin retorica sa abilă, vădit autoreferenţială. 
Concis, ocultând cu bună ştiinţă miriadele inutile, Robert Șerban 
este pândarul perfect, dar şi patetic, al perisabilelor extravaganţe 
existenţiale, poemul percutând mai de fi ecare dată dintr-o banală 
realitate imediată, ca mai apoi, camufl at şi deghizat, să ia forma 
dorită după chipul şi asemănarea eului liric, îngreunat consistent 
de pilde, învăţăminte, tâlcuri, simboluri. Nu ştiu dacă autorul 
timişorean a scris aforisme, dar sunt convins că aceste enunţuri 
concise şi expresive „l-ar prinde” de minune în habitatul lor 
gno mic şi sentenţios-moralist. Simplă, dar nu simplistă, uşoară, 
dar nu facilă, starea incumbată de scriptor cititorului este una 
pozitivă, transparentă, limpidă, sinapsă a unei sfătoşenii au-
totelice iar, când se impune, disimularea este pandantul perfect 
al avatarului bine temperat şi ludicului subtil sugerat. Poetul 
vede, cu luneta sa iluzorie, până dincolo de crepuscul, deşi 
foarte adesea îşi mimează curiozitatea cu mina insului aparent 

Un tehnician al derizoriului
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ignorant (vezi poemul La plecarea ignorantului), dezinteresat de 
ceea se întâmplă în jurul său, şiretlic folosit cu o falsă viclenie 
pentru a deruta eventualii intruşi, prin folosirea unor tehnici 
de camufl aj aproape impecabile, greu de detestat, imposibil de 
identifi cat. Imaginile relevate nu sunt idilizate, dar cosmetizate 
estetizant prin folosirea unor bliţuri orbitoare, accentuând la 
extrem vizualizarea obiectului & subiectului impregnat pe retina 
aceluia care se lasă interesat de particularitatea sau varietatea 
lui. Katabasisul şerbanian pare direcţionat de eonurile abia 
sesizabile ale (pe)trecerii lui printr-o realitate constituită din 
oameni obişnuiţi, căreia îi acordă întreaga atenţie, receptând-o 
analitic, nuanţat şi dinamic, interpretând-o conotativ, marcată 
fi ind ea de intruziunile cinematice ale lucrurilor mici, şterse, 
imperceptibile de ceilalţi, dar şi de întâmplări ivite dintr-o gestică 
deterministă, uneori incantatorie, alteori apăsat derizorie, efecte 
şi afecte ale unei curiozităţi acerbe, inspiratoare de nelinişti, 
refl ecţii, învăţături şi, mai important, de poem.

Autorul nu încearcă să fascineze, deşi tentative sunt, cât să 
emoţioneze altitudinal prin maniere impredictibile, luări de po-
ziţii explicite vizavi de ceea ce trăieşte, visează („ce visez eu/ e 
deja realitate”), fantazează, trecându-le sagace prin sita propriilor 
experienţe, lecturi, amintiri („când eram tânăr şi eram taliban”), 
conjuncturi, scrieri („ce scriu eu/ e deja scris”), etc. Rememorarea 
părinţilor, bunicilor, a unchiului Virgil, se face nostalgic, poetul 
abandonându-se melancolizat în efemere şi apuse dialoguri, 
reale ori închipuite, a căror valenţe conotative le decodifi că abia 
acum, la deplina maturitate, denudate de crusta ambiguităţii ori 
epiderma banalităţii, redându-le înţelesul cuvenit, nu lipsit de o 
eterată inocenţă a rebours: 

„şi tata ce mai face/ o întreb pe mama după ce aud/ că s-a oprit din 
plâns/ e bine/ acum e în grădină/ culege gândacii de pe cartofi / 

Lucian Scurtu
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fi indcă-i nenorocire/ şi îi pune într-o cutie/ ca să îi trimită înapoi/ 
acasă la ei/ în Colorado/ tac descumpănit câteva clipe/ credeam că/ 
în copilărie/ am izbutit să îi adun pe toţi” (Acasă, în Colorado). 

Identice sunt rarele dialoguri cu o ea enigmatică, conturată 
în tuşe abia sesizabile („sânii tăi mici/ au în vârfuri/ câte-un 
buton de panică”), prezenţă fragilă în conjuncturi dintre cele 
mai inedite, de la reproşuri datorate înclinării periculoase a 
unui dulap, la suspiciuni că el i-ar pândi, lipsit de tact, fanarea 
ineluctabilă.

Robert Șerban, un poet care ştie ceea ce vede, dar mai ales 
înţelege ceea ce ştie. 

Un tehnician al derizoriului
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Liliana Danciu 

Trecutul și prezentul, 
ca lumi parale* 

SONIA ELVIREANU este poetă, roman-
cieră, critic literar, eseistă, traducătoare, 

distinsă cu premii în țară şi în străinătate. 
Ceaţa este al doilea roman al autoarei, după 
Metamorfoză (2015). Povestea de dragoste și 
de viață a doi tineri din Polonia contemporană, 
Ralf și Fabiana, se intersectează dramatic cu 
cea trăită de personaje istorico-legendare 
de acum șase secole, Vlad Țepeș, voievodul 
Valahiei, Doamna Anastasia, soția lui, Fabia, 
o tânără aristocrată poloneză din anturajul 
domnesc și Vladislav, fratele necruțătorului 
domnitor valah. 

Documentul istoric și fondul legendar 
sunt armonizate poetic pentru a scoate la 
iveală esența vie, magmatică a unor în tâm-
plări din trecut. Cu multă pasiune și într-un 

Liliana Danciu, 
eseistă, 

Caransebeş

* Sonia Elvireanu, Ceaţa, Editura Ars Longa, Iași, 
2019
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proaspăt spirit neoromantic, scriitoarea 
evidențiază dimensiunea umană din 
cronică sau legendă. În opinia ro man-
cierei, acel segment de timp, cu oa-
menii și evenimentele lui, nu a murit 
odată cu trecerea sa, ci continuă să fi e 
pentru totdeauna în și prin ea însăși, 
„îngropată” adânc în structura psiho-
emoțională a urmașilor. Există, însă, 
locuri unde fragmentele temporale din 
marele și necuprinsul puzzle cronologic 
se unesc, oferind omului spectacolul 
inedit al întregului, el însuși trăind 
con  comitent în două lumi, adăpostind 
în fi ința sa două euri, unul ancorat în prezent, ce-
lălalt, într-un timp revolut, necunoscut. Cu toate 
acestea, fi ința nu cunoaște nici acea scindare și alie-
nare existențialistă, nici risipirea pascaliană, ci o 
binecuvântată (re)întregire ontologică într-o entitate 
care armonizează toate trăirile sufl etului (psyche-ul 
junghian), reîncarnat în timp pentru a experimenta 
mai multe existențe și euri diferite. 

În romanul Ceața descoperim o reiterare în va-
riantă postmodernă a ideii romantice de prezent 
continuu trăit de sufl etul uman. Scriitoarea decu-
pează două secțiuni temporale, una din secolul XXI, 
cealaltă din secolul XV, pe care le supra-pune, prin 
apel la traseele existențiale ale celor doi studenți 
po lonezi și ale unor personaje istorice dintr-un alt 
spațiu cultural și alt timp. Ca în scrierile lui Mateiu 
Caragiale afl ate „sub pecetea tainei”, romanul Soniei 

Trecutul și prezentul, ca lumi parale
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Elvireanu se deschide cu imaginea unei scrisori. O scrisoare și un 
pariu cvasi-mefi stofelic încheiat de Ralf cu Fabiana marchează 
puternic destinele acestor tineri ai secolului XXI, care, pe vârful 
unui munte, își vor descoperi identități nebănuite, purtate mis-
teric în șuvoiul propriul sânge. Tânărul e student la Istorie, fas-
cinat de personalitatea inedită a unui domnitor medieval român, 
Vlad Țepeș, iar fata, dornică a construi poduri (punți de legătură 
între oameni și timpuri), se va dovedi purtătoarea unui sânge 
regal polonez. 

Tânărul cercetător se va dovedi Alesul menit a-l elibera pe 
Vladislav Călugărul din capcana non-timpului, în timp ce fata este 
urmașa Wandei, una dintre nobilele companioane ale Doamnei 
Anastasia, soția lui Vlad Țepeș. Urmând coordonatele poeticii 
mateine din prima jumătate a secolului trecut, personajele Soniei 
Elvireanu certifi că faptul că nu documentul arid, cu oamenii 
prezentului sunt depozitarii tuturor întâmplărilor trecutului. 
Timpul devine un întreg, un mare Tot unde nimic nu se pierde, 
ci co-există latent. În sens eliadesc, omul contemporan nu joacă 
un singur rol, cel de pe scena socială a prezentului, ci și unul 
sau mai multe de la nivelul abisal al inconștientului, favorizate 
a țâșni în conștient de anumite condiții (spații marcate sacral: 
muntele, peștera, lacul, livada).

Portretele celor doi tineri sunt construite în antiteză pentru a 
crea o complementaritate posibilă prin echilibrarea și armonia 
contrariilor. În privința marelui împărat creștin Constantin, 
Sonia Elvireanu preia viziunea mitizantă a cronicilor istorice, 
unde se reconstituie o fi gură de-a dreptul exemplară, mitică a 
unui lider al creștinătății, apelând deopotrivă la izvoarele po-
pulare. 

Aceeași metodă este folosită și în construcția profi lului uman 
al domnitorului valah care a îngrozit Occidentul, dar a rămas în 

Liliana Danciu



1874, 2020

 Lecturi paralele

conștiința compatrioților și a posterității drept un conducător 
drept și nemilos. Ralf studiază Istoria, dar nu detașat, imparțial, 
pur științifi c, ci pasional, aplecat cu emoție și dedicație asupra 
oamenilor și faptelor acestora. Pe munte, învăluit de ceața trans-
portatoare într-un alt timp și o altă lume, Ralf își ascultă intuiția 
și aceasta îi poartă pașii pe platou, spațiu mioritic de factură mi-
tică. Totul este imaculat în acest spațiu atât de aproape de cer.

E acel spațiu genezic din mitologia populară românească în 
care noaptea nu e atinsă de malefi c. Această scenă pare reversul 
simbolic al celebrei secvențe narative din romanul Noaptea de 
Sânziene al lui Mircea Eliade, în care Dumnezeu, în ipostaza unui 
păstor bătrân și bolnav, se sprijină de brațul cinstitului Anisie 
pentru a urca anevoios muntele spre o stână tot mai îndepărtată și 
inaccesibilă. În romanul Soniei Elvireanu, stâna este pe platou, în 
vârful muntelui, aproape de cer, inaccesibilă muritorilor de rând, 
deschisă doar cunoașterii intuitive a tânărului pasionat de istoria 
Țării Românești. Aici îl va cunoaște pe Vladislav Călugărul, un 
păstor neobișnuit, stăpânul unui străvechi calendar, un individ 
din altă lume care, fugind de propriu-i destin, devine prizonier 
în acea spațio-temporalitate sacră suspendată în afara istoriei.

După trei ani de la plecarea lui Ralf pe munte, puternic fră-
mântată de conștiință, Fabiana pornește în căutarea tânărului 
în munții Tatra. Acolo, găsește cabana și însemnările tânărului, 
dar nu și pe acesta. Simbol al unei staze tranzitorii, ceața o 
în văluie și pe fată, dar nu pentru a o purta spre înalt, ci spre 
adâncul unei văi misterioase. Deloc întâmplător, triunghiul 
mas culin cu vârful în sus, marcat de ascensiunea bărbatului, 
se intersectează cu triunghiul feminin cu vârful în jos, urmat 
sim bolic de catabasisul fetei. Acest traseu munte-vale, înalt-
adânc marchează coordonatele unui spațiu mitic, acea matrice 
stilistică românească trasată de Lucian Blaga. Aici îi transportă 

Trecutul și prezentul, ca lumi parale
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ceața misterică pe Ralf și Fabiana, în spațiul mitic mioritic, non-
temporal în sens istoric, unde nu există identitate socială sau 
alteritate malefi că, ci doar identitatea celestă a sufl etului („altoiul 
de stea” a lui Arghezi).  După ce se risipește ceața, tânăra „se 
tre  zește” în acea vale, fără „a ști” cum a ajuns acolo, și vede o 
că prioară (simbol al propriei inocențe spirituale edenice) și 
trece un pod care o poartă spre propriul trecut. Într-o minunată 
livadă edenică, Fabiana va întâlni un preot misterios, unul din-
tre acei ofi cianți atemporali ai unui misterios ritual religios în-
chinat unei zeități orfi co-zamolxiano-creștine, specifi c acelor cre-
dințe arhaicere unite de Mircea Eliade în sintagma „creștinism 
cos mic”. 

Ca în romanul lui Vintilă Horia, Dumnezeu s-a născut în exil, 
sihastrul din romanul Soniei Elvireanu este un inițiat deasupra 
vreunui sistem religios, un mag ce cunoaște tainele timpului, 
câtă vreme trecut, prezent, viitor nu există, ci doar un singur 
timp care le conține pe toate. Răzbat aici evidente ecouri din 
teoriile lui Basarab Nicolescu. Fata coboară deopotrivă în pro-
priul sine, amintindu-și de bunicul și copilăria sa, ulterior, de 
originile poloneze ale mamei. Acel preot neobișnuit și păstorul 
întâlnit de Ralf pe platou, posesorul unui străvechi calendar, ce 
părea a oculta destinele celor doi bărbați din timpuri diferite, 
sunt, de fapt, unul și același. Zeu păstor, ascet al munților, „că-
lugăr dunărean” dacic și preot creștin – toate acestea sunt topite 
în fi ința lui Vladislav Călugărul. În Fabiana se trezește vocea stră-
moșilor și, odată cu aceasta, pasiunea pentru istorie și dorința 
de a cunoaște cât mai multe despre sine.

Descrierile pitorești ale grotei, lacului, muntelui și livezii 
vădesc talentul poetic al scriitoarei, vizualul fi ind extrem de su-
ges tiv pentru cititorul care asistă parcă la un fi lm în timp ce citește. 
Sonia Elvireanu ilustrează în imagini originale cuplul mitic ro-

Liliana Danciu
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mânesc mioara năzdrăvană-ciobănașul mioritic. Restaurează, 
ast fel, conceptul arhaic românesc al comuniunii omului cu na -
tura și, în același timp, reconstruiește în propriul spațiu narativ 
deconstructul oniric proiectat în paginile magistralului ro man 
al lui Dumitru Țepeneag, Nunțile necesare. Frumoase și sur-
prinzătoare paralele sunt create între singurătatea mistică a 
muntelui și cea intelectuală din bibliotecă, printre cărți, ambele 
experimentate ascetic de Ralf. 

Sonia Elvireanu dovedește o viziune integratoare, unitară 
și totalizantă asupra timpului și umanității, urmând oarecum 
fi lonul conceptual deschis de Mihai Eminescu și continuat de 
Mircea Eliade. Trecut, prezent și viitor reprezintă convenționala 
împărțire tripartită a Timpului realizată de către om pentru a 
putea înțelege mai ușor întregul prin intermediul fragmentului. 
Pe vârful munților Tatra (loc sacru, unde, conform lui Eliade, 
oricând omul poate întâlni un zeu, spirit sau strămoș), învăluiți 
de o ceață nefi rească, Ralf și Fabiana sunt transportați în Valahia 
secolului al XV-lea, cunoscând drama lui Vladislav Călugărul 
și a Fabiei. Afl ăm despre pasiunea răvășitoare a domnitorului 
român pentru o tânără săsoaică din Brașov, în brațele căreia își 
găsea liniștea, și despre crunta răzbunare a acestuia. Omul Vlad 
Țepeș se arată un temperament cumplit și un psihic instabil, cu 
un libido maxim, paranoic din pricina uneltirilor boierești și a 
trădărilor constante, afl at într-o constantă alertă și amenințare 
din interior și din afara țării. Nu sunt căutate justifi cări, ci doar 
prezentate fapte care trasează impecabil o hartă a profi lului 
psiho-emoțional al acestui domnitor drept și sângeros.

În opinia Soniei Elvireanu, omul modern trebuie să redevină 
conștient că are un destin, că existența lui nu este izolată în 
timp și spațiu, întrucât este locuit de eurile, mai mult sau mai 
puțin active, ale unui trecut care se reclamă ca prezent continuu. 

Trecutul și prezentul, ca lumi parale
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Nimic nu se pierde în acest univers viu, căci esența rămâne 
mereu aceeași și se rescrie luând alte forme. Stâna din vârful 
muntelui, pentru Ralf, și livada din adâncul văii, pentru Fabiana, 
simbolizează un „buric al pământului”, unde se concentrează 
energiile universului și se deschid porți spre alte lumi și timpuri. 
Toate căile îi poartă spre acel Centrum Mundi și dinspre el 
înspre propriul Centru, pentru a-și descoperi echilibrul interior. 
Două lumi se evidențiază și își revendică fără milă omul: Maia, 
cu glasul ei iluzoriu și timpul-moarte, pe de o parte, și „lumea de 
dincolo de lume”, dominată de timpul mitic anistoric și libertate 
deplină, pe de altă parte. 

Romanul se citește pe nerăsufl ate, ritmul este alert, trama na-
rativă, densă, iar suspansul este întreținut cu măiestrie până la 
sfârșitul său deschis. Într-o lume tot mai adânc și bolnăvicios 
ancorată în materialitate, avem nevoie de o literatură despre 
esențe și despre căutarea adevărului cu privire la propria iden-
titate. 

Liliana Danciu
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Andrei Mocuţa

Call me R.

NU ŞTIAM nimic despre Ramona Băluţescu 
înainte să devină colegă de fi lială cu mine, în 

tagma Uniunii Scriitorilor. De la primele întâlniri 
ale fi lialei Arad, Ramona s-a remarcat imediat prin 
spiritul său jovial şi acutul ei simţ critic, adesea în-
ţepător, aşa cum îi şade bine unui bun jurnalist. 
Curios, i-am căutat articolele de presă şi m-am bu-
curat să des copăr un gazetar dispus să meargă până 
în pânzele albe. Multe lucruri nu am ştiut des pre 
Ramona Băluţescu. De pildă, n-am ştiut că scrie şi 
poezie. Poate cel mai important, n-am ştiut – până am 
citit prefaţa recentului său (triplu!) volum* – faptul că 
fu sese corespondent de război pe frontul din Bosnia. 
Avea doar 21 de ani. Aş fi  pus alegerea ei pe fondul 
inconştienţei vârstei fragede. Dar nu. Ramona ar face 
această alegere oricând, tind să cred.

Rumeguş de miez cuprinde o selecție riguroasă 
din volumele de ver suri publicate între 2017 şi 2020, 

* Ramona Băluțescu, Rumeguș de miez, 3 volume, Editura Uni-
versității de Vest, Timișoara, 2020.
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însoţite de un ono rant laudatio pe co-
perta a patra, aparţi nând joyceologului 
Mircea Mihăieş. An to logia cuprinde 
aproape 700 de pagini şi este dedicată 
profesorului Robert Reisz, un „prieten 
al ideilor”, aşa cum îl numeşte autoarea, 
decan al facultăţii un de studia ea, dispărut 
prematur. Originea titlului este des tăi-
nuită în prefaţă, într-un cadru căruia 
mie îmi aminteşte de una dintre cele 

mai fru moase scene din istoria cinematografi ei – 
aceea din fi lmul American Beauty unde camera sur-
prinde preţ de câteva zeci de secunde bune dansul 
unei pungi de plastic în vânt: 

„Eram la înmormîntarea lui, în Cimitirul Evreiesc 
din Timişoara, trecuseră salvele soldaţilor, se văr-
saseră nişte saci de rumeguş în jurul locului de veci, 
ca să nu ne noroiem, era un vînt cumplit, care a 
mai scăzut din intensitate cît am stat la groapă, dar 
avea, totuşi, putere, şi îmi aduc aminte cum eram 
între oameni pe care îi ştiu bine, Claudiu Mesaroş 
şi Florin Lobonţ, tot de la facultatea noastră, care 
se întîmplă că şi ei sînt trecuţi prin experienţa 
de a conduce această facultate, şi ne uitam cum 
vîntul sălta rumeguşul acela ca pe un rîu de scame 
ce şerpuia printre picioarele noastre, la 30-40 de 
centimetri de sol. (...) Priveam fascinaţi rîul acela 
ciudat, eu nu mai văzusem aşa ceva decît o singură 
dată în viaţă, în Lido, lîngă Veneţia, cînd pozasem 
din piciorul unei tornade care m-a prins pe plajă, era 
ceva ciudat în rîul acela de rumeguş, ceva ca un semn 
din o altă lume (în care eu nu cred, cum spuneam, 
dar o pot lua metaforic), despre zădărnicie, despre 
trecere, despre rost frînt. Era ca o secvenţă dintr-un 
fi lm suprarealist, care fi lm nu va exista niciodată, 

Andrei Mocuţa
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dar care nici nu va fi  uitată, cît timp trăim noi. Un lucru din ăsta 
nu îl uiţi toată viaţa. Rîul acela aparte, care se lovea de picioarele 
noastre, ca un liliac zburînd printr-o încăpere din care abia mai 
ştie cum să iasă.”

Vizual, aş compara poezia Ramonei Băluţescu cu un câmp 
de păpădii ameninţat de o tornadă ivită undeva departe în fun-
dal. Eul poetic este unul dihotomic şi contrastant, alternând 
imaginile unei fragilităţi aproape de catifea cu pasajele de o 
abrupteţe clinică, tăioasă: 

„Se lungesc umbrele./ Şi parcă şi noi credem că ţinem mai mult, 
aşa./ În mierea luminii de seară, ne credem veşnici,/ Şi timpul în 
care greşelile noastre se cer migălite/ E ca o scrisoare de amînare 
de plată,/ La un administrator ceresc,/ Găsit deja mort la marginea 
pieţii,/ Cu berea nedesfăcută.” (Ne credem veşnici)

Aşadar, două registre total diferite într-un singur poem. O 
abordare responsabilă, desigur, mijlocită de imaginarul unui 
crud expresionism: 

„Da, domnule profesor, sînt o fată rea./ Dacă mă ciupeşte cineva, 
îmi dă otravă din vene,/ Verde, sau arămie,/ După cum e prilejul 
de caznă/ Din lumea ta, care o calcă pe coadă/ Pe cea pe care 
eu o vorbesc,/ Cea a tramvaiului umplut de hoţi/ De dinainte 
de a schimba pe autobuzul/ Pentru care nu mai este bilet,/ Spre 
spitalul/ De unde se aruncă pacienţi, de la etajele superioare,/ În 
lipsă de speranţă pentru agenda de mîine,/ În lipsă de frumos/ 
Care să le tivească viaţa,/ După întîlnirea cu cei cu care te saluţi la 
per-tu,/ De o mie de ani, sporindu-le damful/ De indispensabili la 
catedră,/ În senatul Universităţii şi în politică,/ Tăcînd cu graţie la 
măgăriile lor/ Care nu pun plasă pentru cei care tocmai cad/ de 
la etajul opt,/ Pentru că nu au bani să-i scormonească cineva/ pe 
dinăuntru,/ De parcă le-ar căuta icrele, de pus pe masa amantelor,/ 
Laolaltă cu cheile jeepului, cu care încearcă/ să ocolească tina/ 
De care sîntem vinovaţi noi, muritorii de rînd,/ Care păşim spre 
Spitalul Judeţean ca spre ultima taină/ De dinainte de morga în 
care se joacă studenţii/ Cu mădularele noastre umflate, de binele 
ipotetic,/ Măcar mai învăţînd ceva/ Înainte s-ajungă şi ei ca şi voi,/ 
Blazaţi care-şi şterg mîinile pe halat,/ După vînătoarea de vulpi, 



194 4, 2020

Lecturi paralele

avînd trase pe bot/ Chipurile noastre deznădăjduite,/ Obişnuiţi 
să spunem aşa de repede/ „Sînt un om sfîrşit”,/ După care privim 
ultima dată oraşul de sus,/ Şi ne rezolvăm daravelile cu viaţa,/ 
Lăsîndu-vă pe voi, domnule profesor,/ Să vă certaţi cu infi rmiera,/ 
Legat de cine trebuie să ne adune maţele/ Întinse pe mai bine de 
zece metri pătraţi –/ Potrivit fi şei postului.” (Sînt o fată rea)

Starea sufl etească a poetei nu e una a graţiei, ci una a disi-
mulării spaimei, dar şi a scormonirii în adâncul conştiinţei 
pen tru a releva fragilitatea vieţii, vulnerabilitatea fi inţei, spaţiul 
recluziunii, nebunia existenţei, dorinţa de normalitate. Dar ni-
ciodată resemnarea: 

„Eu sînt nebuna ce-adună melcii de după ploaie,/ Să nu-i calce 
vreunul, în lipsa lui de noroc./ Doar mă prefac că nu văd priviri 
şi dispreţ,/ Dar este între mine şi mine ce am ales să salvez,/ Pe 
ce-mi dau timpul, şi pasta de viaţă,/ Şi dacă, sortită greşelii, mi se 
întîmplă să calc chiar eu/ Suflet,/ Ceva din mine moare, deasupra 
tristeţii,/ Într-o sfîrşeală ce izgoneşte marea în matcă,/ Sămînţa-n 
sămînţă, şi focul, în măciulii de foc,/ Ce, poate, o vreme, nu vor 
mai naşte foc,/ Cu obidă detaliată.” (Măciulii de foc)

Există câteva ipostaze ale salvării, prin scris sau prin atitudine, 
din cumplită voia sorţii: 

„Cele mai frumoase poeme sînt acelea/ Pe care nu le-am transcris 
nicicînd,/ Care ne locuiesc, zbînţuite, exact pînă la/ Apropierea 
hîrtiei, de nemurire,/ Şi-atunci se-ntîmplă ceva,/ Şi ceea ce îţi 
repetai, cu obstinaţie,/ Adăugînd bucăţele atîta de pertinente,/ S-a 
dus de parcă nici n-ar fi  fost,/ Şi rămîne doar adierea/ De poem 
fantastic, singurul ce-ar fi  putut salva lumea/ De la declin, şi 
neiubire, şi lipsă de sevă –/ Dar nu mai este, din voia sorţii./ Din 
cumplită voia sorţii.”

Revolta, bine mascată, izbucneşte în Mă descurc, de fapt un 
fals poem de dragoste, unde descinderea în cotidian şi biografi c 
ne dezvăluie un temperament fl egmatic, cu simţurile conectate 
la real: 

„Pînă la urmă, tu nici nu exişti./ Te-am creat din pene şi fragmente 
de os,/ Ca pe un dinozaur moţat,/ În valea plîngerii de Haţeg./ Ai 
putea, de mîine, să nici nu mai stai,/ Ai lăsat destule să pot, de azi,/ 

Andrei Mocuţa
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Să îmi migălesc singură păpuşa de înfruntat timpul,/ Cu dragoste,/ 
Şi cu bucurie nedisimulată,/ Din genele tale,/ Din răsuflarea ta 
de dinainte de a culege flori/ De pe coclaurii fricii,/ Unde poţi 
rămîne pierdut nedeterminat,/ Pentru că am deja destul încît să te 
recompun,/ În absenţa ta,/ Din dor de tine.”

Ocrotitoare a copacilor, cărora le dă nume precum unor fi inţe 
grăitoare, tămăduitoare a păsărilor (mai ales a porumbeilor bol-
navi sau rătăciţi), Ramona Băluţescu scrie o carte-pasăre sau o 
pasăre-carte cuibărită în poala, în braţele şi la pieptul cititorului. 
O pasăre îmblânzită de mâinile unei autoare cufundate în lectura 
propriei vieţi. Ea însăşi, o pasăre muiată în tuşul neantului, ve-
ghind asupra fi inţelor fragile: 

„Pasărea cea mai nenorocită doarme întotdeauna/ La pieptul 
meu,/ Îşi creşte norocul din mine –/ Sau moarte lină./ Nici nu ştii 
cum era/ Să-ţi numeri rostul din pene,/ Ca, mai apoi, să-ţi duci 
singurătatea/ Atîta de departe,/ De mînă,/ Încît să se sperie,/ Şi să 
te întorci singură,/ Cu putere spre mai departe,/ Din carnea ta.” 
(Doar printre păsări)
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Andrei Mocuța

Magul Lazăr

LAZĂR MAGU este una dintre cele mai discrete 
fi guri din cetatea literară a Aradului, o prezență 

constantă în cercul lecturilor poetice, vocație pe 
care pare să o fi  descoperit abia la senectute, dacă ne 
ghidăm după anii în care a publicat un număr sem-
nifi cativ de volume de versuri: Întrebări de toamnă 
(2007), Cascade de nisip (2010), Cartea cu cinci ano-
timpuri (2011), Sertarul cu trandafi ri (2012), Paşi pe 
cupolă (2012, 2019), Condens (2014), Refl ex (2015), 
Zeţarul (2015), Cascada de nisip (2017), Monologuri 
Liturugice (2018).

În anul 2020, publică la prestigioasa editură Mi-
rador placheta Călător pe scări interioare*, de fapt o 
reeditare, probabil revăzută și adăugită, a volumului 
cu același nume din 2013. Demersul și efortul său 
poetic a fost validat de multe voci critice, poate cea 
mai importantă dintre ele fi ind cea a Constanței 
Buzea de pe coperta a patra a cărții: 

* Lazăr Magu, Călător pe scări interioare, Editura Mirador, 
Arad, 2020, 92 p.
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„Multă plăcere şi pricepere în facerea 
versurilor. Dexteritate de gospodar care 
lucrează după reţete vechi pe care le 
consideră sigure, cântând gustul bun cu 
numai simple imagini de efect... Fiecare 
poem are o durată suportabilă şi, ca un 
tablou, îşi lasă la vedere secţiunea de 
aur, o imagine reuşită, o învăţătură.”

Încă de la începutul volumului, poe-
tul face apel la cele cinci simțuri și în 
egală măsură reușește să transcendă 
din   colo de palpabil: 

„în viață,/ orbului i-am fost ochi, in fi r-
mului picior,/ surdului ureche. Dincolo,/ 
voi fi  eu însumi.” (destin); „cerul numai 
păsări,/ pământul numai fl ori./ eu nu-
mai văz și auz.” (lumea).

Cartea a fost scrisă pe durata celor patru ano tim-
puri, cu particularități ale fi ecărui sezon în parte: 

„fularul meu alb/ cumpărat în miezul iernii/ face 
zilele mai lungi.” (magie); „mângâi tâmplele bu ni-
cului/ și afară începe să ningă” (iarnă); „e atâta 
liniște în cameră/ încât aud/ cum ies zilele din ca-
lendar.” (24). 

În zilele lungi de iarnă, moment predilect pentru 
căutarea muzei, poetul se joacă de-a șoarecele și pisi-
ca cu poezia: 

„cărarea mi-a luat urma/ și mă urmărește de 
aproape.” (vânătoare). 

Lazăr Magu și-a croit o hartă a propriei geografi i 
lirice. Locuri și spații dragi sunt invocate plastic și 
meș  teșugit în imagini scurte și percutante: 

„pădurea aceasta/ a ars de câteva ori până acum./ 
se aprinde, când de la licurici,/ când de la veverițe.” 
(teiuș); „trupurile noastre – bărci găurite,/ abandonate 

Magul Lazăr



198 4, 2020

Lecturi paralele

în port./ sufl etele noastre – pești sărați,/ agățați de tavanul cerului.” 
(peisaj marin); „ca un râu galben,/ pădurea de mesteceni/ curge 
spre sat.” (yangtze).

Un posibil răspuns la întrebarea lui Philip K. Dick: Visează 
androizii oi electrice?, îl găsim în poemul menajerie de păpuși: 

„când am cunoscut-o, fata aceea/ era un arc voltaic. acum/ e linie 
de înaltă tensiune. bărbații/ -păpuși care dansează în câmpul ei 
electric.” 

De altfel, indiferent de gen, science fi ction sau medicină na-
turistă, cititul și scrisul, noile boli ale acestei lumi, sunt trecute 
și ele în registru: 

„cu voce tare,/ farmacista citește toată ziua/ rețetele pacienților.” 
(bibliotecă).

Elementul sacru consolidează universul liric al poetului-
pastor, ca un pilon de susținere sau un stâlp de sare. Referințele 
bi blice nu se rezumă la simpla redare a unor pasaje din scriptură, 
ci deschid porțile rugăciunii lăuntrice și a contemplației mis-
tice: 

„obosită, fecioara Maria/ a intrat în atelierul unui geamgiu./ 
s-a rezemat de un geam/ să se odihnească/ - geamul a devenit 
icoană.” (act de creație); „cu câte un bătrân de mână/ Dumnezeu 
urcă treptele catedralei.” (vecernie); „turla bisericii/ amplifi că 
ru  găciunile credincioșilor/ pentru a fi  auzite în cer.” (cutie de 
rezonanță); „cu o gură plină de duh,/ clopotul vorbește în toate 
limbile.” (rusalii).

Cadrul natural e nelipsit din imaginarul lui Lazăr Magu. Pas-
telurile sale sunt retușate și pictate de o pensulă metafi zică. Di-
versitatea imaginilor creează un spectacol în aer liber: 

„zilnic, păpădiile scot la vânzare/ pui de găină în fază de puf./ 
vântul negociază prețul/ și duce marfa la piață.” (comerț); „sunt 
atâția pomi înfl oriți încât,/ cu greu poate fi  trasat hotarul/ dintre 
cer și pământ.” (topometrie).

Poemul omonim, călător pe scări interioare, adună în sine 
cam toate artifi ciile lirice pe care le-am scos în evidență până 
acum. Amestecul, deși eterogen, scoate în evidență un alchimist 

Andrei Mocuţa



1994, 2020

 Lecturi paraleleMagul Lazăr

al verbului poetic care știe să combine elementele sufi cient de 
bine încât să dea valoare versului: 

„am trecut prin câmpia lunară./ am văzut zei morți, îngeri în 
agonie,/ pământeni decapitați. acum stau/ lângă peretele acesta 
de carne albă/ al poeziei - marmură de carrara./ prin sângele 
meu/ navighează o corabie încărcată cu fl uturi./ ținând în mână o 
busolă, urc treptele…”.

Îi recomand poetului să se concentreze pe micile observații 
fulgurante, pe imploziile lirice spontane. I se potrivesc mult mai 
bine decât poezia cu formă fi xă și versurile în rimă. Oricât de 
mare ar fi  tentația, până la urmă simplitatea poeziei e cea care 
contează cel mai mult. Și, desigur, satisfacția cititorului.



200 4, 2020

Lecturi paralele

Petru M. Haş

Între Gutenberg şi Marconi*

Povestiri din Cotidian este cartea recent 
editată de poetul Petre Don. O carte de 

istorie, deoarece, vrem nu vrem, cele scrise 
în această carte, devin istorie, istorie locală, 
istorie naţională. În prezent, Petre Don este 
redactor, editorialist şi corector la „Glasul 
Aradului”. În mare parte, textele din această 
carte au apărut la rubrica „Agora” a ziarului 
„Glasul Aradului” (2014-2018).

Galaxia Gutenberg l-a generat şi pe autorul 
nostru, care, la origine, a fost tipograf. Tiparul 
a fost o adevărată revoluţie în devenirea uma-
nităţii, în afi rmarea culturii, mai ales a celei 
literare, a literaturii.

Petre Don s-a afi rmat ca poet, dar, mai 
întâi ca întemeietor de presă scrisă, cu titlu 
em blematic: „Litera de tipar”.

Petru M. Haş, 
poet, 
Arad

*Petre Don, Povestiri din Cotidian, Editura Gutenberg 
Univers, Arad, 2020
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Nu întâmplător Povestirile... sale au 
apărut în „cotidian”, adică într-o foaie 
care, natural, apare zilnic.

Cartea este un tom de vreo patru 
sute de pagini. Rod al exerciţiului co-
tidian al autorului. Texte citite în fi ecare 
dimineaţă de arădeni.

Titlul Povestiri ne trimite la ceva de 
„teoria lite raturii”, într-o zonă de fron-
tieră între publicistică, jurnalistică şi 
beletristică, povestirea nefi ind altceva 
decât o specie literară a genului epic.

Abordarea e difi cilă, având în vede re cotidianul 
stufos oferit autorului şi nouă. În primul rând, pro-
blemele so ciale invocate de autor, uneori de-a drep-
tul dramatice. Vocea autorului devine de-a drep tul 
vehementă. Cere soluţii imediate. Mai mult ca si-
gur acestea întârzie. Nu vom povesti cartea. O re-
comandăm doar spre lectură. Veţi avea ce citi.

Scriitorul se exprimă între satiră şi pamfl et, cu spirit 
de observaţie mereu pertinent şi virulenţă adecvată. 
Societatea şi mentalităţile nu sunt cruţate. De la uni-
versul canin la clasa politică şi administrativă.

Stilul se confi gurează între cotidian şi estetic. Pro-
zatorul, adesea intertextual, pune în linia de bătaie, 
lecturi, parabole, pilde din diverse zone culturale ale 
mapamondului. Ne duce peste tot, uneori chiar la 
înmormântări. Face o critică a presei, a televiziunilor. 
Îi portretizează pe preşedinţii României.

Între Gutenberg şi Marconi
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Sunt aici personaje anonime: „Ţiganii, o cotigă goa lă şi na-
soală”, „Jigodii cu chip uman”, „Cumetrele şi câinii vagabonzi”, 
„Klaus cel Mare”.

Povestirile evocă o bună parte din cultura Ara dului. Scriitorul 
menţionează personalităţi literare, artistice, actori, pictori etc. 
Amintiri, evenimente autobiografi ce animă aceste pagini.

Viaţa spirituală a comunităţii este prezentă, de la vrăjitorie, 
spiritism, la religie. Petre Don, care mereu se revendică drept 
creştin ortodox manifestă de fi ecare dată o viziune pertinentă 
când se raportează la divinitate. El crede într-un Dumnezeu bun 
şi respinge ipostaza violentă, răzbunătoare a divinităţii.

Produs al Galaxiei Gutenberg, Petre Don este neliniştit în 
legătură cu destinul culturii umane din galaxiile ulterioare. Un 
biolog de provincie, îi recomanda unui autor: „Dă-le ăstora pe-
trol, ş-ai să vezi ce recunoscători îţi vor fi ”. Consider că-i putem 
spune lui Petre Don la apariţia minunatelor Povestiri din Cotidian: 
„Învaţă-i să iasă din Pandemie, şi te vor ridica pe soclu.”

Petru M. Haş
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Geo Vasile

Marian Drog: un debut 
târziu sau a cincea exenţă a 
limbajului*

ÎMI AMINTESC totuşi că l-am cunoscut, 
deloc întâmplător, în diversele etape ale 

tinereţii noastre pe autorul cărţii despre care 
voi însăila câteva păreri de cititor. Începând 
parcă din ultimele clase de liceu, apoi în anii 
de facultate – Marian Drog alesese medicina, 
eu fi lologia – ne mai vedeam prin centrul 
Capitalei, peripatetizam, uneori puneam 
lu mea la cale la un pahar de vorbă în vreo 
„tavernă mohorâtă”. 

Viitorul doctor Marian Drog – deloc în   -
tâmplător descoperisem că locuiam în ace-
laşi cartier de la periferia Bucureştiului – (pe 
care îl voi fi  chemat de mai multe ori s-o 
consulte pe vârstnica mea mamă), era un 

* Marian Drog, există patria roz, Editura Brumar, 
Timişoara, 2020, 85 p.

Geo Vasile, 
critic literar, poet, traducător 

Bucureşti
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tânăr calm, interiorizat, grav, cvasi taciturn, poate prea serios şi 
îngândurat pentru vârsta lui... Să fi  fost semn că scrie… poezie, 
că în alchimicul său athanor secret se distilează chiar versuri din 
această culegere lirică târzie pe care o oferă publicului? Mister! 

Sub semnul misterului se afl ă chiar titlul acestei cărţi de… 
debut editorial există patria roz, demn de Gellu Naum sau 
Gherasim Luca. Oare are titlul vreo legătură cu cel ce rămâne 
singur „cu dreptatea celor patru colţuri în mausoleul roz al 
depresiei”

Cartea, apărută la Editura Brumar, Timişoara, 2020, 85 p., 
il. copertei Ariana Vulpe, are privilegiul unei prefeţe semnate 
de Felix Nicolau din care spicuim câteva fraze ce circumscriu o 
ofertă poetică pe cât de stranie, pe-atât de umană: 

„Aşa se face că Marian Drog câştigă cel mai difi cil pariu poetic: 
acela de a scăpăra efecte noi cu o recuzită afl ată pe toate raft urile. 
Subtile răsuciri de perspectivă, tonul când grav-lenevos, când 
nărăvaş-provocator, cuvinte noi, în contexte vechi, fac ca 
poemele să propună o interesantă paradigmă post-modernă. Nu 
una umil-simpatetică, precum cea a Noii Sincerităţi sau chiar a 
Performatismului, dar una umanizantă, în pofi da sublimităţii ei”. 

Sublimitate la intersecţia cu misterul defi nit memorabil de 
cunoscutul vers blagian: „eu cu lumina mea sporesc a lumii 
taină.” În siajul poeziei lui Blaga şi Augustin Doinaş se scriu 
aceste versuri în care Apollo îşi dă mâna cu Dyonisos şi Hermes, 
la răscrucea cu partiturile lui Nichita: 

„Nebun este pasul naturii, în ochi plutesc cristaline mioape, cer 
zdrenţuit de omizile ploii zare castă şi strigătul care este mai 
mult decât urcarea acestor plopi în lumină.// Dar vino mirosul 
de trandafi r copt mă îmbată şi un izvor clocoteşte în pieptul zilei 
gândul de adio încolăcit pe o lună cuminte şi laşă verdele se revarsă 
peste iarba potcovind caii în alergarea timpului.// Dar vino sărutul 
tău aspru şi dulce ca o sămânţă învinsă”. 

O savantă ars combinatoria între abstracţiuni şi material, 
tangibil, concret (cu siguranţă nu putea lipsi terminologia me-

Geo Vasile
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dicală !!! ) precum şi evitarea clişeelor, a expresiei stereotipe, a 
poncifelor, acreditează vaste lecturi cu creionul în mână a sute 
de volume de poezie română şi universală…

Doar aşa Marian Drog reuşeşte să confere poemelor un climat 
inedit de reţinută jubilaţie a unui om care a pierdut totul spre a 
câştiga totul – („Bunule tată/ lasă-mă să fi u risipitor”) –: bucuria 
de a renaşte ca poet, de a impune un stil inedit, o biografi e a 
unui om între oameni, prezentă în carte chiar dacă în chip aluziv. 
Marian Drog debutează precum Minerva, cea născută din ţeasta 
lui Jupiter, gata echipată şi înarmată, pentru jocul de-a viaţa şi 
de-a moartea, de-a iubirea (erotopaegnia???), de-a poezia: 

„În lipsa ta umblu haihui încercând să mă agăţ de lumini dar golul 
nu se cumpără în căuşul palmelor cu arcuirea buzelor cu adâncul 
lacrimei în care cad// Golul ţi se dă singur “ 

„Oboseala de a fi ” îl defi neşte pe Marian Drog drept un 
prac ticant existenţialist şi totodată exorcist, un crepuscular ne-
o romantic bântuit de trecerea timpului („atât de aproape de 
ultima replică a vieţii”), de aduceri aminte tip „Ora de seară în 
care se întâlnesc nimicul totul bucuria de a fi  cu amărăciunea de 
a fi  fost întotdeauna la fel”, dar şi de fi gura paternă alăturată în 
chip straniu iubitei (…): 

„Tatăl meu care a spart lemne-vise în război citea mereu Scânteia 
în camera cu icoane refuzate spunându-mi să iau de femeie pe 
cea dintâi tu ai gândul liniştit degete lungi obraz de odaliscă şi 
îmi priveşti necontenit inima printre coastele nopţii pentru a mă 
întâlni cândva erou în devenire”. 

Aceeaşi iubită pe care o invocă în Delir să-l primească „cu riscul 
de a-mi pierde capul”, căci doar pe marginea sânului ei i-a auzit 
„ţipătul învierii”. Autorul nu pregetă să practice în egală măsura arta 
pentru artă (Vânătorul sinelui), oferind în chip fi resc – nu degeaba 
pomeneam mai sus de Gherasim Luca –, texte expresionist-sur-
realiste amintind de Breton, Eluard, Picabia, Dali: 

Marian Drog: un debut târziu sau a cincea exenţă a limbajului
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„Stăm într-o viaţă de miere linişte faţă de faţă cu liniştea atârnaţi 
la acelaşi pustiu eu pe jos tu pe-o cămilă de întors ce vers gătim 
astăzi cărui cuvânt mă închin ce moarte îmi oferi şi poate am să 
pot să ating capăt de pământ unde te mai naşti fără sâni”, ceea ce 
nu exclude estetismul barbian cvasi ermetic: „inelul adânc pupila 
mamei severe moartea de safi r a fetei neîntâlnite dar pădurea 
greşită se retrage ca o felină şi lupii îi ling gleznele// mă întorc 
rugându-mă să înţeleg punctul de plecare”.

Marian Drog este un excepţional sensor al stărilor sufl eteşţi 
proprii şi nu numai. Ca de pildă participarea sa la un oratoriu 
de Bach, cel mai probabil în străinătate. Climatul e unul gotic, 
frisonant, policrom-oximoronic spre fantasticul poesc: 

„Sală de concert în formă de ureche, respiraţii catolice, se deschid 
câteva frunze de la galbenul transei la maroniul sângelui uscat între 
ele presată fecioara.// Cu pene de lebădă se cutreieră cu pene de 
corb se învinge.// Pe după catapeteasmă Bach continuă să cânte” 

Poetul ce-şi face „loc cu coatele printre copilărie şi moarte. (…) 
printre depresii dedublând făcutul”, nu pregetă să interpreteze 
rolul prinţului danez, dându-i de veste iubitei sale Ofelia: „dragă 
să ştii de mine o sabie m-a înstrăinat de mâna cu care închinam 
paharul neştiutorului de mine. Marioneta devine un prilej de 
delir extrasenzorial, bine temperat estetic: 

„Bucuria de-a avea marioneta din abisuri creponate îi spăl inima 
cu mirodenii stăpână stăpână zic dorul rămâne în amprente tu 
intri adânc în tăietura sorţii.//Eşti în viaţa mea un reuşit colaj 
sămânţa şi jocul eu vin cu norocul sorocul căderii în sfori”. 

Versuri ce ne fac să acordăm circumstanţe atenuante unor 
tentative ale poetului, ce-i drept puţine, de a epata, unor stihuri 
descriprive, arborescente, unor duble adjectivări etc. Se întâmplă 
şi la case şi mai mari..

Esenţial este că majoritatea poemelor din există patria roz 
sunt scrise sub semnul oniricului, al surrealismului, al gratuităţii 
îngândurate, grave, al metaforei inedite, ce uneori se învecinează 
cu absurdul urmuzian. Poezia lui Marian Drog se înrudeşte 

Geo Vasile
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cu cea a lui Virgil Mazilescu, ceea ce îl plasează în linia întâi a 
poeziei mileniului pe care tocmai îl traversăm. Nu ne lasă inima 
să nu oferim cititorilor acestei cronici, cel mai frumos poem citit 
de mine în acest an nefast, poem emblematic stilistic şi estetic 
pentru autorul acestei cărţi Există patria roz: 

„Să ne întâlnim în holul unui gând pe ziduri apusul a lins varul 
speranţa unui joc unui dor tremură urâtul ca un moloz şi ca o 
frică pe tibii fac curse spectaculoase şobolanii cu care am trăit 
femeia din mine ţipă numele din spatele crucii se ghemuie în vise 
în frunzişul senzual păstrîndu-mă ar vrea stăpânul chinului.// Să 
ne întâlnim dragă pentru ultimele socoteli ale veninului curând 
voi pleca în patria roz “

Poezia lui Marian Drog nu oferă o virtuală lume locuită 
de zâne, nu pledează cauza frumuseţii absolute, ci pe cea a ne-
putinţei de a despărţi semnele morţii de cele ale vieţii, non-
sensul de sens, instinctele joase de aspiraţiile cereşti, fi inţa 
noastră ca microcosmos al unei realităţi inexplorate de fi inţa 
afl ată la marginile unui univers dezmărginit. Căci arta şi poezia 
reuşesc să facă din noi persoane capabile să ne trăim propria 
solitudine, dincolo de fragile bariere ocrotitoare, autoamăgiri şi 
refuzul realităţii veritabile, în favoarea unei realităţi inexistente, 
susceptibile de a ne face şi mai singuri. Persoane capabile să-şi 
asume propria suferinţă şi chiar disperare, şi mai ales dureroasa 
dar şi entuziasmanta unicitate, îndepărtând orice balsamuri, 
paliative sau surogate. Poezia şi arta ne salvează de vid, căci 
ne sileşte să-l înfruntăm interiorizându-l, metabolizându-l. Ne 
călăuzeşte spre un centru, centrul pierdut ce se afl ă chiar în 
noi, centrul lăuntric unde infi mul se poate conecta cu imensul. 
Poezia şi artele sunt o neîncetată căutare a divinităţii pierdute.

Marian Drog: un debut târziu sau a cincea exenţă a limbajului
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Romulus Bucur

aporii ecopoetice

CAM ORICE volum de versuri*, şi acesta nu face 
excepţie, pune o serie de probleme. Cum ar fi : 

trebuie ca poezia să placă? Ce anume din poezie 
se presupune că ar trebui să provoace plăcere? Ce 
spune, adică să cadă pe un segment al realităţii la 
care rezonez, sau să mă facă să rezonez la decupajul 
pe care mi-l propune din aceeaşi realitate, adică, în 
ultimă instanţă, cum spune?

E de natură (un cuvînt deja riscant) să neliniştească 
un astfel de titlu, dimpreună cu subtitlul său? Nu 
ştiu, însă intenţia sa nu pare să fi  fost vreodată să ne 
liniştească, dimpotrivă.

O astfel de întreprindere, limpede, are în spate un 
proiect. Trebuie să identifi căm/ reconstruim acest 
proiect, să-l evaluăm şi, mai departe, să evaluăm 
poezia în funcţie de el, sau putem face o separare, 
evaluîndu-le separat?

* Mihók Tamás, Biocharia. Ritual ecolatru, Bucureşti, [frAC-
Talia], 2020.
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Bio- şi eco- reprezintă, separat şi îm-
preună, două mantra puternice în mar-
ketingul zilelor noastre; nu sînt sigur că 
am înţeles sensul lui -charia, implicit, 
pronunţarea lui ch. Prezenţa lui -latru 
în contextul ‘ritual’ este de ase menea 
neliniştitoare; între eco- şi ego- stă doar 
trăsătura distinctivă [± sonor].

Citim pe coperta a patra (Andreea 
Pop): 

„elimină fandoselile umane antropo-
centriste”. 

Ne gîndim: poezia, oricum am lua-o, 
oricum am defi ni-o, nu ţine de nu    mitele 
fandoseli umane? Implicit an   tropo cen-
triste, pentru că, deocamdată cel puţin, specia umană 
e singura producătoare de poezie; din nou, oricum 
am dezvolta ideea, poezia ia naş tere în creier, în urma 
unor procese mentale, şi se comunică, pe diverse 
canale, altor fi inţe umane, că rora, virtual, le provoacă 
procese mentale similare. 

Pe momentul producerii poeziei, fi inţa respectivă 
(să-i spun entitate?) se pla sează, pentru oricît de 
scurt timp, într-o poziţie centrală, la fel cum îşi 
plasează publicul, iarăşi, oricît de restrîns, într-o po-
ziţie similară. Și cum de altfel se plasează fi ecare 
individ al numitului public în mo mentul în care vine 
în contact cu produsul respectiv. Dacă nu sîntem de 
acord cu asta – în fond, nimeni nu o cere – atunci re-

aporii ecopoetice
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nunţăm la poezie şi nu-i nici o pagubă: renunţăm şi la discuţia 
asupra poeziei şi gata.

Citim mai departe: 
„O introducere convingătoare într-o posibilă poezie a viitorului”.

Revin: un astfel de viitor în care fi inţa umană, oricum am 
defi ni-o, nu mai are ce căuta, mai are nevoie de poezie?

Putem fi  de acord că planetei acesteia i-ar merge la fel de 
bine, poate mai bine, în absenţa noastră. Întrevăd trei soluţii: 
să ne vedem de treabă ca şi pînă acum şi, ca efect secundar, să 
ne autoeliminăm. Sau, în ton cu ideea de progres, să ne vedem 
de treburile noastre cu din ce în ce mai multă efi cienţă şi, la 
un moment dat, să ne autoeliminăm în mod violent – există 
deja mijloacele necesare. Sau, mai etic, cu condiţia s-o facem 
în masă, să ne dezbrăcăm (hainele ţin de fandoselile umane), 
să ne găsim un loc potrivit în natură, să luăm o creangă, să 
săpăm o groapă şi să ne culcăm în ea. Ori să ne culcăm pur şi 
simplu pe sol. Să ne aruncăm în apă şi să ne lăsăm în seama 
ei. Hipotermia, inaniţia, deshidratarea, posibilele traumatisme, 
paraziţii, microorganismele, diversele animale de pradă vor face 
restul. Și necrofagii vor duce totul la desăvîrşire. 

Altfel, discutăm despre (încă o) retorică. Despre proiectul 
(poetic) ca un exoschelet de a cărui necesitate nu sînt convins. 
Despre un discurs care dă bine în contextul actual, dar nu 
schimbă nimic. Cum, în general, poezia nu schimbă nimic în 
ordinea realităţii

De aceea prefer chestii old school, cum ar fi  Le bateau ivre sau 
Cutreierînd un ţinut care se-ntunecă repede şi se schimbă (Lars 
Gustafsson): o lume lipsită de om, fără să mă intereseze dacă 
e una postumană sau preumană, respectiv una în care omul 

Romulus Bucur
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e împins, nu contează cum şi de ce, la periferie, şi trebuie să 
trăiască cu asta.

De aceea îmi place solarpunk (rezervaţia): 
„dâre din glod urmează labe târşâite// trei lupoaice năpârlesc 
la orizont/ de conturul focului de tabără// în decor moroii 
inseminează holograme/ castanietele nu mai bat// totul e pliat şi 
inscripţionabil/ doar foşnet de evantai// înmuguresc coroanele”.

Poezia nu se construieşte din cuvinte cheie. Nici măcar 
CV-urile, proiectele, rezumatele lucrărilor ştiinţifi ce. Doar 
că lumea noastră în criză cronică de timp a inventat această 
lectură şi, printr-un efect pervers, a transformat-o într-un mod 
de a compune texte. De aceea, vocabularul ar trebui să susţină 
construcţia poemului, cu care nu se confundă niciodată. Și 
tot de aceea, prefer să citesc în cheie suprarealistă (la nivelul 
imaginarului) sau ludică (oricît de atroce) anumite poeme, 
convins că e în avantajul lor. 

Două exemple: 
„păianjenii de apă goneau razele luminii artifi ciale/ catedrala 
epavă găzduia opt sute de specii de peşti/ algele demineralizate 
aveau camere montate în spori/ măicuţele urmăreau reproducerea 
apoi se scufundau/ purtau zale cu bile de plumb la gleznă curenţii 
marini/ făceau dragoste ce veşmintele lor lungi coloane minerale/ 
urcau de jur-împrejur astăzi rugăciuni mâine stalagmite/ când 
tălpile măicuţelor atingeau fundul epavei fi ltrele/ îşi înghiţeau 
vuietul şi plumbul se sublima devenea heliu/ atunci picioarele 
albe ţâşneau în sus se alternau rapid/ ai fi  zis că-s mormoloci 
metamorfozaţi pe sfert/ că nu se opresc până nu se deşurubează 
materia” (clopot submarin) 

şi: 
„[tremurul ajuns/ singura energie cinetică/ respectând algo-
rimii// [oxigenul părăsind/ plămânii învinşilor/ respectând 
algorimii// [cablajele subcutanate/ spurcând sângele/ res pec-
tând algorimii// [piloţii automaţi/ claxonând la unison/ res-
pectând algorimii”.

aporii ecopoetice
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Lecturi paralele

Poate că totuşi ar fi  cazul să ne amintim că natura, aşa cum 
ne raportăm la ea, e o invenţie a lumii moderne occidentale. Iar 
opţiunea existenţială şi cea poetică se suprapun doar arareori. 
Volumul de faţă e un pas spre joncţiunea lor.

Romulus Bucur
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Lucian-Vasile Szabo

Cheile fi cţiunii speculative cu 
Cornel Robu

Robotul şi sublimul
Ficţiunea speculativă românească se afl ă 
(se afl a?) într-o situaţie privilegiată în ceea 
ce priveşte echipa de teoreticieni implicaţi 
în analiza genului. Ion Hobana, Florin 
Manolescu, Mircea Opriţă şi Cornel Robu 
sunt cele patru nume importante, care, 
decenii de-a rândul, au scris volume solide 
despre fi cţiunea speculativă autohtonă, cu 
accent pe science fi ction, reuşind să facă 
conexiunile şi contextualizările necesare în 
plan mondial. Toate aceste lucruri i-au ieşit 
foarte bine lui Cornel Robu (1938-2016).

În două cuvinte, Cornel Robu este un 
autor complex şi complet. Termenul „com-
plex” îşi dezvăluie aici sensurile de bază în 

Lucian-Vasile Szabo, 
istoric, eseist, 

Timişoara
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context, însemnând un scriitor profund, chiar sofi sticat, unul 
dotat cu instrumentele necesare analizei şi capabil să desluşească 
dedesubturi, dar şi unul capabil să complexeze neaveniţii. 

Două au fost direcţiile în care şi-a canalizat eforturile in ves-
tigative şi ordonatoare: 

1. Teoretizarea dimensiunii estetice a sublimului ca o cheie 
pentru literatura science fi ction, în antiteză ori în paralel 
cu conceptul de frumos; 

2. O istorie a literaturii SF româneşti, realizată prin referinţe 
la autori aleşi dintre cei mai reprezentativi, orice alegere 
fi ind însă subiectivă. 

Au rezultat tomuri impresionante, cuprinzând 400 sau 500 
de pagini. Activitatea sa publicistică a început în 1973, atunci 
când i-a apărut eseul intitulat incitant Portret robot al robotului. 
Ulterior, numele său a putut fi  regăsit în reviste literare con-
sacrate, dar şi în revistele de amatori (fanzine) editate de di-
versele grupări SF din ţară, temele abordate fi ind, evident, cele 
ale genului. A realizat antologii, deosebită fi ind Timpul este 
umbra noastră (apărut în 1991, deşi era gata înainte de 1989), 
volum care a avut o contribuţie esenţială la afi rmarea genului şi 
a noilor autori. Explozia s-a petrecut însă în 2004, când a apărut 
prima ediţie din masivul volum O cheie pentru science-fi ction. 
În 2006 tipărea Paradoxurile timpului în science-fi ction, carte 
dezvoltată (arborescent!) dintr-un capitol rebel din volumul 
anterior. 2008 a fost anul de apariţie pentru Scriitori români 
de science-fi ction, pentru ca în 2009, să încredinţeze tiparului 
Teoria pierde omenia/Th eory Kills Sympathy. Acesta din urmă 
conţine mulţimea de texte scrise despre... scrierile lui C. Robu şi 
polemicile (unele apăsate!) în care a intrat. Toate se bazează însă 
pe texte elaborate în anii anteriori, încă de la începutul carierei 
sale publicistice şi de cercetare.

Zona F & SF Lucian-Vasile Szabo
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Precizie, răbdare şi dispute
Cornel Robu a reuşit să reziste cu tenacitate în câmpul arid al 
teoriei literare, căci rezistenţa sa este de admirat în primul rând. 
Domeniul a devenit atrăgător pentru sine, iar, încet-încet, şi 
pentru alţii. Transformarea s-a produs ca urmare a faptului că, 
lipsit de încrâncenare, Cornel Robu a renunţat la poziţionările 
uneori specioase, aride, ale demonstraţiei savante, şi a preferat o 
abordare la graniţa ludicului, uzând de ironia fi nă, deşi, adesea, 
formulările sunt exacte, ca din vârf de bisturiu. Meticulos până 
la disperarea celor ce suportă mai greu investigaţia critică, 
epu izând subiectele prin dese şi variate referinţe biografi ce şi 
bibliografi ce, autorul avea să-şi împlinească textele prin abor-
darea spectaculoasă. O abordare ce avea să benefi cieze şi de 
fap tul că teoreticianul clujean este un magician al limbajului, 
un cunoscător al întorsăturilor stilistice şi expresive nu doar ro-
mâneşti, nu doar din graiuri sau dialecte, ci şi din limbi străine.

Demersurile sale s-au concretizat în multe pagini, în tomuri 
grele, la propriu şi la fi gurat, axate în mod distinct pe producţiile 
autorilor români de science-fi ction. Autorul s-a dovedit însă 
mereu şi un bun cunoscător al activităţilor scriitorilor de gen 
de pe mapamond, mai ales pe fi liera anglo-saxonă, însă cu dese 
incursiuni în ariile germană sau franceză. Putem afi rma, fără 
nicio urmă de reţinere, că Cornel Robu este cel mai important 
teoretician în domeniul literaturii science-fi ction din România, 
însă şi unul dintre cei mai de seamă în lume. 

Opiniile despre sublim ca argument şi criteriu estetic pen-
tru înţelegerea literaturii SF au fost prezentate şi dezvoltate 
în O cheie pentru science-fi ction, volum care a apărut în două 
ediţii, cea recentă în 2010. Immanuel Kant, Edmund Burke sau 
Friedrich Schiller vor fi  aduşi în demonstraţie pentru a servi 

Cheile fi cţiunii speculative cu Cornel Robu
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unei mai bune înţelegeri a unor autori ca Lino Aldani, Isaac 
Asimov, Ray Bradbury, Vladimir Colin sau Mircea Eliade. Ex-
trem de seducătoare vor rămâne însă investigaţiile în zone de o 
mare sensibilitate, cum e cea a infi nitului atrăgător şi apăsător, 
ca temă şi dimensiune, ca spaţiu al terorii şi melancoliei, însă 
mereu ispititor. Sunt pagini de o mare frumuseţe, vădind un 
Cornel Robu cu talent narativ. Demersul critic este completat de 
o adevărată artă a citării, ceea ce sporeşte supleţea unor texte ce 
păreau condamnate la ariditate academică. 

Desigur, nu lipsesc disputele. Mă simt dator ca aici să reiau 
unele consideraţii făcute cu alt prilej, pentru a argumenta 
pri    ceperea lui Cornel Robu în a polemiza. Cu acuitate, cu po-
li teţe, dar şi cu fermitate. Nu se sfi eşte să pună lucrurile în or-
dinea fi rească ca replică la temeinicul teoretician afl at acum şi 
în funcţia de preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România. 
Remarcabilă este în context poziţia luată, cu deferenţă de către 
autorul clujean faţă de afi rmaţiile lui Nicolae Manolescu, critic 
ce considera genul SF drept unul, nu marginal, ci cumva lipsit 
de dimensiunea estetică. Pe scurt, Nicolae Manolescu consideră 
că eroii literaturii sci-fi  ar fi  cam (sau de-a dreptul?) aculturali, 
adică nu citesc (şi nu scriu?), nu ascultă (şi nu compun?) muzică 
etc. Autorul Paradoxurilor timpului în science-fi ction aminteşte, 
cu respect, că o altă cheie estetică pentru descifrarea (receptarea, 
desigur!) a artei, dincolo de frumos (sense of wonder) o reprezintă 
sublimul. Cornel Robu inserează nu doar o explicaţie, nu doar 
o replică la criticul bucureştean, ci şi o sinteză, pertinentă, a 
concepţiei sale: „Aici, cred, este şi explicaţia, simplă şi evidentă, 
a neînţelegerii şi nedreptăţii: dl Manolescu vine în science-
fi ction cu cheia de la cealaltă casă, de la ‘casa mare’ sau de la 
‘marea literatură’ (main stream, în pidginul romenglez în vigoare 
acum), în care, într-adevăr, este un cunoscător şi un judecător 

Zona F & SF Lucian-Vasile Szabo
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impecabil, cum a dovedit-o cu asupra de măsură timp 
de atâ tea decenii, săptămână de săptămână; nimic 
mai fi  resc în fond, nimic mai omeneşte explicabil, 
decât că încearcă să descuie şi o altă poartă ieşită-n 
cale cu această cheie a ‘frumosului’, care nu l-a înşelat 
niciodată”.

Sub semnul acoladei
Există în volumul Scriitori români de 
science-fi ction, apărut în 2008, la edi-
tura Casa Cărţii de Ştiinţă din Cluj 
Napoca, o notă ce se repetă, cu unele 
mici schimbări adaptate contextului. 
Me rită a o cita aici pentru a sublinia 
atât regretul autorului (şi al nostru!) 
că volumul nu a apărut atunci, dar şi 
pentru a da o mostră din ironia fi nă 
atât de caracteristică autorului: „Text 
preluat din dactilograma volumului 
Sub semnul acoladei, predat în 1982 
Editurii Cartea Românească, dar care 
n-a mai apărut nici atunci, nici mai târziu. În Th e 
Encyclopedia of Science Fiction (ed.II, 1993), John 
Clute şi Peter Nichols vorbesc, în astfel de cazuri, 
despre „titluri fantomă”, pe care nu le citează decât în 
ghilimele unghiulare («chevrons»): „Ghost titles and 
projected titles. Books whose exitence we doub and 
books whose release we had not confi rmed by press 
we give in normal face between chevrons, giving 
their publication date in normal face.” Aferim!

Cheile fi cţiunii speculative cu Cornel Robu
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Arhitectură publicistică şi conceptuală
Unele capitole ale cărţii au fost încredinţate tiparului disparat, 
în reviste, slujind unor demersuri punctuale, necesare desigur. 
Într-o formă mult îmbogăţită cartea avea să apară abia în 2008, 
sub titlul Scriitori români de science-fi ction. Dacă volumul ar fi  
apărut la timpul său cred că ar fi  reuşit să schimbe ceva. În primul 
rând, i-ar fi  adus lui Cornel Robu suportul de încredere pentru 
a-şi continua într-un ritm susţinut investigaţiile critice. Motivez 
această afi rmaţie prin faptul că volumele ample ale criticului 
clujean au văzut lumina tiparului abia din 2004 încoace. Vom 
putea realiza vreodată cât de mult a pierdut literatura science-
fi ction din România prin faptul că o carte nu a apărut atunci 
când trebuia? Apoi, SF-ul românesc ar fi  avut de câştigat şi prin 
stimularea de noi cercetări şi autori. În al treilea rând, volumul ar 
fi  completat un gol, pe de o parte, dar ar fi  pus şi lucrurile într-o 
ordine fi rească, pe de altă parte. Ce vreau să spun este că Sub 
semnul acoladei ar fi  susţinut demersul teoretic din Literatura SF 
a lui Florin Manolescu şi ar fi  precedat Anticipaţia românească a 
lui Mircea Opriţă. Dar, acum, golul a fost umplut, seria teoretică 
a fost împlinită, iar ansamblul este complet. 

Revoluţia din 1989 a văduvit cumva science-fi ction-ul româ-
nesc, deşi, evident, i-a adus şi o mare descătuşare. Afi r maţia 
este valabilă, desigur, pentru toate sectoarele vieţii politice, eco-
nomice, sociale şi culturale din ţara noastră. Schimbările erau 
necesare, păcat doar că rezultatele nu sunt pe măsura aş teptărilor. 
Golul postrevoluţionar avea să absoarbă în vârtejul reaşezărilor 
energiile SF-iste. Înainte de Revoluţie mişcarea literară science-
fi ction de la noi suporta încorsetările ideologice, chiar dacă, mai 
puţin evidente ca în celelalte domenii culturale. Aşa se face că 
scriitori renumiţi se refugiaseră cumva sub mantaua anticipaţiei. 
Din 1990 însă, alte domenii, în special şi în mod exemplar jur-
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nalismul, aveau să absoarbă interesul şi priceperea autorilor de 
literatură SF. A rămas pe baricade, printre puţinii, Cornel Robu. 
A continuat să scrie, să analizeze, să şlefuiască şi să publice. 
Dar numai în periodice. A realizat însă şi antologia Timpul este 
umbra noastră, fără îndoială un monument editorial.

Observator şi jucător
Ne putem întreba de ce a aşteptat Cornel Robu aproape 15 ani 
pentru a-şi realiza proiectele editoriale, căci prima carte 
avea să apară abia în 2004. Răspunsul poate veni din faptul 
că a aşteptat momentul maturizării. O aşezare a noului câmp 
science-fi ction românesc, căci, cu excepţia unor mici adaptări şi 
reactualizări, după cum am văzut, proiectele mari ale autorului 
erau ca şi defi nitivate înainte de 1989. Anii ’90 ai anticipaţiei 
româneşti pot fi  integraţi unui deceniu mai degrabă negru, în 
ciuda unei puzderii de publicaţii. Prin el se întrezăresc câteva 
sclipiri, câteva cărţi, câţiva autori, câteva demersuri notabile. 
Abia la orizontul anului 2000 SF-ul autohton dă semnele unei 
noi aşezări, iar combatanţii, mai vechi sau mai noi, acceptă că 
tiparele de dinainte de 1989 sunt sparte defi nitiv. Se impun cele 
noi, actuale, dinamice. Iar promovarea este una pe cont propriu, 
cel mult de echipă, căci spiritul de gaşcă nu mai supravieţuieşte 
prin agitaţia fanilor, a fandomului, ci în expirate demersuri de 
elitism fără priză la public, un public mai năzuros, mai greu de 
identifi cat, mai greu de păcălit. 

Să luăm anul 2000 ca reper. Câteva cărţi importante au apă-
rut însă şi înainte. Au revenit autori consacraţi şi s-au impus 
alţii noi, nu neapărat mai tineri, dar mai dinamici. De multe ori, 
volumele au fost publicate în condiţii vitrege. Altele au apărut 
în condiţii bune, dar fără să se insiste pe caracterul lor science-
fi ction sau măcar pe cel fantasy. Un singur om a urmărit cu 
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atenţie aceste zbateri, aceste încercări şi a decelat reuşitele. Este 
Cornel Robu. Şi dacă el nu ştie, nimeni nu ştie ce s-a întâmplat 
cu anticipaţia românească în aceşti ani. Mai mult, criticul a 
urmărit şi interferenţele, şi apariţiile în genurile apropiate, fi -
ind, de aceea, capabil să facă necesarele conexiuni. Bineînţeles, 
atenţia sa a rămas fi xată asupra genului şi în ultimii ani, unii 
deosebit de faşti pentru SF-ul românesc. A simţit, probabil, acest 
lucru, a întrezărit această perioadă plină de realizări, a crezut 
în decantarea, reaşezarea şi emulaţia literaturii science-fi ction 
româneşti. În viitorul ei, deşi pare cumva straniu să vorbeşti de 
viitor într-o literatură a viitorului în mare parte. Acest viitor, 
prezentul străbătut acum, l-a şi pregătit într-un fel încheindu-şi 
studiile ample şi făcând demersurile laborioase ale editării.

Evident, aceste studii nu sunt noi, nu sunt inedite în totalitate. 
Sunt însă şlefuite, complete şi reorganizate într-un sistem. 
Cornel Robu a simţit permanent nevoia de a sistematiza, de a 
pune fi ecare element la locul său, de a pune lucrurile la punct. Şi 
le-a pus. Teoreticianul a fost unul cu sistem, ceea ce este un lucru 
foarte important. Extrem de important, pentru că structura 
aceasta construită de cercetătorul din Cluj se axează pe literatura 
science-fi ction românească şi căreia îi face un imens serviciu. o 
îmbracă în haine de gală şi e gata să o ducă la paradă. 

De la Kant la pagina de ziar
Cum a fost posibilă realizarea sistemului? Care este metoda? 
Am vorbit mai sus despre propensiunea monografi că a studiilor 
lui Cornel Robu, despre capacitatea şi (plăcerea!) acestuia 
de a analiza în profunzime fi ecare idee, fi ecare autor, fi ecare 
subiect. Apoi, autorul avea să se evidenţieze prin aplecarea sa 
pentru detalii, investigând adesea surse greu accesibile, adu-
când numeroase argumente, uneori excesive pentru un lector 
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ceva mai grăbit. Lecturile sale sunt din varii domenii, de la 
fi losofi a kantiană la argoul ţigănesc sau „romenglez”, după 
cum îl denumeşte, şi până la basme ori ghicitori, nelipsind nici 
limbajul presei ori al propagandei politice din ecuaţie. De aici, 
cu o memorie prodigioasă şi un sistem laborios, cercetătorul 
adună idei, argumente sugestii. Căci metoda lui Cornel Robu 
poate fi  defi nită ca una a enciclopedismului inductiv.

Contrar procedurilor din lumea de astăzi, cel puţin aşa cum ies 
acestea la suprafaţă în discursul politic, unde câteva cunoştinţe 
dintr-un domeniu nu prea extins, navigarea pe mare, spre 
exemplu, sunt extinse la domenii diverse, politică, economie, 
sport, cultură (nu vorbim de aria aridă a esteticii!), Cornel Robu 
preferă să extragă din lumea mare acele elemente care pot fi  
subsumate sistemului, câmpului de evoluţie a literaturii science-
fi ction. Căci imaginaţia, pare a spune cercetătorul clujean, nu este 
specifi că unui gen anume, dar poate contribui la defi nirea celui 
SF. Astfel se explică relativ desele sale referinţe la texte de ziar, 
la discursurile politice, la istoriile contrafactuale (pentru acestea 
din urmă având o adevărată pasiune, stimulând efervescenţa lor 
în anticipaţia românească!).

Metoda enciclopedismului inductiv, pe care îmi place să cred că 
o putem considera caracteristică lui Cornel Robu, se aplică nu 
doar pentru a subsuma science-fi ction-ului sugestii din domenii 
diverse, ci şi pentru a îndepărta idei, imagini, coincidenţe, adi-
că o grămadă de sugestii care pot părea, chiar şi pentru unii 
cunoscători, în aria genului. Teoreticianul nu confundă genul 
SF cu cel fantastic, nici cu oniricul, cu literatura horror ori cu 
arta de avangardă. Este adeptul unui science-fi ction pur şi dur, 
chiar dacă, recunoaşte, nu întotdeauna este uşor de delimitat! 
Până şi arma sa de bază, umorul fi n, bine ponderat şi nelipsit, 
benefi ciază pentru a se realiza de o multitudine de sugestii de la 
marii clasici sau din perlele oamenilor politici.

Cheile fi cţiunii speculative cu Cornel Robu
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Enciclopedismul lui Cornel Robu este în structură unul 
academic, însă îl depăşeşte, aşa cum am văzut, prin apelul la 
citate şi argumente din varii domenii, inclusiv de argou ori 
din sfera neghiobiilor politice. Răsfrângerea este una benefi că, 
deoarece îmbogăţeşte şi genul science-fi ction, şi cultura în ge-
neral. Luările de poziţie sunt făcute nu doar cu un umor fi n şi 
degajat, ci şi cu o imensă politeţe. Nici măcar autorii pe care 
Cornel Robu i-a desfi inţat efectiv nu se pot plânge că nu au fost 
trataţi cu un mare respect de cavalerul literaturii science-fi ction 
româneşti!
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Ondrej Zetocha (1940) 
la ceas aniversar 

ÎN VIAŢA CULTURALĂ a slo vacilor 
din România se în re gis trează anul acesta 

un eveniment în semnat: poetul şi omul de 
cultură, Ondrej Zetocha, unul dintre fon-
datorii Cenaclului literar din Nădlac şi al 
Uniunii Slovacilor şi Cehilor din România, 
unul dintre preşedinţii acestei organizaţii, îm-
plineşte vârsta de optzeci de ani.

Ondrej Zetocha s-a născut în Bihor, lo-
calitatea Valea Târnei, în da ta de 9 octombrie 
1940. Şcoala ge nerală a frecventat-o în lo-
calitatea natală, cursurile şcolii medii le-a absolvit 
în cadrul secţiei slovace a liceului din Nădlac. A 
urmat studii universitare la Timişoara, specializările 
matematică şi mecanică. A funcţionat la început ca 
profesor de matematică la Mănăştur, judeţul Arad, 
pe urmă a ocupat funcţia de director al casei de 
cultură din Nădlac, ulterior ca bibliotecar principal 
la Biblioteca orăşenească. Din iniţiativa lui a luat 
fi inţă, în 1969, un cerc literar care s-a transformat 
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la mijlocul anilor şaptezeci în Cenaclul Literar „Ivan Krasko” 
(Literárny krúžok Ivana Krasku). Această importantă instituţie 
de cultură a Slovacilor din România s-a dovedit a fi  motorul 
eforturilor organizatorice şi germenul care, trecând prin mai 
multe etape intermediare, s-a constituit în Societatea Culturală 
şi Ştiinţifi că „Ivan Krasko” (Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana 
Krasku). Secţia literară a Societăţii poartă în prezent numele 
regretatului lider slovac, Ondrej Štefanko (1949-2008), secţie din 
care face parte şi sărbătoritul nostru. De asemenea, acesta a fost 
ales ca membru de onoare în Societatea Scriitorilor din Slovacia 
(1993), membru al Uniunii Scriitorilor, Artiştilor şi Oamenilor 
de Cultură Slovaci din afara Slovaciei (1993).

Pe plan obştesc, Ondrej Zetocha a contribuit la constituirea 
Uniunii Democratice a Slovacilor şi Cehilor din România, a 
îndeplinit funcţii importante în cadrul acestui organism: vice-
preşedinte pentru zona Arad (1990-1994), reprezentant al 
Uniunii în Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională (1990), iar 
între 1994-1998, funcţia de preşedinte al Uniunii. 

Pasiunea sa pentru şah a ridicat-o la nivel profesional, deve-
nind antrenor şi arbitru de şah, insufl ând multor tineri, dar şi 
adulţi, dragostea pentru acest sport nobil, în cadrul clubului de 
şah pe care l-a fondat în anul 1980. În temeiul experienţei sale 
bogate din acest domeniu, a condus o vreme o rubrică pentru 
amatorii de şah, în revista „Naše snahy” („Strădaniile noastre”, 
publicaţie a sus amintitei Uniuni), a contribuit la pregătirea fi ului 
său mai mare, devenit maestru al şahului, de talie internaţională 
(Claudiu Zetocha). 

Pentru activitatea sa a fost recompensat cu disticţii, dintre 
care amintim Medalia Muncii (1976); Medalia „Milan Rastislav 
Štefánik”, gr. I, decernată de preşedintele Republicii Slovace 
(1997).

Ondrej Zetocha (1940) la ceas aniversar
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În literatură şi-a făcut intrarea în anul 1978, când i-au apărut 
versuri în antologia slovacilor din România, Variácie (Variaţiuni). 
A excelat în scrierea fabulelor şi a poeziilor pentru copii, unele 
fi ind inserate şi în manualele de limba slovacă pentru ciclul 
primar şi gimnaziu ale şcolilor cu limba de predare slovacă. În 
versiune română, câteva poeme i-au apărut în revista „Arca”, 
precum şi în publicaţia „Caiete nădlăcane I şi II”. A publicat, 
de asemenea, proză scurtă, a cultivat forme literare scurte şi 
specii cum sunt aforismele sau ghicitorile. Acestea din urmă au 
apărut în antologia Variácie, precum şi în revista „Naše snahy”, 
bucurându-se de aprecierea cititorilor. Pentru a capta atenţia 
tineretului, redacţia a organizat chiar un concurs, utilizând tex-
tele create de poet, concurs soldat, de asemenea, cu succes.

Înţelegând importanţa listelor bibliografi ce, s-a remarcat ca 
un prim autor, dintre colegii lui, dedicat acestei activităţi. Din 
păcate, eforturile sale s-au concretizat într-un rezultat parţial, o 
parte a listei elaborate fi ind tipărită în Variaţiuni, iar un fragment 
mai amplu într-un volum separat, Bibliografi a slovenskej litera-
túry v Rumunsku. 1971-1980 (Bibliografi a literaturii slovace din 
România. 1971-1980, Nădlac, 1999), restul rămânând în manus-
cris. 

Se cuvine menţionate preocupările celui sărbătorit în ceea ce 
priveşte folclorul slovac din zonele Bihor şi Nădlac. A cules şi 
a publicat cântece populare, specii ale teatrului popular, legate 
de sărbătorile de iarnă (Chodenie so sv.Dorotou, Chodenie s 
betlehemom - Sf. Dorotea, respectiv Vifl aimul / Steaua). 

De asemenea, s-a făcut cunoscut ca publicist cultural, cores-
pondent al publicaţiilor judeţene, dar şi al celor din Slovacia şi 
Ungaria, contribuind la promovarea activităţilor culturale şi 
literare din localitate şi ale colegilor de cenaclu. A colaborat cu 
presa de limbă slovacă din România, revigorată în 1990, publi-
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când mai ales în revista „Naše snahy“ materiale cu caracter 
cultural.

În colaborare cu soţia, Albínka Mária Zetochová, a tradus în 
limba română basmele scriitorului slovac Pavol Bujtár, apărute 
în colecţia prestigioasă Poveşti nemuritoare (1984). Traducerile 
lui din literatura română în limba slovacă au fost valorifi cate în 
manualele destinate şcolilor cu limba de predare slovacă din 
ţara noastră. 

Odată cu apariţia volumului său personal de versuri, Zastávka 
na rázcestí (Popas la răscruce, 1995) poezia slovacilor din 
România s-a îmbogăţit cu o nouă temă, cea a muntelui, cu im-
plicaţiile acestuia în viaţa oamenilor, cu frumuseţile şi valorile 
sale spirituale. Versurile l-au consacrat ca poet de limbă slovacă, 
parte a fenomenului literar nădlăcan. Substanţa poetică îşi trage 
seva din perioada copilăriei şi a tinereţii poetului, din trăirile 
tânărului din timpul anilor petrecuţi în zona munţilor bihoreni, 
de care s-a ataşat şi care i-au umplut inima cu fapte de neuitat. 
Acesta constituie motivul pentru care şi-a dedicat volumul 
pământenilor săi (Mojim rodákom). Volumul nu glorifi că locul 
naşterii în mod ostentativ, ci cântă discret locurile, oamenii, 
evenimentele petrecute acasă, împletind, aidoma unei cununiţe, 
un omagiu vibrant. Dacă poezia lui Štefanko şi a lui Ambruš 
elogiază arhetipurile panonice, întinderea câmpiei etc., Zetocha 
evocă simplu panorama munţilor, imaginea vieţii munteneşti, 
astfel coordonatele identitare şi afective ale slovacilor din 
România se defi nesc cu mai multă precizie.

Versurile, inegale ca dimensiune şi valoare poetică, dezvoltă şi 
teme cu caracter general, cugetă asupra esenţei poeziei (Tajomstvá 
- Enigme), tratează despre condiţia poetului şi a omului, urmăresc 
trecerea timpului (Tak ako- Precum, Balada osamoteného stromu 
- Balada unui arbore însingurat, Zvyšok času - Restul timpului), 
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surprind secvenţe din viaţa cotidiană, redau imagini din natură, 
evocă elemente ale unei geografi i sentimentale a copilăriei pe-
trecute în munţi (Podvečer - În amurg, Most- Podul, Vrchársky 
svet - Lumea munţilor), transpun imperative morale în metafore 
paradoxale (Prebúdzanie - Trezirea), omagiază izvorul forţei de 
viaţă şi creaţie care se regăsesc în spaţiul originar al poetului, în 
amintirile despre părinţi, despre oamenii în mijlocul cărora acesta 
a crescut (Kameň - Piatra, Neobyčajný deň – O zi neobişnuită). 
Poezii cu caracter social şi cele ocazionale (Opustené deti – Copii 
abandonaţi, Pri soche Eminesca - Lângă statuia lui Eminescu), 
motive marcate de vitalism (Žrebce - Armăsarii) diversifi că 
paleta explorărilor poetice ale autorului.

Nostalgiile personale se remarcă printr-un ton echilibrat: 
„Rebríkom času,/ kolmo/ zostupujem k brieždeniu.// Potom 
kráčam/ po stopách Panny.// Od Lýry/ v objatí hudby/ navraciam 
sa na koľaj/ Veľkého voza.// Po modrej chvíli/ zabočím do tmavých 
ulít.// Tam sa nasýtim ticha.// Do podpalubia zimy zostupujem/ 
žeravými steblami dňa.” (Po stopách Panny). 

Pe scara timpului,/ vertical/ cobor spre zori.//Apoi păşesc/ pe 
urmele Fecioarei.// De la Liră/ în braţele muzicii/ mă întorc spre 
făgaşul/ Carului Mare.// După trecerea clipei albastre/ nimeresc în 
cochilii întunecate.// Acolo mă îndestulez de tăcere.// Pe tulpinile 
incandescente ale zilei/ Cobor sub puntea iernii.” (Po stopách 
Panny).

Comprimarea enunţului poetic o dictează, fără îndoială, ne-
voia de a exprima efi cient şi cu precizie esenţa lucrurilor. Poetul 
adoptă forma versului scurt, aforistic, dar, pe de altă parte şi 
forma exactă a sonetului, specie devenită clasică a formei poetice 
fi xe, a cărei exigenţe în respectarea regulilor metrice constituie 
dovada măiestriei adevărate. În afara rimelor deosebite, sonetele 
autorului se remarcă printr-o emoţie adevărată. 

În perioada actuală, Zetocha cultivă forme scurte de poezie, 
inspirate de haiku. Spiritual şi cu simţul umorului (cum, de altfel, 
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a dovedit-o mai ales în ghicitori), comprimat (cum îi stă bine 
unui autor recunoscut de aforisme), pe alocuri aparte, notează 
observaţii şi momente, sentimente, percepţii ale realităţii, idei 
şi aspiraţii. Revin unele motive din propria sa creaţie, fi e din 
cultura slovacă, sunt aşezate faţă în faţă două „cămine”: spaţiul 
copilăriei şi cel al vârstei adulte: 

„Za jasnej noci/ hviezdy a mesiac bežia / Bystrou do Tisy”
 (Noapte senină/ Stelele şi luna fug Cu Bystra-n Tisa). 

- Haiku hviezd (Haiku-ul stelelor); 
„Maruša tichá,/ vôkol tiež, sedím,... stojím,.../ čakám... na raka.”
„Mureşul tăcut,/ Pace-n jur, şed... stau,... aştept/ Să vină... un rac.”

- Haiku ticha (Haiku-ul liniştii).
Poetul reuşeşte, cu iscusinţă, să-şi armonizeze sentimentele 

nutrite pentru fi ecare „cămin” al său, dovada fi rii sale optimiste 
şi a înţelepciunii vârstei sale care constituie pentru noi motivul 
de a-i ura La mulţi ani! Živio! Ad multos annos!

Dagmar Maria Anoca
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Štefan Dováľ 
– aduceri aminte în ceas de 
întristare

ANUL ACESTA, prozatorul slovac, 
Štefan Dováľ, ar fi  împlinit 70 de ani. 

Destinul însă a hotărât altfel: scriitorul 
s-a stins din viaţă în data de 19 martie 
2011 la Arad.

Frumoasa aniversare a devenit o tristă 
comemorare. În loc să-l sărbătorim, ne 
aducem aminte, cu întristare, de cele în-
făptuite de fostul nostru coleg şi prieten 
în răstimpul petrecut aici, cu noi. 

Štefan Dováľ s-a născut la Nădlac în 11 decembrie 
1950. După absolvirea secţiei slovace de la liceul 
din Nădlac, a frecventat cursurile Universităţii din 
Bucureşti, specializarea limba şi literatura slovacă 
– limba şi literatura română. În anul 1974 a devenit 
profesor la şcoala generală din Huta Voivozi, judeţul 
Bihor, ulterior la Nădlac, judeţul Arad. După 1989 
a contribuit la revitalizarea tipăriturilor de limbă 
slovacă din ţara noastră, s-a transferat din învăţământ 
în lumea presei, angajându-se ca redactor la revista 
„Naše snahy“ (Strădaniile noastre), publicaţie a Uniu-
nii Democratice a Slovacilor şi Cehilor din România. 
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A funcţionat ca redactor, redactor şef-adjunct, între anii 1996-
2003 îndeplinind funcţia de redactor-şef, atât la revista „Naše 
snahy”, cât şi la suplimentul „Naše snahy plus”.

Odată cu debutul său literar, a intrat în rândurile Cenaclului 
literar din Nădlac, păstrându-şi calitatea de membru în toate 
formele ulterioare pe care le-a adoptat această instituţie de cultură 
a slovacilor, devenită, în cele din urmă, Societatea Culturală şi 
Ştiinţifi că „Ivan Krasko” (Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana 
Krasku). Între anii 2008 – 2011 a îndeplinit funcţia de preşedinte 
al Societăţii Literare „Ondrej Štefanko“, societate componentă a 
SCŞIK şi care prin denumirea sa omagiază memoria regretatului 
lider al slovacilor.

Intrarea în literatură fi ind făcută, scriitorul şi-a dovedit ta-
lentul şi „meşteşugul“ în mai multe volume personale, ceea ce i-
a adus calitatea de membru al Uniunii Scriitorilor din România 
(1993), în aceeaşi perioadă fi ind primit în rândurile Societăţii 
Scriitorilor Slovaci din Bratislava (Slovacia) şi ale Uniunii Scri-
itorilor, Artiştilor şi Oamenilor de Cultură Slovaci din afara 
Slovaciei (1993). În anul 2009 a fost ales în comitetul Filialei 
Arad a USR, de asemenea în juriul pentru acordarea premiilor 
din partea Filialei şi ca membru al comisiei pentru minorităţi a 
USR.

Debutul său s-a produs sub semnul poeziei, dar curând 
autorul s-a reorientat spre proză căreia i-a rămas fi del până la 
capăt. A publicat în antologia Variácie (Variaţiuni, începând cu 
numărul 2), iar după revitalizarea presei nădlăcane de expresie 
slovacă, în revista „Naše snahy”, la care s-au mai adăugat şi 
periodicele „Naše snahy plus”, revista bilingvă pentru dialog 
cultural, „Rovnobežné zrkadlá/ Oglinzi paralele”. Unele povestiri 
i-au apărut în versiune română în revistele „Familia”, „Arca” (în 
traducere proprie), precum şi în mai multe antologii, dintre 

Štefan Dováľ – aduceri aminte în ceas de întristare



2314, 2020

Portret

care amintim Taina lui Pavol Hron (Nădlac, 1999, traducător şi 
antologator Ondrej Štefanko), iar un fragment din romanul său 
Zima v záhradách ruží (Iarnă în grădina de trandafi ri, traducere 
de D.M. Anoca) şi povestirea Dvaja muži (Doi bărbaţi, în 
traducerea fi icei autorului Anna Carolina Zimbran) au apărut 
în culegerea Caiete nădlăcane I (2018).

Štefan Dováľ a publicat mai multe volume de proză scurtă: 
Návraty (Reveniri acasă, 1984), Šťastie (Norocul, 1995), Šedé dni 
(Zile cenuşii, 1997), Tu a inde (Aici şi în altă parte, 2008), cu-
legerea postumă Ranná rosa (Roua de dimineaţă, 2011), precum 
şi nuvele ample, sau romane: lucrarea premiată de Filiala Arad a 
USR, Žofi ne trápenia (Necazurile Sofi ei, 1998), Zima v záhradách 
ruží (Iarnă în grădina de trandafi ri, 1999), Úsmevy a chmáry 
(Zâmbete şi neguri, 2009). Două selecţii au fost tipărite cu ocazia 
jubileului prozatorului: Spontánne stretnutia (Întâlniri spontane) 
şi Návraty domov (Întoarceri acasă). 

Scrierile sale au contribuit la diversifi carea tematică şi formală 
a prozei slovace din România. Asemeni unui alt scriitor de la 
noi, Ondrej Zetocha, a introdus imaginea unor teme şi locuri 
geografi ce strâns legate de minoritatea slovacă, transformându-
le în spaţiu epic: zona bihoreană şi mediul montan. A populat 
universul său literar cu personaje memorabile, inspirate din 
viaţă, percepute de sensibilitatea sa, gândite pe baza experienţei 
sau cu ajutorul fanteziei, a surprins aspecte ale istoriei recente, 
cu predilecţie a slovacilor din Nădlac, dar şi a localităţilor mon-
tane din Bihor, unele faţete ale vieţii unui orăşel provincial din 
România Europei Centrale, din a doua jumătate a secolului XX, 
cu multiculturalitatea sa specifi că, reconsiderând sau completând 
imaginea schiţată anterior de prozatorul Pavol Bujtár. 

Reuşeşte să insoliteze temele din inventarul tradiţional: viaţa 
ţăranului, a meşteşugarilor, a militarilor, experienţe de război 
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(Stráž pri moste – Sentinela de pe pod, Dvaja muži - Doi bărbaţi), 
legături amoroase şi decepţii din dragoste (proza de debut 
Evička, sau următoarea, Janin prípad – Cazul Janei). Totodată 
abordează şi aspecte noi, aduce în atenţie problema tineretului 
şi a noii generaţii de intelectuali (slovaci) care îşi caută rostul în 
lume (Poľovačka- Vânătoarea, Lucia sa vracia - Lucia se întoarce 
acasă). Pe fundalul unor întâmplări cotidiene se desfăşoară 
acţiuni transformate în farsă (Kandidát - Candidatul) sau într-un 
eveniment emoţionant (Posledná schôdza – Ultima şedinţă). 
Compoziţiile mai ample, care pot fi  socotite fi e nuvele ample, 
fi e romane au contribuit în mod evident la îmbogăţirea prozei 
slovacilor, i-au conferit forţă convingătoare şi diversitate. În altă 
ordine de idei, trebuie menţionat faptul că Štefan Dováľ este 
unul dintre autorii noştri care au cultivat proza de divertisment, 
alimentată de experienţa sa din perioada tinereţii petrecute 
verile ca ghid turistic la malul Mării Negre, păţaniile constituind 
pentru scriitor un fericit prilej de a depăna un subiect în registru 
umoristic.

Spre fi nalul vieţii a încercat să-şi împrospăteze tehnica scri-
itoricească aplicând noi modalităţi de generare a textului (pa-
ranteze, formula „palimpsestului”, inserţii intertextuale şi citări, 
trimiteri la subsolul paginii, manipularea cititorului), a recurs 
la strategiile scrierilor ştiinţifi co-fantastice, combinându-le cu 
mistifi cări ale mediului autohton (Kaldanské príbehy- Kapitán 
Arno I, Kapitán Arno II - Istorisiri din Kaldan, Căpi tanul Arno I, 
Căpitanul Arno II), memorii romanţate (Štyri roky v Malom Paríž 
i- Patru ani în Micul Paris), literatură non-fi ction, beletristică 
documentară (Štvrtok - Ziua de joi, cea mai importantă zi de 
piaţă la Nădlac).

Pentru copii (şi nu numai) a scris o carte despre căţeluşa Dyda 
(Dydine zážitky, - Păţaniile Dydei, 2006). Aventurile căţeluşei au 
apărut, de asemenea, în foileton în revista Naše snahy.
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A tradus din literatura slovacă şi din proza scriitorilor români 
îndeosebi a celor arădeni. 

S-a afi rmat în activităţile de cultură şi în domeniul teatrului 
de amatori. Evolua ca actor, monta şi regiza spectacole cu texte 
de teatru din dramaturgia slovacă sau română. A depus eforturi 
pentru organizarea concursurilor de recitări, tabere de creaţie 
pentru copii şi tineret. Ca publicist a colaborat cu presa română 
şi cu radiodifuziunea, Postul Timişoara.

Štefan Dováľ, profesor, scriitor, publicist, redactor a contribuit 
la creşterea şi continuitatea fenomenului nădlăcan. Ştafeta a fost 
preluată de fi ica sa, poeta Anna Karolína Dováľová - Zimbran.

Pentru toate meritele izvorâte din activitatea de scriitor a 
lui Štefan Dováľ, preşedintele SCŞIK, Ivan Miroslav Ambruš, 
l-a desemnat, pe drept cuvânt, „unul dintre pilonii de bază ale 
fenomenului literar nădlăcan”. 

Acum, în ceasul aducerilor aminte, ne inclinăm cu pioşenie 
memoriei sale. Fie-i repaosul liniştit. 

Dagmar Maria Anoca

Štefan Dováľ – aduceri aminte în ceas de întristare
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Constantin Dehelean

Relaţia autor-operă, formă 
creativă interactivă...

VORBIM DESPRE o eternă dilemă. Întrebăm: 
când autorul, care se adresează cititorului prin 

opera lui, se adresează într-o formulă creativă?, când, 
personajele pe care le „pune în scenă” autorul, sunt 
o prelungire a stării lui de creator?, când, personajele 
înseși, au sufi cientă independență „de mișcare”, și să 
fi e ele înseși „direct interesate” de cel care intră, prin 
lectură în lumea lor? 

Raporturile, aproape în spirit matematic – auto-
rul/ opera literară; autorul/ personajele lui; autorul/ 
cititorul –, evident vizibile, generează pentru teo-
re ticienii literari o hotărâtă dorință de explicare a 
creativității literare, atribuind autorului, chiar vieța 
lui, a „vieții creative” în sine, semne punctuale, nu 
numai teoretice. De multă vreme manifestările teo-
retice au subliniat cu asupra de măsură tendințele de 
explicare a operei prin aspectele ei imediate, dar și 
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prin aspectele vieții creatorului. O dată cu comunicarea textului 
scris, autorul „reformulează” aspectele imediate ale vieții lui 
însuși. Ezra Pound defi nește, teoretic, fenomenul creației ca 
fi ind „un complex intelectual și emoțional”. Venită din lumea ro-
mantică, ideea este nu doar o prejudecată care trebuie din, când 
în când, demonstrată.

Trecerea de la formulele clasice, obiective, la romantismul 
subiectivist, prin marja tranziției iluministe, a generat activarea 
subiectului și a subiectivității. Ieșirea din miezul obiectiv al cla-
sicismului, din „impersonalizarea” rece a prototipurilor gene-
ral-umane, și „instalarea” subiectivității, a priorității subiective, 
a proiectat o nouă formulă creativă: originalitatea. Noul canon 
romantic a pus în prim-plan individualizarea, nu respectarea 
mimetică a regulilor. Creația literară devine personalizată. Capa-
citatea creatoare, facultatea originalității, a imaginației, a pus 
imprevizibilitatea umană, în detrimentul regulei, a mimeticului, 
în primul plan. Omul, prin personajul creat (da creat!), se revoltă 
împotriva regulei. Expresivitatea, autenticul, personalitatea neli-
niștită, se afl ă la originea artei literare romantice. 

Scriitorul/ autorul clasic își punea între paranteze propria 
individualitate. Eul clasic era neutru, de o obiectivitate rece. Un 
fel de a fi  abstract, un fel de a fi  al tuturor și al nimănui. Lucru 
vădit mai ales în poezie și în creația dramatică. Romanticul este 
însă un exhibat, eul său este ireductibil. Opera literară devine 
non-convențională. Spațiul literar este acaparat de interioritate, 
de particular. Lirica și poetica devin sentimentale, confesive. 
Biografi cul devine o categorie elementară, de bază, a valorii 
estetice. 

Formula subiectivității creative specifi că romantismului, a fost 
dată de Hegel: „interioritate absolută, iar forma corespunzătoare 
acesteia este subiectivitatea spirituală ca sesizare a independenţei 

Relaţia autor-operă, formă creativă interactivă...
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şi a libertăţii”. În același timp, Alphonse de Lamartine poet 
romantic prin excelență, dar și mesager al subiectivității poetice, 
susținea că poezia trebuie să-l defi nească „mai mult sau mai 
puţin pe el însuşi”; poetul Meditaţiilor (1849) autodenumindu-se, 
în spiritul şi după sensibilitatea vremii, „tânăr, nepriceput, 
mediocru, dar sincer […] având suspine drept ecou şi lacrimi 
drept aplauze”. 

Începând cu mijlocul secolului al XIX-lea, opera literară va 
refl ecta interiorul eului auctorial. Acesta va da operei valența 
naturii subiective a sentimentelor acestuia. În epic, subiectul 
este receptacolul senzorial care se eliberează subiectiv prin scris. 
Autorul va genera opera ca formulă compensatorie; neîmplinirile 
comune, viața va deveni din ce în ce mai trepidantă, un fel de 
spațiu oniric al defulării. Fenomenele subiective din viața au-
torului devin punte de plecare spre atingerea dezideratului 
fenomenal: armonizarea cosmică între eu și univers. „Lumea e un 
vis, visul e o lume”, era înțelegerea pe care o avea Novalis defi nind 
procesul romantizării lumii. Romanticii nu se mai ancorau 
doar în exteriorul propriei experiențe, ei alambicau experiențe 
personale, informații livrești, sau istorii recognoscibile. Își 
dă deau seama că realitatea imediată, odată cu mitul clasic nu 
mai sunt sufi ciente. Iluzia, lumea din vis, insufi ciența realității 
imediate, sunt pentru creația literară totuși necesare, dar nu și 
sufi ciente. Visul completează panoplia creativității. Mai târziu, 
romancierul modern Milan Kundera va afi rma: „viaţa se afl ă în 
altă parte”.  

Privirea în interior, privirea în lumea visului, devin explorări 
noi. Zonele ascunse ale fi inței sunt puse în lumină. Formele 
aparent pasive ale spiritului, precum reveria, contemplarea, sunt 
„puse în operă”. Granițele exterioare ale eului sunt eliminate. 
Resorturile intime, abisale sunt căutate, fi ind puse în lumină. 

Constantin Dehelean
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Subiectivul formulat în opera literară ca originalitate auctorială 
devine obiect al propriei meditații. Poezia își reformulează actul 
creației. Eul liric se confundă cu sinele biografi c. Acesta este eul 
care se expune, se comunică; acesta exaltă și exhibă fantasme. 
Sunt vizibile viziuni din registrele inconștientului. „Originalul 
se confundă în ultimă instanță cu originarul” (Mircea Martin). 
„Fiecare operă este „expresia unui sufl et uman viu”, „fi ecare 
cititor se străduieşte să citească mai degrabă spiritul unui autor, 
decât cartea, viaţa unui scriitor e cel mai bun comentariu asupra 
operei lui (...), fi ecare poem e un trădător periculos al autorului” 
(M.M.). 

Odată cu opera literară în sine, scrisă de marii autori romantici, 
critica și fi losofi a romantică jalonează, în discuții dinamice, 
problema biografi ei și posibilitățile ei de afi rmare. Sensurile 
operei sunt explicate printr-o prismă personalistă. Teoreticienii 
înșiși își recalibrează personalitatea estetică, aceasta defi nindu-se 
în formule care accentuează refl ectarea narcisiacă. Opera literară 
este o rezultantă artistică a unor experiențe esențiale, livrești ale 
eului biografi c.

Toate acestea duc la o altă caracteristică a operei literare: 
literatura devine un document pentru reconstituirea profi lului 
creatorului. Proliferează portretele literare, critica biografi că. 
Autorul este tratat asemenea unui personaj istoric, iar opera 
sa devine un document de epocă (limbă, moravuri, ideologie, 
psihologie). Personalitatea autorului se suprapune peste per-
sonalitatea personajelor create. Indivizii, personalitățile create 
prin opera literară, devin pionii reprezentativi (ideologic și psi-
hologic) pentru mediul real din jurul autorului, sau virtual din 
jurul personajelor. În cultura română s-au avansat aceste criterii 
în tratarea monografi c-biografi că a unor critici precum George 
Călinescu, Șerban Cioculescu, Constantin Ciopraga, ori Mircea 
Martin sau Nicolae Manolescu, ori Eugen Simion. 

Relaţia autor-operă, formă creativă interactivă...
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Biografi a autorului, cercetarea ei în contexul studiilor literare, 
modelează creativ arta literară. Studiul acesteia, documentele 
co laterale (scrisori, mărturii autobigrafi ce, declarații, confe-
siuni, alte adevăruri spuse sau scrise cu accentuat caracter au-
to biographic), constitue ceea ce mai târziu se va numi critica 
genetică. Descrierea și explicarea operei literare prin per so-
nalitatea autorului generează formule care se încarcă dens cu 
o anume originalitate care stabilește o relație de cauzalitate 
între creator și creația acestuia. Mai târziu, lanțul cauzalităților 
reciproce a infl uențat evoluția ideilor despre actul creației, în 
special problematici care mai târziu vor determina poziționări 
interesante în teoria literaturii.

 Determinismul în critica literară, ilustrat de Hypolite Taine, 
a generat furtuni puternice în abordarea comentariului critic al 
operei literare. Comentariul pasionant și spectacular a devenit 
deseori periculos și fragil. O anumită poziționare generalizantă 
a devenit prea reductiv-generalizantă. Saint-Beuve îi reproșează 
lui H. Taine tocmai acest risc al spectacolului livresc, tocmai 
cu scopul de a reforma raportul autor/operă pentru susținerea 
priorității operei în fața autorului ei. Timpul și spațiul în care a 
trăit și a creat autorul sunt forme ale unui avans istoric în raport 
cu timpul și spațiul în care evoluează personajele în subiectul 
operei literare. Ezra Pound afi rma în acest sens: „Este clar că nu 
trăim toţi în aceeaşi epocă”. 

Abordarea operei literare și a autorului ei, într-o gamă de-
terministă, nu restrânge imaginaţia la o facultate reproductivă, 
ci, dimpotrivă, construieşte o lume posibilă, a coexistenţei spa-
ţiilor culturale, a fuzionării secvenţelor temporale. Demersul 
determinist evoluează pe o gamă a unui pozitivism accentuat. 
Școala critică franceză, a avut rolul ei în fundamentarea relației 
strânse dintre autor și opera sa. Marxismul, a instituționalizat, 

Constantin Dehelean
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forțat și vulgar, în secolul XX relația obiectivă dintre aceste două 
componente ale creației literare. Totul a generat într-un fel de 
sociologism vulgar, considerat mai târziu o eroare teoretico-
critică. 

Critica actuală disociază, însă, personalitatea artistică de 
cea biografi că. S-a reușit debarasarea de modelul restrictiv, de-
terminist, în opera literară se abordează de fapt profunzimile 
estetice și morale în detrimentul „feței insipide a poetului”. Ba, 
mai mult, G. Flaubert susține ca „Artistul (...) să facă aşa încât 
posteritatea să creadă că n-a trăit”, să lase personajul/limbajul să 
vorbească.

Romanticii ocolesc simplismul problemei biografi ce. Ei vor 
afl a devreme că sinceritatea poetică poate deveni un clișeu literar, 
un artifi ciu, o poză a unei autenticități jucate. De aceea cititorul 
va risca să „ofere” generos o simpatie care nu întotdeauna se va 
suprapune pe originalitate. De multe ori romanticii supralicitează 
sinceritatea poetică, aceasta devenind un clișei literar. O poză 
asumată artifi cial, intimismul, „se deschide” prea generos cu 
scopul de a se stârni simpatia cititorului. 

Poeții moderni (americanii Robert Frost, Robert Lowell, John 
Berryman, sau optzeciștii români) se disociază de sinceritatea 
romantică. Chiar dacă emoția se convenționalizează, trăirile 
se estetizează. Dar biografi smul devine o componentă estetică, 
cititorul actual va parcurge textul fi resc, evenimentele din co-
tidian vor invada poezia. O vizibilă disjuncție între stări, trăiri, 
emoții decompensate din biografi a autorilor este purtătoarea 
unei chei canonice a poeziei actuale. Într-o măsură mai mică sau 
mai mare același lucru se petrece și în proză. Democratizarea 
actului de creație fac ca emoțiile eului artistic (spiritual, metafi zic) 
să nu mai fi e obligatorii, nimeni nu mai verifi că nimic, existând 
într-o mișcare brauwniană eul empiric al autorului. Cu toate că 

Relaţia autor-operă, formă creativă interactivă...
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nu trebuie negat faptul că între viață și operă n-ar exista nici o 
relație.

Absolutizările sunt insane, soluțiile extreme sunt nerelevante. 
Și totuși stăruie poncife transistorice pe care nu le putem ignora: 
„Operele cele mai importante sunt cele despre ale căror autori nu 
ştim nimic sau aproape nimc”, sau „Madame Bovary c’est moi” 
(G. Flaubert), „Omul corporal şi vizibil nu este decât un indiciu 
prin care studiem omul invizibil şi interior” (H. Taine). 

Studii care vor limpezi mai mult cele spuse mai sus:
Călinescu, Matei – Aspecte literare, EPL, 1965, „Gânduri despre critica 

literară”, p.328-333
Cornea, Paul – Introducere în teoria lecturii, Ed. Polirom, 1998
Eco, Umberto – Lector in fabula, Univers, 1995
Eliot, T.S. –Eseuri, Ed. Univers, 1974
Genette, Gérard – Figuri, Ed. Univers, 1978
Manolescu, Nicolae – „Posibil decalog pentru critica literară”, în „România 

literară”, nr. 18, 2003
Martin, Mircea – Singura critică”, Ed. Cartea Românească, 1986 
Petrescu, Ioana Em. – „Eu, cititorul”, Portret de grup cu I. Em. Petrescu, 

Ed. Dacia, 1991
Poulet, Georges – Conştiinţa critică, Ed. Univers, 1979
Wellek, René – Conceptele criticii, Ed. Univers, 1970
Barthes, Roland – Romanul scriiturii, Univers, 1987
Baudelaire, Ch. – prefeţele autorului la Florile răului, ediţie Chişinău, 

1991
Benn, Gottfried – în revista „Secolul XX”, nr. 7/ 1969
Friedrich, Hugo – Structura liricii moderne, Univers, 1998
Manolescu, N. – Lecturi infi dele, EPL, 1966 
Marino, Adrian – Dicţionar de idei literare, Eminescu, 1984 
Muşina, Alexandru – Paradigma poeziei moderne, Leka Brîncuş, f.a.
Nemoianu, Virgil – Îmblânzirea romantismului, Minerva, 1998 
Ortega Y Gasset, José – Dezumanizarea artei, Humanitas, 2000
Rimbaud, Arthur – Scrieri alese, EPLU, 1968

Constantin Dehelean
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Yves Namur

Tristeţea smochinului1

*

Pe pervazul ferestrei,
Un deget lunecă uşor prin pulbere.

E-aproape ca o rană veche
Ce se deschide din nou,

Ca o inimă mâhnită,
Ca un văl ori cerul-de afară ce se rupe
În două părţi egale.

Dar numai dacă pândeşti
Îţi va fi  dat să vezi un cuvânt de poet
Înăuntru,

Da,
Învaţă să vezi lucrurile ce nu se văd,
Învaţă mai ales să le iubeşti.

1 Yves Namur, La tristesse du fi guier (Tristeţea smo chinului), 
Letttres vives, 2012. Premiul Mallarmé în Franţa.

Yves Namur (n.1952, 
Belgia) este editor, poet 

şi academician belgian. A 
publicat în jur de patruzeci de 

volume, iar în colaborare cu 
artişti plastici a mai realizat 

douzeci şi şase de cărţi de 
artist. Poemele sale sunt 

traduse în cinsprezece limbi. 
Opera sa a fost recompensată 

cu numeroase premii dintre 
care: Premiul Robert-Goffi  n, 

Premiul Louise Labé, Premiul 
Tristan Tzara, Premiul 

Jean-Malrieu, Premiul literar 
al Comunităţii franceze, 

Premiul internaţional 
Eugene Guillvie pentru 

întreaga creaţie, Premiul 
Mallarmé. Este membru al 

Academiei Regale de Limbă 
şi Literatură franceză din 

Belgia de peste 20 de ani, iar 
din 2019 preşedintele ei, şi 

Su
rs

a f
ot

o:
 fr

.w
ik

ip
ed

ia
.o

rg
/w

ik
i/Y

ve
s_

N
am

ur



242 4, 2020

Bibliotheca... Yves Namur

*

Nu sunt în realitate
Decât al umbrelor  umil şi supus slujitor,

Cu ele păşesc,
Cu ele alerg când trebuie să alerg
Şi mă opresc când ele se-opresc.

Mănânc,
Adulmec şi dorm precum câinii:
Mereu la picioarele lor şi numai c-un ochi.

Uneori mi se-ntâmplă să visez altă viaţă,
Dar asta-i o altă poveste.

al Academiei Mallarmé din 
Franţa. Poemele lui Yves 

Namur din Cartea celor şapte 
porţi, Cartea aparenţelor, O 

pasăre s-a aşezat pe buzele 
tale au inspirat compoziţii 
muzicale compozitorului 
francez Lucien Guérinel. 

Cartea celor şapte porţi a fost 
tradusă în română de poetul 

şi traducătorul Valeriu Stancu 
în 2004. Doina Ioanid a 

tradus şapte poeme din Une 
trace scintille dans le vide/ 
O urmă scînteiază în hău 

şi câteva din La tristesse du 
fi guier/ Tristeţea smochinului.
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Un om sapă o groapă:

Osteneală şi tristeţe-n ea să-ngroape,
Ca alţii, zice el, niciodată să nu le cunoască
Ori să facă vreodată  un lucru aşa de cumplit.

Un altul sapă la fel alături de el.

Aşa
Crede că poate uita până şi propriul lui chip
Ori poveste.

Un al treilea nici măcar nu se mişcă,
Atât de inutile i se par gândurile neînsemnate
Şi poemele noastre fără real temei.
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Spune-mi,
Cum să vorbeşti de tristeţea smochinului?

Cum să vorbeşti drept,
Fără să trezeşti vreodată cea mai mică bănuială
Ori cel mai mic regret,

Fără ca pasărea să o trezeşti
Ori  fructul ce se coace încă înăuntru?

Cum să vorbeşti
Ca lucrurile astfel zise să fi e chiar
Ce în realitate sunt?

N-ar fi  mai înţelept pentru poet să tacă,
În umbra arborelui să se-aşeze

Ori mai bine încă
În umbra  umbrei sale?

Yves Namur
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Ştim cu adevărat
Câte pietre-n vid au fost aruncate

Şi câte în rumoare-au fost abandonate,
În ploaie ori în negrul noroi al fl uviului?

Nu prea repede-am uitat
Că pietrele  precum noi azi vorbeau ?

Că un trecut şi-un viitor aveau
Şi-un sufl et ca al nostru,

Că doar erau
Ceva din noi, oarecum noi ?

De ce uitat-a omul toate 
Aceste lucruri simple ale vieţii ?

Yves Namur
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Câţi mai sunt,
Oameni care stau în noaptea aspră şi rece

Şi-aşteaptă cu răbdare fântâna să se umple
Ori să sece cu totul de pietre
Şi de apa ei tulbure?

Care-aşteaptă
Visele să se-mplinească ca  o smochină, zic ei,
Ori ca o coajă de nucă,

Care-aşteaptă-n tăcere
Găleţile toate cu vin nou să se umple 

Ori doar cu promisiuni
Ce se vor ţine ori nu se vor ţine poate?

Dar de fapt:
Cine sunt oamenii aceştia îngenuncheaţi?

Şi ce-aşteaptă cu-adevărat de la mine, de la lacrimile mele
Şi  de la norii ce fără tihnă poemele toate-mi străbat?

Yves Namur
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Adorm uneori visând
Că pentru mine nimic altceva nu-nseamnă-a trăi
Decât singur să fi u în sfârşit şi despuiat în faţa oamenilor 
Ori a poemelor mele.

Mai bine-nţeleg atunci unele lucruri:

Cum e realitatea cuvântului tăcere,
Consistenţa cuvintelor nor, iubire, ştergere
Ori gânduri obscure.

Şi-atunci când mă trezesc
Şi totul lunecă şi neoprit se-afundă-n 
Adâncul visului

O suferinţă fără margini mă cuprinde,
Şi-atunci înţeleg ce vor cu-adevărat să spună cuvintele
Nu sunt nimeni.2                       

2 Fernando Passoa, Je ne suis personne (Eu nu sunt  nimeni).

Yves Namur



248 4, 2020

Bibliotheca...

*

Dar când aşadar veni-va ziua aceea
Pe care prietenul meu o numeşte ziua fără nimic3?

Poate trebuie pentru asta
Uneltele vechi să-mi îngrop chiar în fundul grădinii,

Cu gândurile-mi tulburi, săptămânile-mi prea pline
Şi frica mea de-a trăi?

Poate-i nevoie
Să-mi golesc toată casa? 

Poate-i nevoie s-aştept
Să se-oprească ploaia în cărţile mele

Ori ca iubirea să nu-i mai facă pe oameni să viseze
Când pe atâţia alţii îi face să sufere? 

Poate că-n toate astea e calea
Ca să intru o dată măcar în ziua fără nimic.

3 Israël Eliraz, La porte rouge (Poarta roşie).

Yves Namur
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Oriunde
Mă uit:

La fel e mereu,
aceleaşi greutăţi, aceleaşi imposibile trude,
aceleaşi tulburări, şi-aceleaşi învârteli 

viclene 
Şi inutile.

Dar există cu-adevărat materie de poezie?

Căci ştii de mult timp:
Poezia nu-i tocmai o afacere4.

E ca ciobanul fără de oi,
Căruia i-ai zice:
Du-te şi paşte-ţi cuvintele altundeva,
Pramatie de fals cioban 5?    
(Août 2010)

4 Jean-Claude Pirotte, Le couloir magique (Culoarul   
magic).

5 Andre Schmitz, Les prodiges ordinaires (Minunile 
obişnuite)

Yves Namur
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Vreau de-acum 
Să rămân să-aştept  pulberea,

Aşa cum aştepţi un mic miracol,
Un pelerin himeric  ori doar ploaia,

Aştept pulberea.

Poemul meu, îţi spun, ar putea bine să-nceapă aşa,

Căci uneori nu ştii de fapt de ce scrii una ori alta
Dar scrii orice-ar fi ,

În ciuda mierlei,
În ciuda ploii ce pătrunde-acum în casă,
Fără voia mea şi-a oamenilor ce nu vor înţelege niciodată nimic
Din aşteptările smintite ale poeţilor.

Yves Namur
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Lasă-mă să-ţi mai vorbesc de pulbere :

De cea din inima amanţilor fără poveste reală,

De cea care-ncurcă gramatici
Şi discuţii interminabile despre orice regulă,

Şi de aceea de care nu eşti mândru
Pentru că regrete acoperă  şi proaste-obiceiuri.

Lasă-mă să-ţi mai vorbesc de pulberea 
Din care faci munţi de minciuni
Ori de poeme,

Pentru că trebuie desigur să vorbeşti de ceva
Ce câteodată rimează

Şi uneori cu nimic nu rimează. 

Yves Namur
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Spune-mi: să nu te gândeşti la nimic.

Şi s-o spui sincer într-un poem,
E chiar util?

Toate lucrurile  acestea sunt raţionale şi pot fi  spuse
Atunci când deja o ploaie obscură
Cade pe oameni şi pe acoperişul casei tale?

Spune-mi,

N-ar fi  mai bine să-ţi laşi îndată poemul,
Cum un fermier îşi lasă ogorul obosit
În voia cerului şi-a păsărilor,

N-ar fi  bine
Să mergi în sfârşit cu oamenii,

Cu tristeţile, cu patima lor de-a trăi ori muri,
Cu casele lor goale ori pline?

Spune, poetule,
Ce vrei să faci acum din poem,
Din măruntele tale afaceri

Şi din povestea cu ploaia de care mereu vorbeşti?

Yves Namur
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Mai spune-mi:

Ce diferenţă-i între un poem
Şi leul înaripat pe tavan pictat?

Unul şi altul nu se-asemănau 
Când liber pe pajişte-alergau?

Când, obosiţi, se priveau
Ori aceeaşi apă de fântână sorbeau
Ori a oamenilor tristeţe? 

Şi nu-s amândoi asemeni cu tine
Ce culegeai nepăsător lacrimile îngerilor

Şi gura uşor amară-a nebunei?

 (Biserica din Fonday, Alsacia)

Yves Namur
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În tristeţea smochinului

Mai trăiesc bărbaţi şi femei
Cu sufl et chinuit  şi viaţă
Deja arsă.

Sunt ca oile fără cioban,
Care nu mai aşteaptă nimic, nici viaţă
Nici moarte,

Nici măcar pământul ce li s-a promis.

Tot ce mai speră-i să nu ne tulbure acum prea mult.

Traducere: 
Sonia Elvireanu
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Premiile anuale ale revistei ARCA 
și Filialei din Arad a U.S.R.

UN juriu format din Vasile Dan, președinte, 
Florica Bodiștean și Ioan Matiuț, membri, a 

acordat următoarele premii literare pentru anul edi-
torial 2019:

I. PREMIILE REVISTEI ARCA
Premiul de critică literară: FELIX NICOLAU
Premiul pentru proză: GHEORGHE 
SCHWARTZ, pentru Cuvântul cotidian, 
editura Junimea 2019
Premiul pentru proză, IONEL COSTIN, pen tru 
Deșertăciunile vieții, editura Mirador, 2019
Premiul pentru eseu, HORIA AL. CĂBUȚI, 
pentru Peisajul metaontic, editura Biblioteca 
Revistei Familia, 2019
Premiul pentru reportaj literar, RAMONA 
BĂLUȚESCU, pentru Catolicii, serie de 5 
volume
Premiul pentru traducere: SZABINA  REGECZY 
PERLE, pentru antologia în limba maghiară, 
A hianyzo  magania, editura Gutenberg, 2019

•
•

•

•

•

•

Eveniment
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II. PREMIUL FILIALEI DIN ARAD A  U.S.R.
CARTEA ANULUI: IVAN MIROSLAV AMBRUS 
pentru volumul de versuri în limba slovacă Zastovenia 
v krase (Popasuri întru frumusețe), editura Ivan Krasko, 
2019

Premiile au fost acordate cu sprijinul fi nanciar al Consiliului 
Județean Arad prin Centrul Cultural Județean.

•

Eveniment




